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Samenvatting

De frequentie van een stemvork daalt door rotatie om

de stemvorksteel. Dit effect kan men vergroten door

een voorrotatie aan te brengen.

Met behulp van twee contraroterende stemvorken kan

men de rotatiesnelheid bepalen van het plateau waar

op deze stemvorken gemonteerd zijn.

Doordat het nulsysteem, waarbij de voorrotatie van

de stemvork inertieel constant geregeld wordt, een

lineaire relatie geeft Lussen in- en uitgangssignaal,

is dit signaal te prefereren ten opzichte van de me

thode waarbij de stemvorken een constante rotatie

snelheid hebben ten opzichte van het plateau.

De gevoeligheid van het regelsysteem is afhankelijk

van de frequentievariatie van de stemvorken door ro

tatie, zodat relatief hoge voorrotaties gewenst zijn.

Door een magnetodynamische omzetting, waarbij mag

neetjes op de tonguiteinden bevestigd zijn en boven

een stroomgeleider bewegen, hoeft de pick off spoel

niet mee te roteren met de stemvork, maar wordt de

stemvork door de magneetmassa zwaar belast.

In dit verslag is de invloed van rotatie op de massa

belaste stemvork onderzocht.

Tevens is nagegaan in hoeverre de magnetodynamische

omzetting toegepast kan worden voor de excitatie van

de stemvork.
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Inleiding

Inertiele rotatiemeters

Deze rotatiemeters zijn onder te verdelen in 4 hoofd

groepen, t.w.:

goniostaten, goniometers, gyrometers en hoekversnel

lingsmeters. Tesamen met de acceleratiemeters, die de

translatie bepalen, kunnen deze meters gebruikt wor

den voor inertiele standregeling en navigatie.

Veel gebruikte inertiele rotatiemeters zijn gyroscopen.

De vrije gyro, de rate integrating gyro en de rate

gyro maken allen gebruik van een snel ronddraaiende

tole Bij een nieuwe ontwikkeling van rotatiemeters wordt

gebruik gemaakt van trillende elementen, zoals licht en

trillende massa's.

Bij een polygoon laser zullen de links- en rechtsomlo

pende lichtstralen door rotatie een verschillende op

tische weglengte afleggen en zodoende de beide staande

lichtgolven verschillende frequenties hebben. De ver

schilfrequentie is een maat voor de hoeksnelheid.

Een trillende balk zal door rotatie van eigenfrequen

tie vp.randeren.

Tevens zal er een corioliskracht optreden doordat de

balk door zijn vibratie een varierend massa-traagheids

moment heeft.

Een stemvork bestaat uit twee identieke eenzijdig inge

klemde balken en zal dezelfde effecten ondergaan als

een enkele trillende balk. De corioliskracht zal een

koppel op de stemvorksteel uitoefenen dat evenredig is

met de rotatiesnelheid en de eigenfrequentie van de

stemvork.
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1.2. Voorgeschiedenis en toepassingen van stemvorken

als richtingssensoren.

Tot de tweede wereldoorlog werd een stemvork voorna

melijk in de muziek gebruikt. Rierna werd de

ste~vork veel toegepast als frequentiestabilisa-

tor of tijdstandaard zoals bij stemvorkoscilla

toren en horloges.

Een nieuwe toepassing is het gebruik van stemvor-

ken als inertiele richtingssensoren.

De meeste hoeksnelheidsmeters waarbij een stemvork

als richtingssensor opgenomen is, maken gebruik

van de coriolis versnelling die optreedt door

trilling van de stemvorktongen en de rotatie am

de stemvorksteel.

Ret hierdoor op de stemvorksteel uitgeoefende kop

pel wordt met behulp van drukopnemers of rekstrook

jes omgezet in een electrisch signaal. Dit uitgangs

signaal is bepalend voor de rotatiesnelheid van de

stemvork.

Een tweede verschijnsel wat optreedt bij rota tie

van een stemvork is de daling van zijn eigenfre

quentie.

Van Schaik, Lit.C1J, heeft twee contraroterende

stemvorken die een bepaalde voorrotatie kregen op een

plateau gemonteerd en door het frequentieverschil

van beide stemvorken een uitgangssignaal verkregen

dat een maat is voor de rotatiesnelheid van het

plateau.

In beide soorten van hoeksnelheidsmeters werden

de stemvorken op electromagnetische wijze in tril

ling gehouden en het uitgangssignaal op dezelfde

manier verkregen. Zie lit. [1,2,3,5,6 en 7J.
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.1.3. Opdracht en doel van het afstudeerwerk

De opdracht van het afstudeerwerk was het constru

eren van een direct aanwijzende hoeksnelheidsmeter

waarbij gebruik gemaakt wordt van twee contra-ro

terende identieke stemvorken die een inertieel

constante hoeksnelheid hebben.

I~/t....- ...

-v{~
(!r3C<Hdcr.,

r~·/16f1 111

figuur 1.3.-1 Het nulsysteem

Het concept van het nulsysteem,Lit.[17], is als voIgt:

De stemvorkfrequentie wordt vergeleken met die

van een vaste oscillator en het eventuele frequen

tie: verschil wordt omgezet in een stuursignaal

voor de aalldrijfmotoren, zodanig dat de stemvork

met inertieel constante hoeksnelheid roteert.
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De bepaling van de ro±atiesnelheid en richting van

het plateau geschiedt door beide rotatiesnelheden

van de motorassen ten opzichte van de motorhuizen

bij elkaar op te tellen.

De detectie van de stemvorkfrequentie moet geschie

den zonder gebruik te hoeven maken van sleepringen,

welke bij hoge voorrotatiesnelheden snel slijten

en tevens aanleiding zijn tot stoorsignalen.

Toepassingsgebieden van richtingssensoren zijn o.a.:

stabilisatie, standregeling en traagheidsnavigatie.

De vereiste nauwkeurigheid is zeer groot en stemvork

gyroscopen hebben als voordeel boven gyroscopen

waarbij een tol als basis element gebruikt wordt dat

er geen cardanische ophanging nodig is en wrijving

in die ophanging vermeden wordt.
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Mechanische en electrische grondslagen van het -systeem.

De mechanica van het roterendc systeem.

In dit hoofdstuk wordt een summier overzicht gegeven

van de bewegingsvergelijkingen van een sternvork die

roteert.

Voor ui tgebreide afleidingen zie Li t. (8J.

2.1.1. De relatieve bcweging.

Om de positie van een punt P ten opzichte van een abso

.luut vast, dus inertieel, assenstelsel te bepalen,

wordt vaak de positie van punt P in een

assenstelsel x,y,z, bepaald en tevens de plaats van het

meebewegende assenstelsel ten opzichte van het vaste

assenstelsel X,Y,Z.

z

J

y

figuur ~.1.-1.-1
..:0

Als R de oorsprong 0' van het bewegende assenstelsel

ten opzichte van het vaste assenstelsel weergeeft, en
~

r de positie van pLmt P in het bewegende stelsel, is de

positie van P ten opzichte van het stelsel XYZ:

De versnelling die P ondergaat indian het stelsel xyz

met hoeksnelheidn ten opzichte van XYZ roteert is:
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-a abs

-::0..

d 2 ACP) ~ ~~ .... ~...:. ... - -
--+2--'- R+ (n..xr) +Qx (~xr) +2 (sueV I) +a Idt re re

vgl.2.1.1.-1

..:0..

en a rel de snelheid,

P ten opzichte van
-""'

terwijl a b dea s
versnelling van P ten opzichte van het stilstaande

...:..
In vergelijking 2.1.1.-1 zijn V

rel
respectievelijk de versnelling van

~ .:4
het bewegende stelsel, nl. r en r,

~

stelsel XYZ is, nl. A.

Tevens onderscheiden we nag een translatieversnelling
~ ~~

R, een hoekversnelling~xr, een centripetale versnelling....lI. __ ~_

Slx(Q.Xr) en een coriol isversnelling 2 (~v I)'re
Omdat in een inertieel stelsel XYZ de 2° wet van Newton- -""
F~ma b geldt, wordt de krachtenvergelijking voor eena s
massapunt m:

_ ~ ~ .:....~ -"" ...... ~ ..:0.. ......

rna I~F-mR-m(nxr ) -IillJ..x (uxr ) -2m (.a.xV I)re re

vgl. 2. 1 • 1 • -2

2.1.2. Het massa veer systeem.

Een stemvork kan men beschouwen als een massa veer sys

teem, want de beweging van de massa der tongen wordt

beperkt door de stijfL'~id S va:l het materiaal.

