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Hat doel van het onderzoek.

Het doel van hat onderzoek is het voortzetten van hat door

W.W. Heins begonnen onderzoek om tot een _odel te komen van een

traagheidsnavigatiesysteem.

I. INLEIDING

x

fig. 1.1

[sn voertuig met daarop twee accelerometers gemonteerd kan zich

bewegen in een n1et volkomen horizontaal vlak (rig. 1.1). Op het

wagentje wordt een p-q 88senkrui8 8angenomen. Ale rer8rent18co~r·

dinaten worden x en y genomen, de positie van 0' wordt ~u. opge

geven ten opzichte van de x- en y-as. De gevoeligheide8ssen van de

accelerometers zijn de p- en q-as, waarbij ~en positieve versnel

ling in de pijlrichting wordt gerekend. Gesteld dat de p-as een

hoek (l en de q-ae aen hoek ~ met de horizon lItaekt, den ge8ft de

p-accelaromater een uitgangs8ignaal dat evenredig is meta

ap:ll a cos (~ - 0(.) - 9 sin p
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de q-accelerometer:

a • a ain ( 0 - ~ ) - 9 sin ¥q

Hierbij is aangenomen dat de versnelling in het p-q-vlak ••rkt.

met behulp van sen konstmatige horizon worden spanningen evenredig

met sin~ en sint gemeten en bij resp. a p en 8 q opgeteld.
Het symbool voor de horizon 1s:

Vervolgens wordt de hoek ~ met behulp van een koerstol gemeten.

De hoek ol dient als mechanisch ingangasignaal van een resolver.

Het symbool voor de koerstol is:

Het symbool voor de resolver is: mec"'. ingang

~'~ 11]::Ui~gan~
met behulp van deze gegevens is hat blokschema van fig. 1.2 opO.

steld.

In deze f 1guur zi et men dat de ho ek 0( u1 that accel erometersi onaal

wordt gellimineerd. zodat men tenslotte

en

verkrijgt.

8 • a coe 6
)(

8 • a sin 6
y



rig. 1.2 Het total. blokachema
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1'1. DE COMPONENTEN

2.1. De accelerometers.

Voor gegevens betreffende de eccelerometers zie men onder lit. 1 en 2.

De iJkgegevens ken men vinden in lit. 1 pag. 11 tim 13.

2.2. De modulator.

Voor de opbouw, de werking en de thsoretische echtergrond ven de mo

dulator zie men onder lit. 1 page 16-19, p 20-24.

De modulator best8et uit een "tran8istor-wissel-contect-schekelaer",

gestuurd door sen blokvormsr, een emittervolger en sen filter. Het

uitgangssignaal is sen 400 Hz spanning weerven de amplitude evenr_

dig is met het geliJkspann1ng.1ng8ng.signael.

a. Bij gslijke DC-ingangsspanningen bleken de 400 Hz spenningen ven

de kanalen 1 en 2 in tegenfese te zijn. Het bleak dat bij een van

de· uitgengstr8fo's de a,ansluit-dreden (rose) waren verwieseld.

b. In hat 400 Hz sign8el van beide kenalen traden op onregelmetige

tiJdstippen pieken op die wellicht veroorzaakt worden door .lecht

schakelende trensistoren. Deze opmerking leidt direct tot c.

c. De modulatorsn zijn nog op provisorische w1Jze in elk.er gezet.

Het verdient .8nbeveling ze op een goede wijze te ~onter.n en den

tevens voor een goede rechtstreekse aerdleiding ts zorgen ven

ingeng naar uitgang.

2.3. De 80mmetor en de versterker.

Het bleek wenselijk de versterkingsfector over een groter gebied in

stelbaar te maken. De potentio'meter ven 50 k 11. van de .ommetor ken

niervoor niet gebruikt worden, omdat deze aIleen dient voor het belen-
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ceren van het accelerometersignaal en het signaal afkomstig van de

kunstmatige horizon. Nu is de niet ontkoppelde kathodeweeretand van
de eerste trap (eerst bestaande uit een 10 kfl weerstend en een 2k5/l

draadpotentiometer) vervangen door een 4k1fl koolwearstend en aen
10kn koolpotentiometer.

De versterkingsfactoren moeten instelbaar zijn, omdat bij oelijke

versnellingen in de p- en q-richting de accelero~t~.rs .en ••inig
I

verschillend uitgangssignaal geven. De spanningen ever ~e p- .n q-
I

wikkelingen van de resolver dienen echte.r WBer pb,~iee geliJk te zijn.
Bovendien dienen de rotorspanningen niet zo hoog te zijn, daar aan

de statorzijde maximaal ee~ ~ maal zo groot eignael kan ontstaen.
Op de resolver staat sen werkspanning van 40V 400Hz aengageven.

a. Het nulsignael van dB versterker is te groote Het bestaet uit

een 5UHz bromsignaal en een klein 400Hz signa8l, .earschiJnliJk
afkomstig van de aardleiding.

b. De oude aarding die via omwegen, kringen en het chaesie ging is

pro~isori~ch vervangen door een dikkere doorgaande draad van in
gang naar uitgeng met van daaruit aftakkingen.

c.Het geheel zit vrij rommelig gemonteerd. Door een netter. montage
. -

zal waarschijnlijk een gedeelte van de brom verdwijnen.

2.4. De kunstmatige horizon.

De horizon bestaat uit een verticale gyro met een correctiesyst•••

voor het zuiver verticaal houden van de as. Dit "erectionsystem" ie
gevoelig voor versnellingen en zal dan de 8S van de gyro.coop in
foutleve stand brengen zoals uit figuur 2.1 blijkt.

+
e.

fig. 2.1

__--.. a
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

<} ... -- - r~ll:o"h
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Hat "erectionsystem" tracht da as van de gyro steeds
van de resultante van de optredende versnellingen te
volg hiervan is, dat de compansatiespanningen 9 sin~

niet maer juist worden weergegeven.