Y

Z Z

Voor een goede stemvork geldt de voorwaarde dat de ton

gen maar in een richting kunnen trillen, zodat bij een

x-york de tongen aIleen in deri6hting van de x-as

kunnen trillen, omdat Sy~Sx.
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De veren ZlJn ontspannen als massa 1 zich in punt (xo'O)

en masse 2 zich in punt (-xo'O) bevindt. De co5rdinaten

van de massa's zijn (x 1 ,O)resp. (-x2 ,O)- •

De kracl1ten vergelijking 2.1.1. -2 wordt voor de beide

massa's:

mX 1=Sx (x o-x 1 ) +Fx +mn.2x 1
mx2 =Sx (X O -x2 ) -Fx +mQ2 x 2 vgl. 2.1.2.-1

~

De kracht F uit vgl. 2.1.1.-2 is gesplitst in een veer-

kracht en een kracht F(x), die een willekeurige fUllctie

van de tijd is. Voor een uitgebreide afleiding wordt

verwezen naar Lit. [8].

2.1.3. De rotatiesnelheid en de eigenfrequentie van het massa

veer systeem.

Een vergelijking voor de onderlinge afstand tussen de

beide massa's krijgen we door eliminatie van de term

F uit vgl. 2.1.2.-1. We vinden :
x

S
x1 +x2 =m

x
(2x o-(x 1 +x2 ))+Sl.? (x 1+x2 ) vgl. 2.1 • .3.-1

Bij een goede stemvork is de uitwijking der beide ton

gen even groot ten opzi,chte Va1l het middelpunt tussen

de tongen zodat dan x 1=x2 =x.

Als de hoeksllelheid n constant is, krijgen ,.".e een inho··

mogene lineaire'differentiaal vergelijking.

s s
•• ( X r-2) Xx+ ---~L x~-- X om m

S
2 I' XIn geval da t.D. ".... --,

m
king:

vgl.2.1.3.-2

is de oplossing van daze vergelij-

x S -md.. x
vgl. 2.1.3.-3
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De beide massa's trillen op een gemiddelde afstand

xoS
S _:~2 ten opzichte van 0' met een frequentie:

x
1 VS -mn

21

f (0..) =2'" x m vgl. 2. 1 .3.-4

De eigen frequentie f(~) van een stemvork is dus een

fWlCtie van de rotatiesnelheid.Q. en f(..o.) neemt af bij

toename van de rotatiesnelheid van het xyz stelsel.

De invloed van de rotatie nl. m~.kan beschouwd worden

als een veer m~t negatieve stijfheid die toegevoegd

wordt aan de veer met stijfheid S .x
Indien de stemvork niet roteert, dus!l=O, heeft hij een

eigen frequentie

1~f(O)=- 2-:?1(m vgl. 2.1.3.-5

zodat vgl. 2.1.3.-4 omgevormd kan worden tot

vgl. 2.1.3.-6

De grafische voorstelling van deze vergelijking is

een cirkelsegment met straal f(O), zie fig. 2.1.3.-1

f
!,

'1

~l
I. <. of

I I ..../
---.........::----,..,...,-'

-----'._-L-~_...~,_

fig. 2.1.3.-1

In fig. 2.1.3.-2 is de

o

..
fig. 2.1.3.-2

"uitwaaiering" der massa's (tong-

uiteinden der stemvork) globaal·weergegeven.
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Zoals uit de titel van het afstudeerwerk blijkt worden

twee roterende stemvorken gebruikt die op een plateau

gemonteerd zijn. De stemvorken worden met inertie~l

constante hoeksnelheden geroteerd. De regeling van het

constante toerental is afhankelijk van:

Idf~) (~) J~t~ vgl. 2.1.3.-7
d (2'ii ) \jf2 _ (~)2 f (.0..) 1

o 21[

De gevoeligheid ~ van het regelsysteem wordt zo groot

mogelijk gekozen.

Indien de twee stemvorken identiek zijn en met een hoek

snelheid~o ronddraaien en het plateau waarop' de stem

vorken gemonteerd zijn een inerti~le rotatie~ uitvoert,
p

zijn de rotatiesnelheden van de motorassen ten opzichte

van de motorhuizenr.tm1van de motoren.

vgl.2.1.3.-8

o'
S2;>~~. +--__~;)..a..o

,..,

~llp
fig. 2. 1 .3. - 3

Door het verschil te bepalen van..n m1 en.Q.m2 nl.b..n...

kunnen we de grootte en de richting van de rotatie van

het plateau bepalen, nl.

vgl.2.1.3.-9
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Indien het plateau met zeer kleine hoeksnelheden roteert,

kan een snellere uitleestijd verkregen worden door

schijfjes met n strepen op de motorassen te plaatsen.

Er wordt dan via optische weg een signaal verkreg~n dat

de frequentie heeft :

bn Sl.p
f -n---2n--uitlees- 2.11'[- 2-1(

2.2. De excitatie

vgl. 2. 1 .3. -10

2.2.1. Keuze van het excitatieprincipe.

De trilling van een stemvork zal door de interne demping

van de stemvork uitsterven. Om de trilling echter te

onderhouden is een mechanisme nodig, die de stemvork in

zijn eigen frequentie aandrijft ep enkel het verlies door

de interne demping compenseert.

Deze mechanismen zijn meestal gebaseerd op het electro

magnetische principe, waarbij de variatie van de magne

tische capaciteit van de luchtspleet tussen de stemvork

tongen en een spoel een mate is voor het afgegeven elec

trische signaal.

Deze electromagnetische c~zetting kan op twee manieren

geschieden:

1) Met aandrijf en pick off spoelen. De beweging van de

stemvorktongen, veroorzaakt in de pick off spoelen

een electrisch signaal dat de frequentie van de bewe

ging van d~ stemvorktongen heeft. Dit electrische

signaal wordt versterkt en in de juiste fase aan de

aandrijfspoelen toegevoerd. Deze aandrij~spoelen hou

den de tongen in beweging.
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Indien de trillingsfrequentie van de stemvorktongen ver

andert, b.v. door rotatie van de York, zal ook het

pick off signaal de nieuwe frequentie hebben en de stem

york in zijn momentane eigenfrequentie aangedreven blij-

Yen.

2)Met een spoel, die electromagnetisch met de stemvork ge

koppeld is.

De ingangsimpedantie van de spoel zal een minimum verto

nen indien de stemvorktongen in resonantie trillen.

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
,__ .!1fl~N_EI!-S£."'--f _

k'o'PPEL.I Nc"

Indien de spoel is opgenomen in een teruggekoppelde

versterker, zodanig da~ 0e rond6 aande versterking 1 is,

en er geen fase draaiing optreedt, indien de spoel deze

minimum impedantie heeft, zal de schakeling de trilling

van de stemvork onderhouden.

De toepassing van deze stemvorkexcitatie is beschreven

in Li t. L11]-

Een andere vorm van excitat~:zou kunnen zijn dat de tong

van de stemvork een der polen van een condensator vormt.

het meetsignaal zal dan wederom via sleepringen verkregen

worden, omdat wederom de spleetbreedte tussen de polen

bepalend is, zodat de drijf en pick off plaat zal moeten

meeroteren. Eventuele mechanische of pneumatische aandrij

vingen zijn te verwerpen door hun dimensies.
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Bij de electromechanische omzetting, waarbij de stem

york van magnetisch "zabht" materiaal gemaakt moet wor

den, moeten de spoelen die de stemvorkaandrijving

regelen, meedraaien indien de stemvork roteert, omdat

de afstand van stemvorktong tot spoel bepalend is voor

de electrische signalen. Ret signaal voor uitleesappa

ratuur is dan op eenvoudige manier slechts via sleep

ringen verkrijgbaar. Deze sleepringen zullen bij hoge

rotatiesnelheden van de stemvork snel slijten en elec

tr±sche stoorsignalen veroorzaken.