1n de rlchting
brengen. Het ge

en 9 ein)'

(en ander storend effect is hat nulsignaal van hat "sta.p·. en "rol-
synchro (pitch- and roll-synchro). Oit nulsignaal beataat uit een
spanning met een frequentie van ca. O,5Hz en een amplitude van ca.
1,7mV. Het is een gevolg van hat rollen van het kogeltje van het
"erectionsystem" over hat stuurvlak van de gyro. De O,5Hzspanning
is gesuperponeerd op een 2,.SmV spanning met een zeer lage frequenti ••
Oeze laatste spanning duidt op de langzame precess1e dle de as van
de gyro uitvoert als gevolg van het kogeltje. Hat nuls1gnaal heert
de volgende gedaante (fig. 2.2)1

flg. 2.2

De maximale amplitude ls 2,5~ + 1,7tf ~ 5,9mV. Op sen bui.volt~etsr

is het sllngeren duidelijk ts zien. men ziet de wljzer de a,5Hz apan
nlng volgen, waarblj de mlddenstand verloopt. Als hat zeer laagfre
qusnte slgnaal door nul gaat, zist men een 1Hz signaal met een u1t
slag van 1,1mV. Men meet in felte een 400Hz spanning .earven de ••
plltude op bovenbeschreven wijze verloopt.
Gaat men met sen dergelijk signeel een ander ~ignael companaeren dan
is dat dUB niet voor 100% mogelijk. Zet men de amplitudea van belds
signalsn tagen de hoek~ uit dan krijgt men blj de gunatige .fst.l
ling van de horizon fig. 2.3 •.
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U
t

fig. 2.3

Hat is echter .sn lengdurlg procAd6 0_ deze instelling te verkrijoan,

zodat de band .i.' precies o. de rechte zel komen te I1ggan in de
praktijk. Hierdoor varoorz8akt de horizon Ben constant elgnaal dat
door de demodulator als een versnelling wordt geinterpretaerd. Het
dUbbel-getntegreerde foutsignaal heeft zodoende een paraboliecne
vorm en geeft na een korte tijd al een grote rout In de plastsbepa
ling.

Deze kunstmatige horizon blijkt niet geechikt te zijn om de zwaarte
krachtcomponent, die door de accelerometers wordt gemeten, ta cOMpen-
eeren.

2.5. Het vo19systeem.

a. Het koersvolgsysteem is nlet gemijzigd. Dear aIle COMponentan bij
voorkeur op .'n montageplaet gapleetst worden, ie de opetellino ge
heel veranderd. De oorspronkeliJke opstelling vertoonde een .terka
neiging tot oscilleren wet niet weg te .arken wes met da verst.r
kings- (gain) en terugkoppalings- (feedback) potentiometara van da
servoversterker. Bij het opnieuw bouwen zijn bijna elle efgescharM
de dreden varvangsn door gewoon montagedreed, hierdoor blaken da
oscillatievarschijnselan voor aen groot deel verdwenen te zijn.
Het systee. wil soms nog weI oscillaren a18 men de .fgescharmda
drie-adsriga verbinding tu•• en de beida eynchro's heen en weer be
weegt.
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b. Het is belangrljk de voedlng van het volgsysteem gescheiden te

houden van de electronische schakeling. ledere keer als de servo

motor bijstuurt gaat at e~n stroo. van 1,5A lopen. Bij de aanvanke

lijk slechte aerdleidi~ViW het geheel bleek dit merkbaar te zijn

in het electronischw ged..lte. De 15V voeding dient deero. t. ge

schied8n via de twee stlk'rbus.en op hat chassis van de voorver

sterker.

Verder dient het volgsysteem slechts op .'n punt een 8ardverbin

ding te hebben met het electronische systeem.

c. In verband met de 'es8 van de 400Hz signalen voor de rotor van het

losse synchro en de referentiespanning van de servomotor dient .en

de spanningen resp. van de punten 12 en 22 en R en ~ af te nemen,

zoals dat aangegeven is in het volledige schema.

2.6. De kosrstol.

Voor bijzonderheden over de werking van het "gyrosyn comp••• • z1e

men lit. 8, lit. 1 p. 33 en lit. 1 no f.

De drift van de koerstol was slecht meetbaar. Liet men de koeretol

een tijd stilstaan dan bedroeg de miswijzing na 3 u~en ongeveer 1,5

tot 2 graden.

Een ander criterium is het bij een draaiing van 360 graden weer in da

oorspronkelijke stand terugkeren van de aanwijsstreep. Daar de acheal

verdeling en de aanwijsstreep nogal breed zijn, is dit nlet duideliJk

te constateren. Zo op het oog voldeed de koeretol a8n deze eie.

Als men de koerstol nauwkeurig in dezel'de positie ken tarugbrengen

na aen draai van 360 graden, moet het .ogelijk zijn dlt electrisch

te constateren aan de spanningen over de .ynchrowikkelingen.
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2.1. De demodulator.

De demodulator voor twee kanalen had de volgende schakeling fig. 2.4

R1 :J ..-
<D

(1.

KV
1

R2

ui~ 1

KV

K.V. = kathodevolger

1 tIm 4 = door blokspanning gestuurde achakelaara

fig. 2.4

men ziet de 400Hz 8pan~ingen over de t.ee loodrecht op elkear ata.n

de rotorspoelen ieder met een geaarde zijde als ingang8sign.el !an

twee kathodevolgers. Het 400Hz uitgangssignaal hiervan ko.t ov.~ t •••

gelijke weerstanden te staBn. Baziet men de spanningen over elke •••r
stand ten opzichte van het middenpunt dan zijn deze in tegenfsa •• Dit

is essentieel voor de .erking van de fBsegevoelige modulator. O. con

densator C wordt via de twee transistorschakelaars opgeladen door 88n

dubbelgalijkgerichte spanning. De 400Hz spanning kan in f8e. of in
tegenfaae zijn met het 400Hz blokvormige signa81 waarmee de tren818-
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torschakelaers worden gsstuurd. Als bij de pos1tieve blok sch.kelear
1 en bij de negatieve blok schekeleer 2 eluit, zel er bij een 1n-fese

4UOHz signael ~en dubbelgelijkgericht. spenning (efgevlakt door C1)
ontstaan met sen positieve gemiddelde wBarde. De spanning 'staat due

over C1 , due tussen het middenpunt en ·uit 1".

De oorspronkelijke opzet was voor de beide kanalen Ben ~e.eenschappe

lijke nullijn te nemen geecheiden ven a.rde, dus aards CD en aards ®
(fig. 2.4).

Bij het verbinden van de beida kanelen met ••glating van C bIijkt dat

het uitgengssignaal geen dubbel- maar een enkelzijdig galijkgericht

400Hz signeal wordt. Uit het schema blijkt, det Men ds twae midden

punten met elkaar geet verbinden. Het gevolg is dat dit nieu•• punt

de potentieel van aarde <D aanneemt. Het ui tgangeeignaal van de ka

thodevolger steat nu over ~'n 47k{l weerstand en dus ie dubbelzijdige

gelijkrichting onm~gelijk geworden. fIlen ..ag de lijnen nul CD en

nul @ dus n1et met ell<~er verbinden. lIIil men het demoduletorui tgangs

signaal zichtbesr maken, dan dient men twee zwevende oscilloscopen te

gebru1ken; voor het meten van dit signael z1jn ook t.ea zwevende DC

meters vereist.