Zodoende is een systeem ontwikkeld waarbij een directe

omzetting plaats heeft tussen het electrische signaal

en de mechanische beweging, waarbij het excitatie ele

ment niet hoeft te roteren. Ret magnetische veld, ver

oorzaakt door permanente magneetjes die op de stemvork

tongen bevestigd zijn, roteert boven een stilstaande

stroomvoerende geleider die rotatiesymmetrisch loodrecht

op het magnetische veld staat.

De atroom in de geleider zal een kracht op de stemvorken

tot gevolg hebben en de beweging van de magneetjes op

de tongen veroorzaakt een inductiespanninginde stroom

geleiders.

Deze ma.~netodynamische omzetting wordt in het volgende

hoofdstuk beschreven.

De magnetodynamische omzetting

De grondslag voor de magnetodynamische omzetting

is de wet van Lorentz. Deze wet stelt dat: een
~

magnetisch veld met magnetische inductie B,' ver-.....
oorzaakt op een segment ds van een geleider die

......
een stroom i voert, een kracht dF ter grootte van:

dF = i (d~ x :8) vgl. 2.2.-1
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In het geval dat de magnetische inductie veroorzaakt

wordt door een magneetje, zal op dit magneetje door
-lo

het segment ds van de stroomgeleider een even grote,

tegengestelde kracht worden uitgeoefend. Dit geldt

volgens de mechanische stelregel:

ACTIE == - REACTIE
j

Voor een eenvoudige afleiding van het omvormings

mechanisme nemen we een enkele rechthoekige draadwinding,

waarboven een rechthoekig stukje magneet beweegt. De

breedte van het magneetje is b en de lengte I •
m m

De afstand van het magneetje tot 0' is x, en de inductie

B heeft aIleen een component in de z-richting .

.
L I~

>
X

fig. 2.2.2. - 1

De Lorentz kracht op het magneetje is:

F == i . I . Bm z
vgl. 2.2.2.-2

De, door de draadwinding omvatte, flux:

B •z
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De spanning u die in de draadwinding geinduceerd wordt,

door de beweging van het magneetje is:

u =
dt

= B .1 .z m

dx

dt
, als X o - vgl. 2.2.2.-4

In beide vergelijkingen 2.2.2.-2 en 2.2.2.-4 is B dez
magneti~che inductie die ter plaatse van de stroomge

J

leider heerst.

Nu is

en

F = i.l .Bm z
u = B .1 .xz m

Hieruit voIgt dat u.i = Bzolm·i. B ~l = F.x
z m

Daar de omzetting geen energie produceert of absorbeert

maar slechts van de electrische,energie omzet in mecha

nische en omgekeerd, kan men de volgende aanname doen:

F = i.(Bz.l)eff

u = (Bz.l)eff.x vgl. 2.2.2.-5

waarbij (Bz.l)effde totale werkzame koppelfactor is die

voor de omzetting zorg draagt.

De vgl. 2.2.2.-5 is in matrixvorm als voIgt:

o
1

1

(Bl)eff

o (~)

Omdat echter de draadwikkelingen een koperweerstand R sp
hebben en tevens een zelfinductie Ls~ is het totale

blokdiagram van de overdracht:

-
fig. 2.2.2.• -2

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

•
X

o (~~).Qrp ,

J_ 0 II

I ~eJ
.(;~1 11-----0

---
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De ingangsimpedantie van de spoel is, indien een stem

york met magneetjes zich boven de spoel bevindt:

vgl. 2.2.2.-6

•x, F sinusvormig met deEr is verondersteld dat i, u,

tijd varieren.

De mechanische impedantie van de stemvork is:

F s
Z . V=-:-= J(.)m +w +-.mech x v v JW

met m = tongmassav
s = stijfheid tongv
w = wrijving tongv

Zodoende wordt

vgl. 2.2.2.-7

vgl.

Ret electrische equivalent van de omgezette mechanische

impedantie is een parallelle L,R;C kring waarin:

L
v

(ill) ~ff
s v

(B.l)~ff
en R =v w

v

Ret schema van fig. 2.2.2.-2 gaat zodoende over in:

fig. 2.2.2.-J
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De stemvork met constante tongdoorsnede

De antwerp en constructie eisen voor de stemvork

In hoofdstuk 2.1.3. is de relatie berekend die bestaat

tussen qe eigenfrequentie van een stemvork en zijn aan
,;

drijfsnelheid. Voor de aandrijving zal gebruik gemaakt

worden van gelijkstroommotoren die een maximaal toeren

tal van 12.000 per minuut hebben. Dit toe rental komt

overeen met 200 Hz.

De keuze van de eigenfrequentie van de stemvork wordt

bepaald door de dimensies van de york en het maximale

toerental van de aandrijving. Een hoge eigenfrequentie

kan men realiseren met kleine stemvorkjes zodat de

eigenfrequentie zo haag mogelijlijk gekozen wordt nl.

200 Hz.

Uit hoofdstuk 2.2.2. blijkt dat de overdrachtscoeffi

cienten van het magnetodynamische systeem evenredig

zijn met (Bzl)eff' zodat vaor een redlijke koppeling de

effectieve draadlengte onder de magneetjes zo groat

mogelijk gemaakt dient te worden.

Een 2-tongige stemvork met aan de uiteinden magneten

bevestigd die een halve ringvorm hebben zou ,oor deze

grate effectieve draadlengte zorgen. De massa van de

magneten zou de stemvorktongen dan zeer sterk belasten.

Zodoende is voor het kroonvork model gekozen, waarbij

op elk der 8 tongen een magneetstukje is gelijmd met

behulp van araldit. Om oak bij stilstand van de york

een grate koppeling te krijgen is een cirkelvormig mag

neetje in 8 segmenten verdeeld.

Het magneetje heeft een diameter van 10 mm en is met

een zaag van 0,6 mm in stukken gezaagd. Door het mag

neetje is de binnen diameter van de kroonvork, die zo

klein mogelijk moet zijn in verband met centrifugaal

krachten, vastgesteld op 10 mm.
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Om de magnetische inductie, veroorzaakt door de

magneetjes, niet te verstoren, moet de stemvork

van antimagnetisch materiaal geconstrueerd wor

den. Er is gekozen voor staal 316, hetgeen een

chemische samenstelling heeft X5CrNiM o 18.10.

D~ elasticiteitsmodulus E=20330 kg/mm2 en de
J

soortelijke massa P=7,98 103 kg/mJ •

Ret verloop van de eigenfrequentie bij variatie

van de temperatuur zal bij 2 contraroterende

stemvorken niet van belang zijn, als beide

stemvorken eenzelfde frequentie-variatie

ondergaan, omdat dan de verschilfrequentie niet

verandert.
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Theorie van de massa-belaste stemvorktong

Ret uitgangspunt voor deze theorie is een formule

voor de eigenfrequentie van een stemvork zoals die

vermeld staat in Lit. [9J.

f(O)= 0,55966Tz-

vgl. 3.2.1.

fig. 3.2.-1

trillings
~richting

In deze vergelijking is E de elasticiteitsmodulus,

de soortelijke massa en de traagheidsstraal nl.

X2 =1f p 2 dA waarbij A de oppervlakte van de ~warsdoor
snede b veel groter is dan de dikte h,>C2=~2

De eenheden zijn uitgedrukt in het c.g.s. stelsel.

Indien we de lengte eenheden in mOl. en massa in

mgr. uitdrukken gaat vgl. 3.2.-1 over in

f(O) 5,5966
12

h Y Ibh l.

1 2
E P.1bh

vgl. 3.2.-2

De stemvork wordt nu aan het uiteinde belast met een

magneetje dat 7 rom dik is en een massa van mmagn
heeft. In deze waarde tevens de massa opgenomen van

dat gedeelte van de stemvorktong wat met het magneet

je is vastgelijmd omdat dit gedeelte geen elastische

vervorming kan ondergaan.

De frequentievergelijking voor een massa-belaste

~temvork wordt zodoende
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( )
\~ h \flbh

f 0 =5, 5966Vf2 '12 V'''''r":""l~bh~-+-m
magn

vgl. 3.2.-3

Indien nu f (0) =200Hz

b =3,3 rom

h =0,4 rom

°f= 7,98 mgr/rom3

m = 300mgrmagn
E=20.33 10Ildyn;=20.33.1013

cm
mdyne

mm2

vgl. 3.2.-4

waarbij een mdyne de kracht is die 1 mgram massa een

versnelling geeft van 1 rom/sec.

De vergelijking voor de lengte van een stemvork wordt

met bovengenoemde eenheden

J ( ) b.h; .E. f5)59 66 )2
1 r.1 • b •h. +mmagn 12 .f 2 0

Hieruit voIgt dat de effectieve lengte van de stemvork

die de eigenfrequentie bepaalt, leff=34,9 rom.

De totale lengte van de stemvorktong wordt

1=34,9+7+1=42,9 rom

Omdat geen rechthoekige maar gekromde stemvorktongen

,,,orden gebruikt is 1 mm extra toegevoegd aan de totale

lengte.

Vi t de metingen bleel~ echter dat de eigenfrequentiie

van de stemvork in plaats van 200 Hz de waarde 125,3 Hz

had. Bij andere analyse van trillende balken bleek dat

indien de balk beschouwd wordt als een massa-veer

systeem, de massa die dan in 1 punt geconcentreerd

gedacht wordt slechts-1io gedeelte is van de totale

massa van (te balk. Li't. [10]blz. 27 e.v.

Deze factor ~~O was reeds verdisconteerd in de factor

0,55966 in vgl. 3.2.-1

De verhouding tussen frequenties, indien men geen reke

ning houdt met de factor tto en indien dit weI gebeurt

is,
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I_l_b_h__+_m_m_a_gn =V__6_6_
9
_'_5__

140
Ibh+~33 368,5+1272,2magn

vgl. 3.3.-5

1(0\=127,1 Hz
j

Deze frequentie is ongeveer gelijk aan de gemeten

frequentie.

)
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Het spoelontwerp.

In hoofdstuk 2.2.2. is de impedantie berekend, die door

de stemvork wordt toegevoegd aan de eigen impedantie

van de spoel.

Voor een enkele wikkellaag van de spoel op afstand z

van het magneetoppervlak wordt een constante magnetische

inductie B verondersteld.
z

Nu wordt de effectieve lengte van de draad berekend die

voor de magneto dynamische omzetting zorg draagt.

fig. 3.3.-1

3.3·-1vgl.

Elke draadwinding met een diameter groter dan de maxi

male uitwijking van de stemvork, draagt aIleen bij

tot de koperweerstand van de spoel en werkt niet mee

aan de magneto-dynamische omzetting.

Een driehoekig magneetje bevindt zich zodanig boven de

spoel dat de buitenrand van het magneetje overeenkomt

met de buitenrand van de spoel en de trillingsamplitude

wordt zeer klein verondersteld.

Voor 1 wikkellaag is

1 B2

Zel=-z---h(BzI)~ff Z z l~ff
mec mech

De diameter van de spoel moet dan groter zijn maar het

magneetoppervlak blij:ft hetzeli'de.

Door het oppervlak van het magneetje A en de breedte
m

van, de wikkellaagbsp=r2-r1 te stellen, wordt het opper-

vlak van de spoel onder de magneet:
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b 2_(b -b )2 A
A = A m m sp m (2b -b )b

sp m b 2 b 2 m Sp Sp
m m

vgl. .3.3.-2

Indien de draad waarvan de wikkellaeggemaakt is een

.3·3.-3vgl.(2b -b )bm sp sp

A
m

d b 2
dr m

doorsnepe ddr heeft, wordt:
;
I,
"A
'2E.

leff= ddr

De vergelijking

(2b-b )2.b 21
m sp sp)

vgl. 3.3.-4

De koperweerstand van de wikkellaag

o 1 (r 2 (r b )21
R r tot ~ 1 l - ~- sp J

sp Adr Adr ddr

is:

'ilF .
= A d (2r2 -b )b

dr dr . sp sp

vgl.

Uit de vergelijkingen 3.3.-4 en .3.3.-5 blijkt dat:

.3.3.-6vgl.b sp

(2b -b )2
m sp

x (2r
o
-b )

A,. sp

Zel
~=constante

sp

waarbij de contante afhankelijkis van de keuze van draad

en het magneetje en stemvork impedantie maar echter niet

afhankelijk is van de wikkelbreedte.

Een optimale invloed van de stemvork ~an de spoel-einden

treedt

Zel
R

sp

op als

maximaal is, dus als:

Z
d~

R
~=O=
db

sp

(2b -b )m sp
----------(4r b -6r'lb +2b 2)
(2r -b )2 2 m sp sp

2 sp
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b
m

10

Omdat bij de gebruikte magneetjes b = 4,5 mm,moet de
m

breedte van de spoel b = 3 mm zijn.
sp

Van de magneetjes is de volgende grafiek opgenomen, waar

bij de magnetische inductie B uitgezet is tegen de afstand

z, tot het oppervlak van het magneetje.

_..i-._._.~,.--t"__ .~,_j. '''.'_'' J ..\ ~_ ~_.~~••~_.L~_". I
<:7 o;s '.0 I,e; 2,0 20,S" ..3,0 3;'ii Jr;p "'/;-
Deze grafiek kan benademworden door

(
_ '" 'y:z.

B = B o 1-e \ ), waarbij
WbBo = .Oj1- en z uitgedrukt
m2

fig. 3.3.-1

··~z(,""",,,,,,,,>.
de vergelijking

is in mm.

Nu is de hoogte van het spoeltje h .sp
~e bijurage aan de impedantie van de spoel door de stem-

vork zal evenredig met

_0,'32-

(1-e ) 2 • dz •

De koperweerstand van de spoel R is evenredig met z,
sp

zodat:

Zel
1 _o.b~

- ."e;C'.0,3
2- --0,3

R
sp

d Zel
·R

~ sE =
d.h

h

° geeft een optimum

_0,6\,
(h.O,3 +0,5)e

_O,'lo'"
-2(0,3h + 1)e +1,5 =0
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Uit de vergeIijking voIgt dat h ~Jmm
sp

Een dwarsdoorsnede van de spoel is zodoende J x J mm2
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3.3.4. De gemeten stemvork_belaste spoelimpedantie

Uit vgl. 2.2.2.-8 blijkt dat bij resonantie van de

stemvork een relatief maximum optreedt in de impe

dantie die gemeten wordt aan de spoeleinden.

De stemvork werd vlak boven een spoeltje geplaatst.

Ret sploeltje heeft een dikte van 3 rom en het ver-
.,

schil tussen binnen en buitendiameter is 6 rom. In

figuur 3.3.4.-1 is de impedantie van de spoel,

zoals die met behulp van een stroomspanningsmeting

bepaald is, weergegeven, voor verschillende frequen

ties.

De wisselstroom is in dit geval constant gehouden

nl. i= 3mA, zodat ook de op de stemvork uitgeoefende

kracht constant is.

_____,...,.~_ ._.',~. ~__._,,,,,.~-+-._._ ~,~_,_,_, I.~_._.. ~ -~·, "'~..•-~., '-"<'.""'-_t.. ~.t" --,.-

..30 Iv\,,~ .300 -3 k I~y" 3,)l--,

figuur

i
!- :..----------=t-

--_._-_.- " •• .L -----t- \) I
12.'--f 12.S" l2.b I '

I
i

I

3.l~.-J3.4.-1f'iguur

I
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In fig. 3.3.4.-2 is de impedantie piek weergegeven

die veroorzaakt wordt door resonantie van de stem

vork. De stippeIIijn geeft de impedantie van.de

spoel weer, zoals die als functie van de frequentie

verioopt, zonder met de stemvork belast te zijn.

Een maximum treedt op bij 125,3 Hz, waarbij Z =0,52res

f o
De kwaliteitsfactor van de stemvork is ~ = '2.£lr

waarbij 'lAr de bandbreedte is waarin de impedantie

groter is dan t·\[2'. Zres

,
.-

Grote waarden van i heeft tot gevoig dat de uitwijking

van de stemvorktongen te groot wordt en een daling in

Z optreedt.res

Het Niquist diagram zal ongeveer ais voIgt verlopen:

I

a,I:,'S'.n.
<..(:J\.l Of)

Figuur 3.3.4.-.:>

Het niquistdiagram (schetsmatig) van de ingangsimpedantie

van de spoel.
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Bij resonantie van de stemvork is de impedantie van

de stemvork reeel, maar de spoel veroorzaakt een

kleine fasedraaiing zodat het punt van resonantie

niet op de reele as ligt.