Hat uitgangssignaal van de demodulator moet tweemaal geintegreerd

worden om een spanning te verkrijgen die eneloog is aen de verplaat

sing. De integrator bestaat uit Ben weerstsnd R, een condensator C

en een rekenversterker A. Het signeel dat men aan deze vereterker

toevoert mag ten opzichte van sarde (C/R) zijn of ten opzicht. van

aen willekeurige nullijn d.w.z. "signal ground" (SG). am de demodU

lator n1et te hoeven veranderen i8 van deze leatste mogelijkheid ge

bruik gemeakt (fig. 2.5)



-11-

c

sa

eJR c/R
)(

C,

SG ,

-
SG'2.

C" Y
c/R cJR.

c c

1 tim 4 a door blokspanning gestuurdB schakelaars

fig. 2.5

Daze schakeling werkt uitstekand. Het grote nadsel dat men SG1 en SG2
gescneiden moet laten blijft hierbij bestaan. Men kan de sigAala" X

en V verder verwBrken als men de apparatuur _aar zwevend ten opzichte

van elkaar houdt. Dit was bij gebruik van een X-V-recorder, waar••a

ds afgelegde wag direct wordt opgetekend, niet .ogelijk.

Er wardt een uitgangssignaal gewenst dat voor zowel hat X-kanaa1 ale

voor het Y-kan8al beschouwd wordt ten opzichts van sards.
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Wanneer het ingang.signaal van de faseQevoelige demodulator in fa.e
is met het referentiesignaal ~eet men aan de uitgang .en poslti.ve

spanning. In dit geval ken men de demodulator vervanosn door ••n
Graetzschakeling. Doet .en dit voor twae kanalen, dan vindt .en hat
volgende (fig. 2.6)1

-

..

+

----------'-+

fig. 2.6

..

nul

Verbindt men, zoal. bij de demodulator, de ingangseignalen dan i. het
nlet toegestaan de uitgang••pannin~en ten opzichte van e8n g••••n

schappelijke nullijn te neMen. Ale men dit echter weI doet, eluit ••n
de dioden 13 en 23 kart, de dioden 14, 12 en 24, 22 blljven in ep.r
richting staan, zodat all.en d. dioden 11 en 21 werkzaam blijven. H.t

gevalg hiervan ie een enkelgelijkgerichte spanning Ban de ultgang.

Wil men het uitgangssignaal ten opzichte van sen gsmeenechapp.lijke

nullijn dan moeten de twee ingangssignalen volkomen oesch.id.n bliJ

ven. men krijgt dan voar aen tweakanaal. Graetzschakellng het volg.nd.
schema (fig. 2.7)2
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+

m

+'-L- +- ~

fig. 2.7

Dit principe is ook bruikbear voor de demodulator. De eis i. het

het beschikbaar zijn van twee volkomen onafhenkelijke 400Hz s1gna1en.

2.7.3. demodulator 1.-------------
De resolver heeft de volgende opeteillng (f1g. 2.8):

.'

Rt

fig. 2.8 resolver

Om de geecheiden ingangsspenningen voor de deModulator beschikbaer

te krijgen moet de stator met zijn electriech gescheidery uitgenga

klemmen gebruikt worden. De rotor wordt nu 8angaeloten op de ver.ter

ker. Vaor de ontbinding van a en a in a en a is de re1.tievep q x y
draairichting van de resolverrotor ten opzichte van de atator van be-

lang. Aangezien oorspronkelljK de stator, met doorverb1nd1ng van S3

en 54, als u1tgangsimpedantie van de vereterker dienat deed, is het

naodzakelijk de draairichting van de rotor am te keren.
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De gescheiden statorasnsluitingen vereisen t.ee gescheidan kathoda

volgers met ieder een zwevend voedinge.ppar.at van + 300V (fig. 2.9):

+?;ODV'

n
CJ

R' Sl

11k
1f'7,r

S~ tW'
R3

-:
s4 0'1"

~2. 5'l

BCz II

ECC82

~OOV"

fig. 2.9

De gloeidraden moeten een bepaalde poeitieva voor.panning habben,

dear anders de toelaatbare kathode-gloe1draad-spanning wordt over

schreden.

Tegen iedere verwachting in bleek deze schakeling voor ieder kenaal

Ben enkelzijdiggelijkgericht signaal te geven. U1t een n.dar onderzoek

bleek dat over de .Berstanden R2 en R4 geen spanning kwa_ te etaen.
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De 0 Volt-lijnen bleken niet onafhenkelijk VBn Barde te zijn, de oor

zeak moest een of endere paresiteire impedantie zijn. Oe .ogelijk~eid

bestond dat de twee voedingsepparaten een capecite1t ten opzicht. van

earde hadden. Uit het schema bleek dit nlet zo te zijn. oearna bleek

het verschijnsel afhankelijk te zijn van de resolver. De tw.e stator

spoelen leken gekoppeld te zijn met aerde afhankelijk van de stand

van de rotor.

maakten de rotorwikke11ngan een hoek van plus or min 45 grad.n .et d.

statorwikkelingen dan we8 het ver8chijn8el maxiMaal. De 8panning.n

over R1 en R2 dreaiden ten opzichte van de referantiespanning van de

demodulator zelfs resp. plus 30 graden en min 30 grad.n.

Bij het baschouwen van de schakeling van fig. 2.9 blijkt dat d. z•• 

vende kethodevolgers ieder met een weerstand van 47kfl met aarde zijn
vBrbonden.

GedBcht werd nu Ban een schakeling waarbij d. kathodevolgers.zelf di

rect met Barde werden verbonden zonder d. scheiding van d. t ••• kana

len op te heffen. Dez. schake11ng geeft de volgende demodulator.



2.7.4. demodulator 2.----.----.---
Van deze gelegenheid le tevens gebruik gemaekt de te grote .axi.ale

ultgangsspannlng van de deModulator van circa 15 Volt te verlagan tot
circa 1,5 Volt.

+ ~oo\J1

fU

fig. 2.10

Deze sChakellng (flg. 2.10) geeft het elgna81 d8t bedoe1d W8a, na.e

lijk sen onafhanke11jk tweezljdiggelljkgericht sign88l op iedar ke
naal. De spanninge" over R1 en R2 vertonen nu nog alechta een faae-
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dreai1ng van plu6 en min 2 graden wanneer het tweede kenaal geaard

word~, en dus de ongewenste koppelingen met aarde aengebrecht worden.