Tevens is met een stippellijn weergegeven hoe waar

schijnlijk het niquist diagram zal verlopen bij gro

tere waarden van i.

Een schets van het verloop van Cf als functie van de

frequentie is weergegeven in fig. 3.3.4.-4

fj~
.3Q'

~

\)

I
-.30 12."5",3

-b.J

figuur

,-11£'_."

/./....

..~~

3.4.-4 fase ¥~rakteristiek (schetsmatig)

van de stemvorkimpedantie.

De afwijking van de gemeten frequentie van 125,3 Hz.

ten opzichte van de geplande frequentie van 200 Hz

is reeds verklaard in hoofdstuk

Verdere afwjJkingen kunnen verklaard worden doordat

1. de stemvorktongen geen rechthoekige doorsnede

hebben.

2.de materiaal constanten niet exact bekend zijn,

3. de breedte-compensatie door verlenging met 1mm

geschat is.

4. de massa van de magneetstukjes verschillend is.

5. de magneetjes niet allemaal precies aan het uit

einde van de tongen gelijmd zijn.
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Tenslotte is de functie f (...'"l.) bepaald. Hiertoe is

met behulp van een stroboscoop de rotatiesnelheid

bepaald en de resonantie frequentie bepaald door

de stroomspanningsmeting.

So i
:l~4

L.
fig. ·rS"~.. 895::19

2>. L.f. OS

.._.-....----
4"00 boo", 9'Soo

De stemvorkfrequentie als functie van de rotatie

snelheid.

In het gemeten gebied komen de resultaten goed overeen

met vgl. 2.1.3.-6

Bij 4800 toeren per minuut (80Hz) rotatiesnelheid is

de stemvork kapot gegaan doordat een stemvorktong te

ver was uitgebogen.

De uiterste gevoeligheid van het regelsysteem (zie
~ 80

vgl. 2.1.3.-7) is dus \ =95 ~0,85
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Conclusies

Door de spanningen die in het materiaal, door mecha

nische bewerking, gekomen zijn, is de stemvork als

een tulp uiteen gewaaierd. Tevens is door doorbuiging

van de as, de stemvorkexcentrisch geworden ten opzich

te van de motoras.Als de spoel dan niet precies concen

trisch met de motoras is, zal bij rotatie zodoende een

stoorsignaal optreden met de frequentie van de rotatie

snelheid.

De trekspanningsgrens a van het materiaal wordt reeds
mQ.x

bij relatief lage toerentallen overschreden zodat de

gevoeligheid van de regelkring laag is.

Bij een tong met variabele dwarsdoorsnede kan men de

spanningcr in de stemvork verminderen.

Bet spoeltje is door zijn lage eigen-impedantie onge

schikt om opgenomen te worden in een excitatieschake

ling en tevens is door de dikke draad die gebruikt is

de koppelfactor (B.l)te laag. De impedantie piek die

door de stemvork veroorzaakt wordt is evenwel goed

detecteerbaar.

Bet gebruik van dunnere draad is aan te bevelen.
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Stemvorken met variabele tongdoorsnede

De ontwerp en constructie eisen

In hoofdstuk .3.1. is de constructie besproken van een

stemvork met constante tongdoorsnede. In dat geval

waren de stemvork en de stemvorksteel uit een stuk ma

teriaal gemaakt.

De stemvork met variabele doorsnede wordt van hetzelfde

st 316 gemaakt maar de as wordt nu gemaakt van messing.

In de stemvorkvoet is een gat gemaakt waardoor de as ge

schoven kan worden en met behulp van een moer wordt de

stemvork op de as gefixeerd.

Zodoende kan de as met twee steunen waarin kogellagers

zitten op het plateau worden bevestigd. De hinderlijke

doorbuiging die bij de stemvorksteel optrad zal nu on

derdrukt worden. Voor de metingen is echter een extra

as gemaakt, waarbij de stemvork maar aan een zijde ge

lagerd wordt.

Dit is gedaan om fGJ0 te kunnen bepalen want bij een

doorlopende as zullen de magneetjes op de as rusten bij

stilstand.

Om het uitwaaieren dat optreedt na het frezen van de

gleuven tegen te gaan wordt nadat de binnen- en buiten

diameter gedraaid zijn de stemvork uitgegloeid.

Tijdens het frezen van de gleuven is een kroon bevestiga

aan het uiteinde zodat de stemvorktongen gefixeerd blij-

Yen.

Hierna wordt de stemvork weer uitgegl,eid en daarna de

kroon verwijderd. Van uitwaaieren was vrijwel geen spra

ke.

Berekeningen voor de lengte van een stemvorktong zijn

uitgevoerd met behulp van de formules die in het volgende

hoofdstuk afgeleid worden.
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Bij een eerste berekening is de breedtevariatie van

de stemvork niet van be1ang geacht.

De dikte h(l) aan de top van de stemvorktong wordt

wederom 0,4 mm genomen en de breedte b(l) = 3,6 mm.

Voor verschi11ende tapsheden is nu de 1engte van de

vork, de uitwijking van de top door rotatie en de

spanning~aan het ink1empunt berekend.

Omdat het maximum bereikbare toerenta1 van de motor

12.000 rpm is, wordt p (0) = 160 Hz geste1d. (n.b. de

motorbe1asting door stemvork en uit1eesunit is nog on

bekend). Uit berekeningen b1eek dat bij een dikte van

de tong bij het voetpunt van h(O) =1,6 mm een tota1e

1engte van de vork van 1=71,95 mm nodig was.

De uitwijking a zou dan 8,1 mm zijn en de spanning

c1=177N/mm2 a1s de stemvork met 9000 toeren per minuut

werd geroteerd.

a
.t (J"l'lJ"",tt:l.~

t i t
'5"""-1

'~O-I
i
IL, i

1'6" ;1
i

"'=;1 ifV'"
I

2 L ",,~ .

I
I~,,·

2- ~ '1 S- f,

~
\-. t ...-;)
-h-G~~-')

fig. 4.4.-1

Re1atieve uit"\.rijking en spannint:: 'll::-'L~unctie

van de tapsheid
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In figuur 4.4. -1 ' zien we dat een waarde van

~=~~~j , die groter dan 3 is acceptabel wordt en

dat bij geringere tapsheid van de stemvork de uitwij

king a groter zou zijn dan de lengte van de tong

hetgeen fysisch onmogelijk is.

Tevens bleek de oppervlakte spanning een minimum te

hebben bij ~=1 ,66.

Indien echter de dikte te groot wordt zullen er, om

dat de breedte constant verondersteld is, dwarstril

Iingen kunnen optreden.

Deze overwegingen leidden tot de keuze vano\= 4,

zodat de dikte h(O) ongeveer de helft is van breedte

b(O).

Na fabricage van de stemvork bleek deze een eigenfre

quentie f(0)=212 Hz te hebben.

De stemvork werd uitgevijld tot de tongen een lengte

van 74 mm hadden en f(O) daalde tot 204 Hz.

De oorzaak van deze te hoge frequentie zal zijn:

- 1. de breedtevariatie (t.g.v. de radiale frees-gleuven)

van de stemvork mag niet verwaarloosd worden.

- 2. de doorsnede van de stemvorktongen is niet recht

hoekig •

In bijlage is een nieuw computer programma afge-

drukt waar de variatie in breedte weI is opgenomen.

De dikte bij bevestigingspunt van het magneetje 7 mm

van de top van de stemvork, i3 door de tapsheid van de

tongen h'(1)=0,5mm,en na uitvijlen van de stemvork tot

74 mm is~-3,3. De berekende effectieve lengte zal onge

veer 63 mm zijn zodat rekening houdende met, de variatie

in de breedte de totale berekende lengte 70 mm zal wor

den voar een stemvork met f(0)=200Hz. Hieruit blijkt

dat de berekeningen een uitkomst geven die ongeveer

5 mm te laag is (want de stemvork uitgevijld tot ong.

75 rom, zal een eigenfrequentie van 200 Hz hebbe~.

De uitwijking van de tongen met effectieve lengte van

63 mm zal bij rotatiesnelheid van 175 Hz ongeveer 17mm

zijn, terwijl dan detrbij het voetpunt

zal bedragen.

790 N/mm 2
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Theorie der trillende balk met variabele dwarsdoor

snede.

Een stemvork is te beschouwen als 2 balken die aan

een zijde zijn ingeklemd door een koppelstuk.

We gaan nu het gedrag bepalen van een eenzijdig in

geklemde balk die een variabele dwarsdoorsnede heeft

en geroteerd wordt met hoeksnelheid£L waarbij de

afstand van de balk tot de rotatie as r is •.

fig. 4.2.-1

De balk heeft een lengte 1 en het oppervlak van de

dwarsdoorsnede is A(z).

De elasttsche energie is
e

De = f tmoment xde =
·~-=O

vgl. 4.2.- 1

waarbij I(z) het oppervlaktetraagheidsmoment en E de

elasticiteitsmodulus is.
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De verplaatsingsenergie

U = Massa x versnelling x verplaatsingm

vgl. 4.2.-2

Hierin is m de massa van een magneetje dat aan demagn
uiteinden nl. z = 1 aan de balk is bevestigd en

r = soortelijke massa.

De toegevoerde energie door rotatie is U =centrifu-rot
gaalkracht x verplaatsing.

Q ~) x~

-Urot = S f A(Z)fd~.~ (r+x(Z)dX(Z)+ f mmagnn2 (r+X(l))dX(l:
4.=0 0 0

We kunnen nu de uitwijking x(z) voorstellen als een

product van twee functies,

stel x(z) =g(z) a(t,l),

als randvoorwaarde voor deze functies geldt:

g(O) = 0, g(l) = 1, a(t,l)= x(l) en a = x(l)

(~;(z )) _0

~o
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Door invoering van de volgende grootheden:

~ ,.
M= ) A ( Z ). • g (z). dz

-z.=C

i ~ ( )~
S= ) E.I(z).(dd;i

Z
).dz

, ...c

Cd m ,SL2+ t Jp .A(z).!t2 .g2 (z)dz
magn. Q'

P= m ..!t2 .r+r.J 0 .A(Z).Q.2 .g(z)dzmagn. . I
'2.~

vgl. 4.2.-~

gaan de vergelijkingen 4.2.-1,2 en 3 over in

u =ta2 (t,I).Se

( ) ( ) ci2 a ( t , I) +M (dda
t

) 2U = M+m .a t,l .~d~t~i~~~m magn.
vgl. 4.2. -t

verwaarlozen,

dat : ~1f=(M+m )~~+l(S-C)a-p=O6a magn dt 2

De totale energie van het systeem is1{=U +U +U te m ro
De minimumpotentiaal theorie leert ons dat de

totale energie constant is zodat geldt &1(=0

bij optreden van ha. Indien we de demping~term

(~~)2
voIgt

De oplossing van deze vergelijking heeft de vorm van

vgl. 2.1.3.-3 en is:

P '(~1S C ~ ),... +2 -
a(t,I)=lS_C+as1n M+m .t+~

2 magn
vgl. 4.2.-
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We zien dat wederom er een voor-uitwijking plaats

heeft en dat nu de eigenfrequentie is

V' I
f (0) =_1_. zS-C

2ft M+m
magn

Ret moment Mom(z) dat op een punt~van de stemvork

werkt j.s:

vgl. .4.2.-8

~(z) Mom(Ztoh(z)De oppervlaktespanning is ~ 2.1 z)

r

I---~-'----~>~

'"----~.n. fig. 4.2.-2

vgl.

r
.4.2.-9

1ndien ~e de breedte b en de dikte h van de stem

york lineair laten verlopen en beschouwen dat de

tongen een rechthoekige doorsnede hebben, dan geldt:
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vgl •.. 4.2.-10

Indien de amplitude van de trillingen klein is:kan

men stellen dat

vgl. ',4.2. -11

Door invulling van de vergelijkingen 4.4.2.-10 en

4.4.2.-11 in vgl. 4.4.2~-5 en te integreren krijgt

men de vergelijkingen voor S,M,C,P ,. Mom en((

zoals die afgedrukt staan in bijlage 1.
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De gemeten stemvork belaste spoelimpedantie

Evenals in hoofdstuk 3.4. wordt de frequentie

karakteristiek gemeten van een spoel waar de

stemvork zich vlak boven bevindt.

De spoel heeft een binnendiameter van 5 mm,

een buitendiameter van 11 mm en een hoogte van

3mm.

De draaddikte is 0,07 mm. De gelijkstroom weer

stand R o = 92Qen de zelfinductie L=5,9 mHo

Met behulp van meetopstelling van fig. 4.3.~1

werd de impedantie van de spoel gemeten,terwijl

tevens het faseverschil tussen spanning en stroom

door de spoel bepaald werd.

)

-L-

V SPoEL
\

"
l?h. I'"' f I,..,

V . "R b
~<------L___ .

I 1= AS £ MET-E-~-----==:J

(A~'"

I.\ jJ ,_/
/4" '

/

iT,

I
G

fig. 4.3.-1 meetopstelling
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In de meetopstelling is Teen frequentieteller,

G een sinusgenerator, A amperemeter en V een

buisvoltmeter.

De weerstand Rb is bekend, zodat uit de ingangs

impedantie die gemeten wordt:

j'f
e = zsp +~

de spoelimpedantie bepaald kan worden.

De stroom wordt constant gehouden nl. i = '0,25 mA~·

en Z. ,gemeten bij verschillende frequenties geeftIn ,
Z en ~ als functie van de frequentie weer.sp 1
In figuur 4.3.-3 is het Niquist diagram van Zsp
getekend.

Het Niquist diagram dat gemeten is (zie fig.4.3.-3)

komt vrijwel overeen met de theoretische kromme.

De aangegeven frequenties zijn geen exacte weergave

omdat de gebruikte frequentie teller maar tot

1 decimaal nauwkeurig aanwijst. De kwaliteitsfactor

is moeilijk te bepalen maar wordt geschat op 400.

De verschuiving ten opzichte van de reeele as komt door

het spoeltje. De fasedraaiing door de spoel .~elf is

bij 200 Hz ong. 4to.

Deze fasedraaiing blijft echter vrijwel constant in

het frequentiegebied waarin de invloed van de stemvork

detecteerbaar is.
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Op dezelfde wijze als in hoofdstuk 3.4. is f (~) ge

meten, zie fig. 4.3.-2.
Een stemvorktong had bij 4800 toeren per minuut reeds

een zodanige uitbuiging gekregen dat onbalans van de

motoras optrad. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk

de montage van de stemvorkas, waarbij een der tongen

verbogen is. Men heeft de tong weI weer teruggebogen,

maar er zullen veranderingen opgetreden zijn in de
.i

materiaalstructuur.

12.0

40 t t

j \
L . l-_'''_--''---L-

.l!.Lj"", 4 '000

fig. 4.3.-2

4.4. Conclusies

Uit hoofdstuk 4.1. blijkt dat de toegepaste benaderingen

grate val.'ia ties geven inde resul ta ten van de berekening

van de lengte van de stemvorktongen. Een verdere analyse

van massa-belaste stemvorktongen met variabele dwarsdoor

snede waarbij deze doorsnede niet recht:~oekig is blijkt

noodzakeJijk. Ter bestudering van dit probleem wordt ver

wezen naar Lit. [11 tim 1~ •

Verder moet erop gelet worden dat aIle magneetjes exact

dezelfde massa hebben anders zal bij hoge'cvoorrotatie

een verschillende uitwaaiiering optreden hetgeen een on

balans op de motoras veroorzaakt.
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Tevens zal een tuning van de stemvorktongen noodzakelijk

zijn om het hierboven genoemde verschijnsel tegen te

gaan.

Rogere rotatiesnelheden zijn mogelijk door het gebruik

van een anti-magnetisch materiaal met grotere CI •
max

Een zeer nauwkeurige fabricage van stemvork en stemvork-

as is dus noodzakelijk,

Ret gemeten frequentieverloop f (.ni bleek in hoofdstuk

3.4. als in hoofdstuk 4.3. overeen te komen met de

theoretische kromme. In hoeverre echter stemvorken die

weI tegen zeer hoge toerentallen bestand zijn nog aan

deze voorwaarden voldoen is vooralsnog onbekend.
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fig.' 4.3.-3 Ret niquist diagram
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5. De excitatie

Voor de excitatie van de stemvork is een electrisch

circuit nodig waarin 'de stemvork als frequentiebepa

lend element is opgenomen.