Hat nog rasterende bezwear van twee zwevende 300V voedinge8pparaten,

die veel ruimte innemen en Ben aanzienlijk gewicht vormen op het _8

gentje ken ondervangen wo~den. In pleats van de kathodevolg.rs Moe

ten dan emittervolgers gebruikt worden.

2.7.5. demodulator 3.-_ ----

RI Sf

«>1

1/-,sV

-IS\l1

fig. 2.11

1""1
D

eez "

In fig. 2.11 is het sche•• gegeven van de huidige demodulator. De

voedlng bestaat ult twee 15V batterijen die boven op het chaseis zijn

gemontBerd. Oe hog. maximale spanning van 60V over 51-53 en 52-54,

die de reden was van hat geb~uik van kathodevolgere is door aen poten

tlometerschakeling geschikt gemaakt voor de em1ttervolgers. De in
gangsspanning van de Bmittervolger diant in iedar gevel kl.inBr t.
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zijn dan de 15V voedingaspanning. Om in hat lineaire gedee1te van de

transistorkarakteristiek van de AC126 te blijven is de spanning ge

staId op 10V top-top maxima.l.

De weerstandBn van 47kfl , am de lading te kunnen aan- en afvoerBn

naar de condensator van 4,7~ f, zijn vBrkleind om de RC-tiJd van de

demodulator te verkleinen. Oaardoor worden hogere frequentie. beter

doorgelaten en vertoont sen blokspanning Minder ronde hoeken. De RC

tijd komt van 220 mS8C vroeger op 47 msec thana.

De spanning over de emitterweerltand van de AC126 ijlt ca 30 graden

na ten opzichte van de 7,5V ingangs.panning van de blokvar.er van de

modulator (blokvormer 1). Zoals in lit. 1 eangegeven is, wa. de blok
vor.er van de demodulator (blokvor.er 2) oorspronkelijk oak op de

7,SV aangesloten. De uitgangsspanning van de demodulator is aIleen

in grootte afhankelijk van het faseverschil. Daar de lng8ngespanning

van de demodulator nu veel klsiner geworden ii, is hat zaak o~ het

referentiesignaal in fase te brengen met het ingangssignaa1. Oit is

op ean voorlopige wijze gebeurd en .el zoals is aangeg8ven in fig. 2.12

1'1~------...,

32----t---

fig. 2.12

itDDHs

'iAR\AC

Op de puntsn 12, 11, 32 staat een 26V 3-fase 400Hz spanning. met be
hulp van een 400Hz VARIAC wordt de amplitude aan de uitgang ing•• teld,

met de rotor ken de fase ven hat uitgangssignaal ingesteld wordsn. De
rotor dient vastgezet te worden (met bv. tape) daar de synchro 81•

• otor wil .,rken.
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2.8. De integratoren.

Het scnema voor de dubbele integratie heeft veor ieder kanaal de vol
gende vorm (fig. 2.13).

r ....,.' "
i'-~J-·r --.A --1
I I
I C. I

"'",
",

, Aversberkar
r:flt.'

A' __----....L---....L-------...'"'------I.-----"-------.

1. SJA (Summing Junction ~);

13= OPA (Output A);
4. SG (Signal Ground);

14. C/R (Ground);
3,15. rasp. SJB en OPB;

11. chassis;
Solartren twin- amplifier type AA1054.

fig. 2.13

De rekenverstarkers vereisen voedingsspenningen van +300V, -200V,
-300V en twea veorspenningen voor de twee groepsn gloeidradan.

Het bleek zeer moeilijk de integratorsn op mini.ele drirt in te stel
len.
Onlangs verna. ik, dat men op een laboratoriu. waar ook deze verstar

kers ~erden gebruikt, uitsluitend de originsle "powar unit" voor da
voeding gsbruikte. Verder liet .en daar da gehele Solartron.appara
tuur constant in bedrijf om de drift van de versterkers in da orda van I

tientallen millivolts per acht uur te houden. Men .as dear ouarigans

bijzonder te spreken over trens1storverstarkers van het fabrikaet
Philbrick; deze versterkers .erden aIleen gedurende .erktijd ingescha- J

keld en hadden per acht uur een drift uan enkel. tientallen microvolts.
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In de huidige opstelling wordt de voeding verzorgd door een +300V

stabilisator, -200V stabilisator en een ongestabiliseerde -300V voe

ding. Deze laatste onge.tabiliseerde spanning is waarschijnlijk .8n

van de oorzaken van een te grote drift. Getracht is dit bezwaar op te

heffen door een kleine "Feedback" voeding voor +300V en -300V te ge

bruiken. Oit voedingsapparaat viel echter herhasldelijk u1t stabll1

sstie, waarschijnlijk door Ben te aeymmetrische bel.sting van 32mA

en 3mA, waardoor het niet bruikbsar was. De stabilisator geert na.e

lijk een 600V gestabili8ee~de spanning met Ben apart tus.en nul en

600V zwevende 300V spanning; door de earding van deze leatete spanning

verkrijgt men + en -300V.

let men op de ingang van eAn integrator een spanning [i8 1(t) dan is

de uitgangsspanning [0:

Met dit principe is het meten van de R1C1 tijd vastgelegd.
men zet op de ingang a~n blokspanning .aarven de amplitude en de tljds

duur bekend is, na het einde van de blokspanning meet .en de ultgangs-

spanning (fig. 2.14). ~

a

T

fig. 2.14

De tijdconstant. is dan:

R C a.T
1 1· ~
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De spanningen a en b werden met bulsvoltmsters gemeten, de tlJd T
met sen digitale tijdmeter (fabrike8t Berkeley).

De tijdconstante van de eerste integrator 18 min1maal

T 970 • 601,~ • 96,4 maee
Imin = 6050

maximsel

T • 910 • 6U3,O • 1925 m.ec
I 1fta x 304

1ngesteld 1s:

De tijdconstante van de tweede integrator is

m1n1maal

T 972 • 1007,47 a 978 m8ec
IImin = 1000

max1mael

T • 972 • 100~,31 2530 msec
IImax 387 =

ingesteld 1s TIl. 978 maec.
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2.8.4. hat aansluitbord van de rekenversterkers.----------------------------------------

11 0 1

s.:JA
B 0'-1'8 0PA ® GOPA @

0 15 J 8's 0~&+ oP8 Ge38 ... OPt.