De teruggekoppelde versterker moet een rondgaande

versterking 1 hebben indien de stemvork in resonan

tie, dus de ingangsimpedantie van de spoel maximaal

is. De~fasedraaiing in de versterker moet even groot

en tegengesteld zijn aan de fasedraaiing die de

zelfinductie van de spoel veroorzaakt bij de resonan

tie frequentie van de stemvork. De totale fasedraaiing

wordt zodoende nul.

De wisselstroom i door de spoel moet zo groot zijn
""!

dat ze de invloed van de interne demping van de stem-

york compenseert.

Een gelijkstroom component door de spoel moet verme

den worden omdat deze een variatie geeft in de uitwij

king door voorrotatie van stemvorktongen. Een extra

term wordt dan toegevoegd aan de kracht P in vgl.4.2.-7

en de magneetjes zullen niet meer op de juiste plaats

boven de spoel bewegen.

Deze over'vegingen heb"L,,"Xl gelei'l tot de keuze van de

volgende concept-schake ling:

,
-1-- 13

A
_---I

o

figuur 5.-1 Concept excitatieschakeling
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In figuur 5.-1 moeten de punten A-A' en B-B' door

verbonden worden, terwijl ~ een element voor begren

zing van de amplitude van het signaal moet zijn.

Door de keuze van de vorm van de magneetstukjes

treedt er echter het volgende verschijnsel op:

~--~'----·---::-t!-------I--1'------

•
t.

"
figuur 5.-2

De kracht door een stroomdraad met stroomsterkte i

uitgeoefend op een magneetje met een oppervlakte zoals

die in figuur 5.-2 is weergegeven is:

1
F = i.Bz.bm.(x-x o )

m
vgl. 5.-1

De hide geleider geinduceerde spnning is zoals blijkt

uit vgl. 2.2.2.-5:

1
u = X.Bz.bm.(x-x o )

m
vgl. 5.-2

Indien de stemvorktongen een sinusvormige beweging

uitvoeren rond het punt x =xo+tb zal ook de toegevoer
m

de kracht sinusvormig moeten zijn~
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Als

en

/
x = X o + ..1.b + x. sint..)t

2 m

F = F. sinW t

dan geldt:

1
__ B .~rn

u z'lY"'
m

vgl. 5.-3

1
" F. sinC0t

- B .1 •b m •
z m

2
(b +2x. sint.jtrm

Uit vergelijking 5.-3 blijkt dat i en u aan despoel

uiteinden niet sinusvormig moeten zijn als men de

sternvork harmonisch wil laten trillen.

Ret zal echter eenvoudiger zijn de vorm van de magneet

jes zodanig te kiezen dat de stroom en spanning weI

sinusvormig verlopen.
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6. Slot

6.1. Conclusies

Het nulsysteem heeft als voordeel dat er een line

aire relatie bestaat tussen de inertiele rotatie

snelheid van het plateau, maar er worden hoge eisen

gesteld aan het regelsysteem.

Het hoge toerental dat noodzakelijk is voor een ge

voelige regelkring, heeft een uitwaaiiering tot ge

vol~die, indien de eigen frequenties van elk der

tongen niet precies gelijk is, per tong verschil

lend zal zijn en een onbalans van de motoras tot

gevolg heeft. Een excentriciteit van de draadwindin

gen van de spoel zal een stoorsignaal veroorzaken,

die de frequentie van de rotatiesnelheid heeft.

Tevens is gebleken dat berekeningen van de eigen

frequentie van stemvorken waarbij de tongdoorsnede

rechthoekig benaderd wordt en enkel een kracht op

het uiteinde van de tong beschouwd wordt, slechts

een grove benadering opleveren.

Het gebruik van magneetjes met een hogere B maakt

het mogelijk kleiner" magneetjes te gebruiken. die

de stemvork minder belasten bij rotatie. Of

een uitwaaiiering door voorbuiging van de tongen

verminderd kan worden, is nog onbekend, omdat deze

voorbuiging tevens veranderingen in het materiaal

teweeg brengt.

Door juiste dimensionering van de spoel is met be

hulp van de magnetodynamische omzetting een goede

impedantiepiek te bereiken, waarbij echter aangete

kend moet worden dat deze kleiner wordt indien

door temperatuur de eigen frequentie van de stem

york verandert en de waarde vanst varieert. De aan-
~

passing van de spoel aan de evenwichtspositie van

de stemvorktongen is dan niet meer optimaal.
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Dit verschijnsel treedt ook op door b.v. de gravi

tatiekracht _of een gelijkstroomcomponent door de

spoel, etc.

6.2. Suggesties voor nader onderzoek

Stemvorken die op magnetodynamische wijze geexci

teerd worden,vereisen nog een uitgebreid onder

zoek. De vormaanpassing van de magneetjes wordt al

in hoofdstuk 5 aangeduid.

Spoelen die orthocyclisch gewi~<eld zijn kunnen

eventueel een verbetering van de rotatiesymmetrie

inhouden.

Indien de stemvork roteert moet de spoel een gro

tere diameter hebben en zal de koppelfactor afnemen.

Indien magneetjes met een hoge B gebruikt worden

kan men dunne ringsegmenten gebruiken die bij stil

stand tegen elkaar gedrukt zijn en pas bij juiste

voorrotatie van elkaar loskomen. Een hoge B is dan

noodzakelijk omdat anders de massa van de segmenten

te groot wordt.

Daar de uitlezing met behulp van encoders welke be

stand zijn tegen de gebruikte hoge toerentallen prij

zig is, dient na gegaan of het mogelijk is dcze uit

lezing met behulp van een bandrecorderkop en een

magneetbandje dat op de stemvorkas is. geplakt,te doen

geschieden.

Doordat de stemvorkas aan een zijde belast wordt

door de stemvork zal een koppel op de as veroorzaakt

worden die een doorbuiging van de as veroorzaakt.
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Deze doorbuiging kan verminderd worden door een

spakenwiel op de as te plaatsen waarbij de spaken

door de stemvorkgleuven heensteken.

Dit spakenwiel moet dan in een kogellager geplaatst

worden.

Of eeri kogellagersteun bij het inklempunt van de

stemvorktongen voldoende is moet blijken.
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BIJLAGE 1 Ret computerprogramma

~iG~~, CO~~C~! STEMvnRK VARIABLE QIKTe OREEO~~;
Hl!E:GE':1 [;
e. E /).1. E, HL, E'l" RH() 10MEGA. ~It~ AGN, R, AL. F' A, El f; TA, $,

M. L, C','~, A, MO", 5IG~,lA, PL.,US$, pL.usr,1, ~lIN$, MINIM
L1SeASY Q~GUw~ r.~I.Sl; '"'.);......

.0'--

~e;ALIH<oce;OURe; F,1if:QUtf,ITlt{AlPA, I., $, lIlll.
IlALue; ALPA. Ll REAL. ALP'A. l-, ~, r,ll
BE~~~ [ :=20.3~ " ~13;

HL := o.5n;
AL ::> 3.576:
RHO :" 7,98:
CHIEGA ~= 1099:
I~MAGN i= :\00;
R :::: 'j.
Be':'A :::; :1 .. U.l0 .. (Al:"PA - 1>;
S := (RETA .. (ALPA ~ 3/6 • AL.PA ~ 2/10 .. AbfA(~O .. 1/60' -

rAETA - 1) * tAl-PA A 3/42 .. AI.fA A 2/:\5 + 3/140 II ALPA .. 1(10IJ')
.... 3 " f; '* HI, + 3 " OL/ «(\ .. I. + 3'1'

~ := (AETA " (0.189 .. Al-rA • 0.815) - (BETA •. !) .. (D.175 .. AL.PA .. 0,64')
l\ QHO II HI. ., 01. " 33 .. 1. / 1401 r,

~QEQ0E~T'E :=. 15B.4 • 10 + 4 .. ( M .. MMAQ~ ) - $:
ENOl I)lIoCI2;

E:OR 1 r ="0 S!E:e 1 u~! '.1.. AD 00
O~G1U ALPA :~ 0.1 • I • 1;. ULt~;