'2" - '8 4 '14-... SG:I

con~(IC~ con~ClC~

,,'u9 SGlt40 P'U9

][

(~511"
I

-4- elF\,

+»V89 t cha~s\s

-
sdl0 1O

heol:...s ~MJOV -1JJtII -1IXN @ ~l:....s
8~1 0 80 0'1

1'1 '1! 2+

fig. 2.15

De 24-contact-p1uggen hebben nogsl breekbsre soldeerlippen, hetgeen

a1 snal bleek. Dssrom zijn os aan81uitpunten vie stekerbulsen op .en

aluminiumplaatje uitgevoerd. De voedingsssnsluitingen zijn aan de

onderzijda gemontaerdJ de in- en uitgangen van de vier versterkere

aan de bovenzijde en in het midden de drie doorverbonden aardsteker

bussen. De punten 9 en 10 dianen aen voorspenning te krijgen zoa1s is

eengageven in lit. 3.
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2.Y. De voadingssystemen.

Omdet de gehele apparatuur op een .agentje 1. opgesteld dat vr1j evar
de vloer moet kunnen be.egen, is het belangrijk de vo.ding ze eanvou

dig mogelijk te houden. Accu's worden niet gebruikt oMdat net .agantja
niat geschikt is om grate gewichten te dragen. O. deze radenan 1. be
sloten de voeding te baseren op een 220V 50Hz'spanning, ean 199V

3 fasen 400Hz spanning en een Bantal kleine 1SV batteriJan.· Z~doanda

is een 5-aderige kabel en een aardleiding voldoende 0- net .ag8n~Ja

van de benodigde spanningen te voorz1an.

Hieruen zijn er slechta vier nod1g. T.ee batteriJen worden gebru1kt
voor de +15V en de -15V van de accelerometer•• De ovarige, t.ae veaden
ieder e.n zwevende emittervolger van de demodulator en zijn met .an

accent en dubbel accent in het volledige sche•• aangegeven.

Op deze spanning zijn zea voedingsapparaten aangesloten. Hat zijn op
het benedendek van het wagentje een +300V spannlngstabili.ator voor
de versterkers, een -1SV spanning voar de blokepanning8vor.ar. van d.

modulator en de demodulator, en sen -15V 1,5A voeding voer net .ervo

systeem. Op het bevendek ataan een +300V, een -200V spanning.stabili

sator en een -300V voeding voer de rekenver.terkar. van Solartron.
Om het driften VBn de rekenversterker. verder tegen te gaan i. het

misschien nodig de nlet geetabiliseerde -300V .panning .el te .t.bili
seren. De ingebou.de spannlngsdel~rs voor de voorspannlngen van da
gloeidraden zijn reeds in een apart chassis gernont.erd, .aarep da in
gangsspanningen staan aangegaven al.M.de de nummere 9 en 10 dia over

eenkomen met de gelijke nummere op het aansluitbordje van da rekan
versterkera.
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Deze spanning is nod1g voor ds motorsn van de gyroscopen. De Motor
van de koerstol ie een 3 faeen 115V motor, die ven de kun8tmatige
horizon een 3 fasen 26V motor. Bovendien i8 een epanning van circe

7,5V vereist als rotorspanning van het "roll-eynchro". dezs spanning
wordt tevens gebru1kt als stuurspenning van blokvormer 1. o. etuur
spanning voor blokvor.er 2 van de demodulator wordt via een synchro
en een "variac" verkregen. Verder i8 esn 115V .panning als ref.renti.

voor de servomotor - tachogenerator van het ••rvo.yetee. nodig.
Thans voIgt de echeke11ng van de drie transfor.atoren en de .ikkel
gegevens (fig. 2.16).

traneformatorgegevensJ

0 n11 c 805 • P 0,6 •• n22 = 60 • -0,8 ••
n21 = 268 • _ "0,8 •• n23 • 31 • P 0,8 ••

n24 c 12 • P 0,8 mm

~ en ~ dezelfde geg8vene voor n11 , n21 en n22 •

Bij een spanning van 200V over n11 gevena

n 21 : 66 V

n22 J 15 V
n 23 : 7,5 V
n 24 J 3 V

Hat synchro voor de 8tuurspanning van blokvor.er 2 ie aange.loten op
de punten 12, 22, 32.
De 26V spanning voor h.t aynchro van"het volg_yetee. is 8angealoten

op de punten 12, 22,

Opmerking: Het gehele 400Hz-syetee. is geb88eerd op een 3 rasen span
ning met rechtse draaizin. 8ij het testen van het navigatiesyste••
bleek dat het stopcontact all.'n op .ijn ka.er .en recht.e dr.aizin
had, overal elders sen link.e. De faeevolgorde van het etapcontect ia
linksom g••aakt. Om het systeem toch te kunnsn laten .erken zonder
grote veranderingsn zijn in de netsteker twee draden a.gs.is.eld.
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fig. 2.16
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III. IEETRESULTATEN

3.1. Prift.eting van de dubbele integrator.

Alvorana aan het .fregelen van iedere integrator afzanderlijk te be

ginnaA, werden de versterkers Ben uur ingeschakeld. Het afregelen ge

achiedt door da ing8ng van de integrator, dUB punt A van fig. 2.13,

••t aarde ta verbindBn en dan na het uitschakelen van de 2k2JL weer

.tan~ over da condensator, de uitgangsspanning te meten. De uitgangs

apenni"«1 lal eltijd vrij langzaem toenemen. Os mate van. verandering

kan Lng••teld worden met de potentiometer aan de voorzijde van de ver

atarker. H.t .fregalen is een procedure die circa tien tot vijftien

.inuten vargt per integrator.

Thana voIgt Ben aantal meetresultaten over esn tljd van steeds 10 mi

nuten. AI. ~.t.r is Ben OC-buisvoltmeter van Philips gebruikt.

Tabal 1.

t VtI V1 V2 V3 V4 Vs V6
.ee Volt Volt Volt Volt Volt Volt Volt

30 .,,0. +210m - '1m + 14m + 28m + 60m +124m

60 .320. 600m + 7m S6m 9'lm 290m 360m

120 1,3 1,84 40m 300m 1,38 1,20
180. 3,3 4,3 SeOm 136m 670m 3,5 3,2

240 5,6 7,9 1,5t:l 110m 1 ,16 6, 1 6,2

300 B,4 2,tj8 -320m 1,72 9,2 9,5

360 11,9 19,6 4,1 1,1" 0 2,10 12, t:! 13,9

420 15,5 27,2 5,6 1 , tHi 2,52 16,t:! 18,8

480 19,5 35,5 7,0 2,78 ,3,5 20,8 24,2

540 24,1 45,1 8,5 3,8 4,ti 25,4 31,0

600 29,6 56,2 9,4 5,1 6,4 30,2 38,0
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Bij tabel 1 behoren de volgende gsgevens.

Vo .erd opgemeten nadat de integratoren snel, d.w.z. binnen 15 minuten

an due niet zeer nauwkeurig waren afgeregeld.

"1 .erd ge.eten zander een niauwe afregeling direct na de eerste serie

van "0.
Oaarna werdan d. integratorsn S8men in ca. 30 minuten afgeregeld, en

.erden V2 en direct dearna V3 gemeten.

Tenelotte ward er opnieuw afgeregeld an da volgende serie van drie

Maal tien _inuten opgenomen.

Uit deze gegevens blijkt het nodig te zijn de integratoren zaer zorg

vuldig .f te regalen.

In grafiek I zijn de gegavens van tabel 1 opgetekend met uitzondering

van "0 en ", •
• en kan hi.rin twa a varschijnselen zeer duidelijk zien. Op de eerste

pleat. hat taken van de drift. Na het afregelen was er aanvankelijk

.en positieve drift (V 2); bij de volgende meting blijkt de drift ne

getier t. zijn geworden (V 3).

Op da tweede plaats kan de drift aanvankelijk niet zo groot zijn (V 4).

Bij de volgende twee series (V~, V6 ) is deze ontoelaatbaar groot ge
worden terwij1 ar niets aan de schakaling of installing is verandard.

Oit verschiJnsel is de aanleiding gaweBst voor een reeks van 10 me

tingen. Hierbij werd de drift minimaa1 ingesteld en daarna werden 5

.eriee .etingen gedaan. Vervolgens werd anderhalf uur gepau%eerd en

dearna werden .ear 5 series gemeten. De resu1taten hiervan vindt men

in tabel 2.

"10 tj_ .",. van de eerste serie,

"15 tj_ "19 na anderhalf uur.
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Tabel 2.

t V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1'/ V18 V19
sec Volt Volt Volt Volt Volt Volt Volt Volt Volt Volt

I 30 65. - 54ra 34m - 29m 61m 85m +145111 +123m +145m 9~1II+ - - + +I

60 +210. B7. 47m + 24m 230m 16Um j!)Om 2YOm 420ra 223m

120 +320. 290m 570m + 85m 730m 480m 660m t:l~Om 1 ,20 630m

1tfU +310. 970m 1,35 + 20m 1,54 1 ,16 1,54 1 , U1 2,35 1,23

2.0 +235. 1,tH 3,3 -650111 2,67 1,tj9 2,77 1,37 ~,6 2,17

300 -250. 3,3 5,2 1 , '/ t:l 4,0 2,6'1 4,3 2,18 5,4 3,25

360 1,44 4,7 7,3 2,Y6 5,5 4,1 6,2 3,4 '/ ,4 4,3

420 3,2 6,4 10,0 4,3 7,3 5,6 8,5 t3,O 9,!) 5,4

480 5,8 8,9 13,0 6,1 9,4 6,9 11 ,2 7,U 12,1 6,8

540 9,1, 12,1 16,5 8,U 11 ,7 8,1 14, 1 9,U 14,6 8,4

600 13,0 15,5 20,0 10,2 14,3 9,5 1'/ , ~ 11 , 1 17,4 10,4

In ds grefieken II en III zijn deze meetresultaten vBrUJsrkt. ii.:,t

mBest opmerkeliJke verschijnsel is het verschil in polariteit van de

drift voer 8n na de pauze. De grootte van de drift blijkt nogal te

vari.ren, biJ V1o -V 14 van -10,2 tot -20,U volt en blj V1~-V1~ van
9,5 tot 17,5 VOlt.

Hst verloop van de krommen is heel verschillend, de ene keer een sterk

oplopende krolllme, terwijl bij hat meten van V10 en V1 / de wijzer van

de .ster ongeveer een'minuut stil bleer staan na 2 mlnuten.

In aIle gevellen is het navigeren g~durende 1U minuten onmogelljk door

de te grote afwijkingen, die als gevolg van de integratorendritt ont

eteen.
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3.2. Drift•• ting aen hat totale systeem.

In dit g.vel besteat het totele systeem uit alle componenten met uit

zond.ring van de kunstmetige hor~zon. Ward deze horizon ook aangBslo

t.n, a1. correct1e-orgaen voor het n1et horizontael staan van de acce

l.ro••ter., den we8 de uitgangsspenning in ~ ~ b m~nuten op de max~

.u••••rd. van 100V. Het was dan niet mogelijk met enige nauwkeurig

h.id de ••t.ra af te lezen. Daar deze horizon om andere dan deze reden,

ni.t g.schikt is a18 correctie-orgaan is deze verd,r niet meer in de

sch.keling opg.no••n.

D. acc.l.ro••t.rs _erden zo goed mogelijk horizontaal gezet. De uit

gangs.penning varieert den tUBsen plus en min U,S mV DC.

O. uit,.ngsapanning ven de modulator verieert tussen 3 en 3,5 mV 4UUHz.

Hi.rdoor i. de uitgengsapanning van de versterker 40-~UmV. De u1tgangs

sp.nning ven d. demodulator tenslotte verieert van -U,3 tot -U,5mV DC.

O.z. uitg.ng••panning wordt twee maa~ geintegreerd.

St.lt ••n h.t demodulatorsignaal op a

d. drift van de e.rst. integrator op b.t

d. drift van d. tweede integrator op c.t,

dan g.ldt voor het uitgangssignaal van het totale 8ystee~ de~volgende

for.ul.:

~ ~

Vo • ct + ~bt &! + ~. dt dt
o T2 ~~.

•
• ct +

b 2 a t 2
~t+ 2T 1T2

z
2

bT 1 + a
t 2 •• ct + 2T 1T2

N1erbiJ is T1 de tijdconstanle van de eerste integrator en T2 die ven

d. tw.ede integrator •

.A.n h.t tot.l. syatee. werden ook lien series van metingen verrichl.

Oak hi.r zlJn de leatate 5 series na e8n pauze van ~u minuten opgeno

••n.
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Tabal 3.

t V20 V21 V22 'V 23 V24 V25 V26 V27 V2t; V29
.ac Volt Volt Volt Volt Volt Volt Volt Volt Volt Volt

30 95. 62. 170m 260m 225m 19~'" 180", 200", 160m 315m

60 320. 210", 620m 1,0 910111 t;5011 640m 660m '60m 1,08

120 1,31 8ttO. 2,16 3,9 3,25 2,t' 2, '0 1,94 3,4 3,t:!