!OEGUI.~ P.4-LSttL, P,8EQUEtH1E(AI.PA, 1_, $, '~', 1. 500. 0.5 .., 10 .. 4, ",-6, .\I~*~r~"
G: := OMEGt. + ?, 'l- (M + rlMAGN);
t' : = i"~IAGN CH~E:GA " 2 .. R • O"EC>A '" 2 .. R ... R~10 .. HI. •. Ell. f, I. *

(SETA (A~fA/l0 + 0.05) - (8~TA ~ 1) " (7 ~ A~FA/120 .. 1/30'"
A : ". 1:'( ($ ., 4: I;
MOM := MMAGN ... {R • AI .. OMf;GA ~ 2 *L

':l- qHO II ~~~ " Ell. .. L + 2 • R <I O"1EGA '" 2 ..,
{13C;TA " (AlrA/6 .. 1/3) - (B1: TA .. 1) .. [ALFAI12 • 1/4»

• ~ RHO • HL 0 Bh ... L ~ 2 .. OM~GA ~ 2 .. A *
{BETA .. (ALrA/l~ .. 1/41 - IBETA - 1) * CALFA/aa • 3/14)'1

SIGMA 1= 6 • ~OM/(OL .. HI. + 2 .. Al.rA + 2 .. ·SETA)1
.e.'tl:d f ALARM: .,. ..... .~ ...'" -' _. -.~ ......_ ..
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BIJLAGE 2

Het eersLe antwerp van de stemvark.
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BIJLAGE 3.1.
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Lijst der gebruikte symbolen

A

A
m

A sp
A(z)

grootheid

opper"V"lakte

oppervlakte magneet

oppervlakte spoel

oppervlakte dwarsdoorsnede

stemvorktong

mksA eenheden

m2

m2

m2

B

B z

magnetisehe indue tie Wb/m2

magnetisehe induetie in

rotatie energie A.V.s iN.m

totale energie A.V.8 ;N.m

afstanden in inertieel coordi-

weerstand spoel ViA

meehanisehe stijfheid N/m

stijfheid in x resp. y riehtingcN/m

elasti~ehe energie A.V.s ;N.m

kinetisehe energie A.V.s ;N.m

c

E

F

F ,Fx y
I

i(z)

L

L sp
M

Mom

p

Q

R

Rsp
8

8 ,8
x Y

U
e

U
m

Urot
V
x.y.z.

z-riehting

eentrifugaalkraeht per lengte

eenheid

elastieiteits modulus

kraeht

kraeht in x resp. y riehting

oppervlakte traagheidsmoment

oppervlakte traagheidsmoment

dwarsdoorsnede stemvorktong

induetiviteit

zelfinduetie spoel

massa stemvorktong

meehaniseh moment

eentrifugaalkrac~t

kwaliteitsfaetor

radius in inertieel syst8em

naten systeem

N/m

N/m2

N

N
4

m

4
m

Vs/A

Vs/A

kg

N.m

N

m

m



versnelling

Z~l

Z.lng
Zmech

Z
sp

a(t,l)

a

a
rel

aabs
b

m
b

sp
b

f

f(w)

f( )

g(z)

h

h
sp

i

m
v

mmagn
n

p

r

.....

- 58 -

electrische impedantie

ingangsimpedantie

mechanische impedantie

impedantie van de spoel

uitwijking stemvork uiteinde

amplitude van trilling van tong
uiteinde

relatieve versnelling

absolute versnelling

breedte magneet

breedte spoel

breedte stemvorktong

gedeelte integratieweg

doorsnede draad

basis natuurlijke logaritmen

frequentie

eigenfreq. stemvork bij stilstand

frequentie stemvork met voorrotatie

r.elatieve uitwijking van een punt

d 'kt t kt van stemvorktong
1 e s emvor ong

hoogte spoel

:electrische stroomsterkte

lengte stemvorktong

effec tievelengte ., temvorkt :>ng

totale lengte stemvorktong

lengte magneet

massa

tong massa

massa magneet

vermeni 5 vuldigingsfactor bij uit

lezing

afstand tot hartlijn van de stem

vorktong

radius in bewegend syteem

binnen en buitenstraal van de spoel
~ ':'

ViA

ViA

Ns/m

ViA

m

m

m/s 2

m/s 2

m/s 2

m

m

m

m

m

Hz

Hz

m

m

A

m

m

m

m

kg

'~g

kg

m

m

m



s
v

t

jt

u

VreI
V

W
v

x,Y,z
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stijfheid stemvorktong

tijd

amplitude magneetbeweging

electrische spanning

relatieve snelheid

snelheid

inwrijving tong

afstanden in bewegend coordinaten

systeem

gevoeligheid

rotatie snelheid

rotatie snelheid plateau

voorrotatie snelheid

magnetische flux

N/m

s

m

V

m/s

m/s

N.S./m

m

Hz

Hz

Hz

v. s

cL verhouding dikte tong uiteinde

en inklempunt

(3

6
c(

cr
\)

f
X

~
f
~c\~

-1m
r

verhouding breedte tong uiteinde

en inklempunt

delta variatie

spanning

spanningsgrens

soortelijke massa

specifieke weerstand

traagheidsstraal

integratie constante

specifieke weerstand

Functie voor contour van geleider

functie voor magneetcontour

fase hoek

m

rad,O
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APPENDIX A

In hoofdstuk 2 p 2.2. is een eenvoudige berekening gegeven voor

de magnetodynamische omzetting. Indien we een draadwikkeling

en magneetje van willekeurig oppervlak nemen krijgen we de

volgende afleiding

o

figuur A-l

Een draadwikkeling wordt in het xy stelsel v00rgesteld door

de functie ~dr(Y) en de rand van een magneetje, dat zich in

de x richting boven de draadwikkeling beweegt, wordt voorge

steld door de funct;e fm(Y).

De magnetische indue tie die op de plaats van de draad heerst

is B (x~y,z) en het snijpunt van draadwikkeling en magneetrand

is het punt (p,q).

Ten opzichte van de lijn Y=Yl kan de volgende berek~ning twee

keer uitgevoerd worden door de rand van het magneetje voor te

stellen door 2 functies. De snijpunten van de lijn Y=Yl' met

de magneetrand is xl en het snijpunt met de draad is roo
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Indien we de integratieweg van y volgens f (y) laten

verlopen, dan geldt:

Voor

D.(L~)
\ f~ -dx
o ) Bz(x,y,z)dx= dt

~ ~~'\'
de omvatte flux kunnen we nu schrijven

vgl. A-4

vgl. A-5+* = - JB-z. (x. y. z )dy •~~
~l ~

Door te stellen (BZl)eff= I B7-(x,y,z)dy met de

draad als integratieweg,kri~genwe de vergelijking:

vgl. 2.2.-5

De kracht die door de stroomdraad op hetmagneetje wordt

. ui tgeoefend is

..:0. _...:>
F=i(dsxB)

De kracht in de x-richting is

Or.
F =i J B .. (x,y,z)dy vgl. A-6x "Z.

~.

Ook hier moet de integratieweg volgens de draad verlopen
•

Zodoende is U=(B~l)eff'x

en Fx=(Bzl)eff.i

waarbij (Bzl)eff= Ji Bz(x,y,z)dy, waarbij de inte

gratieweg het stuk stroomgeleider is onder het magneet

je.
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De volgende berekeningen worden uitgevoerd voor het

vgl. A-1[~=

geval da t y=y 1 •

De door de draadw·inding omvatte flux is ~=~B,n dA

{~B2(X'Y'Z)d:l dy
~~lJ) J

Ui t he t wiskunde di c taa t IlIA pagina II 38, Li t. [18] ,
geldt de volgende .afleiding:

f~~(,,)
J. B~ (x , y , Z ) dxJ

~ "'(~)

£.3'
dt

-[ vgl. A-2

Indien aIleen beweging in de x richting mogelijk is,

~-is dt-O •

In het pur.t (p,q) geldt fdr(q)= 1m(q)

zodat overblijft

C~lf~...\.'d
~= )..1 IB" (x,y, z. )dJ dy vgl. A-J

~\ ot 1::!> J"
Indien B~ aIleen afhankelijk is van de plaats en niet

van de tijd dan geldt dat~dr(Y) ook niet van tijd

afhangt omdat de draad stilstaat.
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