180 3,15 2,55 4,t; b,g 7,0 5,9 4, °1 3," 7,6 8,0

240 S,ttS 5,30 tt,55 15,9 12," 10,2 a,:, 6,0 13,4 13, "

300 9,0 tt,9 14,6 24,tt 19,6 15,6 13,3 8,9 20, '/ 20,"

360 12,6 13,5 19,3 35,5 27, '/ 22,2 1a,~ 12,2 29, '/ 21::1,4

420 16,H 19,5 26,5 47,5 :5'1,5 29,t; 25,l::l 16,0 40,0 3" , 5

.80 21,5 26,5 35,0 61,0 48,5 39,5 34,5 21,2 52,5 4",0
5.0 26,8 34,5 43,5 7'1,0 60,5 49,5 43,5 27,3 6t;,U 5' • 5
600 32,5 43,5 52,5 94,0 "4,0 61,0 54,0 3 I, U tl3,5 6Y,~

allB epanningan lIet negatief t ek en.

Voor ankele earias van de bovensteande tabel is het verloop grafisch

••ergegeven in grafiek IV.

HiarbiJ d1ant opgelll8rkt te worden dat de integratoren ean positieve

drift vartoonden %odat de negatieve uitgangsspanningen niet zo hoog

oplopen al. men ZOU verw8chten.

Berakent .an voor 0,3 - 0,5mV integretoringangsspanning de uitgangs

.panning na 10 _inuten dan b1ijkt deze veel hoger te lijn dan de wer

kB11Jk ga.atan spanning.

st.lt ••n T1• D,5sec, T28 1eec en t= 600sec dan vindt men bij sen in

gangeepanning Vi 8en uitgangslpanning Vu :

t
2 4

Vu= Vi .'2T:;T2= 36.10 Vi

AI. Vi variaart van -0,3 tot -O,5mV lOU Vu ergens tusssn -10~V en

-1BOW MOaten 11ggBn. Deze spanning va1t due geheel buiten het linea

riteltabare1k van 10UV van de integratoren.

U1t hat vorlga blijkt de zeer grot~ invload van aen constant nUlsignaal
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Ean bron van zear grate foutsn is het niet horizonta81 staan van de

accelerl1.atera.
[r ZiJft t.ee bronnan die grote fouten opleveren:

,. "edrift van de integratorsn J

2. het nUleigneal van het syst.am.

3.3••1et horizontaal staanda a~c.Ierometers.

M.t het .ag.ntje zijn verschillende ritten gemaakt am een idee te

kriJgeft van het effect van het schest staan van de accelerometers.
HLervoor is e11een ds p-accelerometer gebruikt. Wanneer men de accele
ro.eter 10 hor1zontaal mogelijk zet en dan een baan voIgt, bijvoor

b.e1d de gang van de 4e verdieping [-Hoog, blijkt dat men een duide
11jke .i••iJzing krijgt. Bij het volgen van de baan wordt om de meter
.til ,eata.n en de uitgengsspanning van de accelerometer gemeten.

Het bliJkt det .en in de gang .aarden van ~O-60mV bereikt. 1n de kOP

zaal ziJn deze .a.rden nag hoger, namelijk 80-9UmV. Ale men deze waar
den verge1ijkt .et de signalen, die ontstaan tengevolge van hat in

be.eg1no zetten van het .agentje, komt men tot de conclusie dat het
e.n .erat. vereiate is het sCheefstaan te compenseren. Rijdt men rus

ti9 .eg •• t hat ••gentje dan kan men een accelerometersignaal van ca.

200-2S0aV ver.achten, bij snel wegrijden ie het Borns mogelijk 450
sao_v t. ber.iken. Het is nu duidelljk dat de effecten van de kort
atondio optredende versnellingen, bij enkele proefritten, geheel in

het nlet vlelen bij het effect van het voortdurend, nlet gecompenseer
de, eche.rat••n van de versnellingsm~terB.

0- de•• redln is het momenteel niet mogelijk het navigatiBsysteem te

laten "avigeren.

3••••8£.,"ing van de schaalfactor f.

De ultoang.epanning van de tweede integrator is een aantal volts. Om
te .eten .et haeve.l meter deze .aarde ovareenkomt dient men da

echaalrlctor te kennen.
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2M.n gaatuit ven .en versnelling van a= 1 m/sec gedurende 1 sec.
Den 1. de el'gelegde weg:

2ss 0,5 et = 0,5.1.' = 0,5 meter.

Het Byat••• met ~.n accelerometer ken men in hat onderstaende blok

ach••a a'Menvett.n (fig. J.1):

fig. J.1

U1t d1t ach••e volgt:

o. ech.all'actor I' wordt gedefinieerd als hat quotient van de afgsl~g

d•••g .n de bijbehorende uitgangsspenning Vs.

8 =

C•••t.n z1Jnl T,. 0,487

T2 • 0,978

voor accel.rometer 797BA

fV
8

sec

sec
7 , 564 -.;.V_---=

K, = 9,79660 m/sec 2

K2 :II 0,20

o. acheell'actor

0,487 • 0,978 • 9,79660 =
:II 7,564" • 0,20

s 3,086 m/V.
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(en afgelegde weg van U,5m komt dus overeen met een spanning van
162_V.

Ian kan r het eenvoudigste instellen met behulp van de potentiome

ter (van 10kf1) vsn de versterker vJor de resolver; men varieert dan

K2 •

IV. ,ONCI,USIE

De huidige op.tel11ng van het navigatiesysteem is nog niet geschikt

ale tra8gheidsnavigstiemodel.

Oa grootete moeilijkheid is thans nog het ontbreken van een goed

corr.etia-orgaan voor het Bcheefsta~n van de accelerometers. Oit

orgaan .oet nlet bernvloed worden ~oor de optredende verBnell~ngen,

dle hat .8gentje doen bewegen. Bij voorkeur zou dit orgasn een nuew

keurlgheld dienen te hebben in de orde van die van de accelerometers,

due 1 %0.

De t.eede .oe1l1jkheld is het aan~ezig zlJn van een nulsignaal aan

d. 1n9ang van de integratoren. Het is waarschijnlijk onmogeliJk dit
nuleionaal geheel te onderdrukken. Men zou dan een extra onderdeel

.an het electroniache systeem kunnen toevoegen. Oit onderdeel dient

da varbinding tue.en de eerste integrator en de demodulator te be

dienen. men stelt een bepaalde drempelwaarde vast, bijvoorbesld SmV;

banedan. deze drempel wordt de verbinding verbrok en en de integrator

Ing8no aen aarde gelegd, boven deze drempel wordt de demodulator

rachtstreeks .et de 1ntegratoringang verbonden.

Het darda proble•• wordt veroorzaakt door de integratoren. De drift

hierven 1e ontoelaatbaar groote Het lijkt in ieder geval gewenst de

drie voedlngespanningen te stabiliseren. Verder heb ik vernomen dat

het ook .an t. raden is de gloeidrsadspanningen te stabiliseren. Ala
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.1 daze zeken dienen te gebeuren is hat wellicht batar de Solartron
power unit t. gabruiken, daar de andere voadingsapparatuur omvangrijk

gaet worden. Wannear bij een juiste voeding ean ankela integrator nog

veel drift vertoont i8 veek de chopper hiarvoor varantwoordelijk.
Hat uitgangssigna81 hierven disnt sen nauwkaurige blokspanning ta

zijn. wa8rbij de positieve en negatleve blok precies avan lang moaten

zijn. Oeze afstelling ken door hst trillen van de contactsn op den

duur verlopen.
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APPENDIX

Het n_vigeren in een niet horizontaal plat vlak.

'.nnee~ .an over het navigeren in 88n niet horizontaal plat vlak

epreekt Moet het voertuig zlch in een drledl~ensionale rUlmte bewegen.

Bovend1an Moet men onderscheid maken tusssn hat horlzontale X-Y-vlak

en net vlak gevormd door de gevoeligheidsassen van de accelerometers,
het P-O-vlak. De vsrsnellingen zullen niet steeds in ee'n van beide

vlakken optredan; de bswegingsrichting van het voertuig bahoeft ook

niet in sen van beide vlakken te liggen. De resultante van de ver

.nelling8n en de bewegingsrlchting vallen weI samen.

Ceval A.

z

/0
\

I \
I \ ........-
I )\ ........-

IR~
I
j

I

~~E:::==t==~=::::!::=------ y
Rh,

tig. A.1

In figuur A.1 maakt de resultante van alle versnellingen A een hoek ~

Met het P-Q-vlek. De vector R is dUB de project!e van A op het P-Q

vlak. De accelerometers meten langs de P- en Q-ss o.a. R en R •. p q
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De Peas .aekt een hoek 0( , de a-as een hoek ~ met het horizontale

X-Y-vlak. De projecties van Rp en R
q

op het X-V-vlak zljn resp.

Rhp en Rhq • De vector RhP maakt een hoek 1" met de X-as, Rhq Ben

hoek 0t. •

De p-accelerometer meet Rp - 9 sin 0( =

= A COS"IICOS¥ - 9 sino< ,

z A co s ~ sin}( - 9 sin (l •

De horizontals correct1es beciragen 9 sino( en 9 sin ~ , lodat deze

cOMponentsn verdwijnen.

De versnellingscomponent in de x-richting is ax =

• Rhp coso, + Rhq cos °2 =
• A co a )'. cos )' cos ex cos 6, + A cos "1\ sin" cos ~ cos °2 •

en a
y

•

= A co.~ cos ~ cos 0( sin S, + A cos ~ sin "t cos ~ sin 62 .

De ko.ratol Meet de hoek~, en geeft deze informatie door aan de re

solver. D. co6rdinatentransformatie gaat uit van het evenwijdig zijn

van df de P-aa 6f ds Q-as, 6f beide Ban het horizontale vlak, m.e.w.

b. wordt gsl1jk gssteld Ban 01. Dit lsstste is aIleen juist als dt'

()(, tJ,~,dfo<.en(\gslijk aan nul zijn. A15o(,~enb,worden gekozen 15

&2 n1et .eer vrij te kiezen, 61 i.s ~(o" 0<, ~ ).

o. de ju1ate versnsllingen te integreren moet men dus de volgende

hoeken ...tenz 0(, ~ t 't. 0, ,~ •
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o. h.t gehe.l te vereenvoudigen wordt eIleen de p-riehting beschouwd.

V.rder .ordt ~. 0 veronderste1d evenals ((. men krijgt dan het volgen
de t •••di••neionale bee1d (fig. A.2):

------...."....fIt'=-----L..--- )(

,
fig. A.2

O. p-accel.rometer ge8ft nu A eos~ - 9 s1no( aan. De zlIIaartekrachtterm

ken oPo.h.ven worden. Om de verplaatsing in de x-rientlng te kennen,

.o.t II'" n....n:

2cos (~+ o() dt

o

[.n derg.liJk signaa1 is eehter niet beschikbaar. met een extra ver

snellingsmeterf die loodreent staat op de peas en steeds in het vlak

van p .n 0 blljft, en sen hoekmeter voor hoeko< Kan men een extra re

solver stur.n die de jU1ste ontbinding geeft als~= o. Als~" 0, d.w.z.

d. be••gingsrlchting ligt n1et in het P-Q-vlak, dient men een optel

1nrichting te maken voor ~ enG(. In de praktijk komt deze situatie

voor btJ hat overtrekken van sen vliegtuig tijdens een lange daalvlucht

bijvoorb.eld. men dient de P en A r1enting dan te spiegelen om de X-as.

C.val B.

st.l nu ,,- ~ -1- 0, dan ontstaat fig. B.1.

-------:::,..,..~--"'-----)(

fig. B.1



-A4-

Hiar wordt gematan sp = A - 9 sinO(.

Oa ta intagreren versnelling is echter A cos~. met aIleen een zwaar

tekrachtcollpansstie maekt men voortdurende fout. Ook hier 18 een extra
ra.olvar an versnellingsmeter nodig.

Oaza aitu.tie ontstset bij het bestijgen ven een helling of het stij

gan van aan vliagtuig.

Caval C.

st.l nu &,. ,. 0 en ~. -0(, dBn ontstaet fig. C.1.

fig. C.1

Oa p-ace.lara.eter zel in dit geval meten:

A cos 0<. - 9 sin 0(.

Voor da verpl8stsing is echter de versnelling A verantwoordelijk. Om

da Jul.ta verenalling te integreren dient ook hler het extra resolver

varenalllng•••ter-hoekmeter-systgem gsbrulkt te worden.

Oaza .ituatia doat ztch voar a18 hst voertuig helt, oijvoorbeeld sen

z••ar,aladan auto of sen zwaarbeladsn schip.

W.t ••gantJa liJdt ook aan dit euvsl. Veor het wegrljden disnt men

n..ellJk alganlijk steeds de versnellingsmeters op nul te zetten.
Iedara k.ar ale .en de opstelling wijzigt - men plaatst bijvoorbeeld

aan but.voltmeter op het bavendek - verendert de aanwijzing van de .

8ccalara..atare.
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