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Calibrating an angular accelerometer is not an

established practice.

In the first part of the report a survey is given

of several possible principles of calibration,

that could be applied.

After that a theoretical description is given

of the behaviour of the accelerometer, that could

be expected.

Finally we have treated in detail the method of

calibration, chosen by us, with the possibilities

and limits, which are in connection with this

solution.
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Ten aanZ1en van de IJethoden voor het iJken van hoekversnellings

opnemers Kunnen we een verdeling maken in 2 groepen:

1. De methone, waarbij vergeleken wordt met een soortgelijk

instrument.

2. Het gebruik maken van goed meetbare grootheden, die een

bekende relatie hebben met de grootheid hoekversnelling,

die nan de opnemer wordt toegevoerd.

Bij de 8erste methode gaan we meestul uit vun een instrument,

dat een klasse nauwkeuriger is. Aan een as die gekoppeld is

met deze opnemer en de te ijken opnemer voeren we een beweging

toe die qua frequentie, amplitude etc. ligt binnen het werk

gebied van de opnemers en we vergelijken de uitkomst van

de twee opnemers.

Deze methode, die op zichzelf goed is, kan hier niet gerealiseerd

worden, omdat er geen zelfde, laat staan een beter instrument

beschikbaar is.

Daarom is de toevlucht genomen tot de tweede methode, w~arbij bijv

als functie van de tijd de opgedrukte hoek en dus de bijbehorende

hoekversnelling bekend zijn.

De te onderzoeken hoekversnellingsopnemer wordt in het

laboratorium voor Electromechanica gebruikt bij het onderzoek

van electrische machines of electrische aandrijfsystemen.

De aard van de hoekversnelling kan hierbij zijn :

a. Ongeveer constant, geleidelijk toe- of afnemend,

b. Wisselend (bijv. trillingen in assen).

Veelvuldig kont het voar dat er sprake is van een gemiddelde

hoeksnelheid, waaromheen slingeringen optreden.

Het is dus zaak om bij de ijking een aantal van deze bedrijfs

omstandigheden te laten optreden, waarbij de laatstgenoemde

superpositie van constante hoeksnelheid en wisselende

hoeksnelheid belangrijk is.
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We zullen nu een uantul (niet aIle) mogelijkheden om hoek

versnellingen van verschillende soort te realiseren, aangeven

en daarbij de relatie tU8sen de hoekversnelling en de hiermee

gerelateerde goed meetbare grootheid l~ten uitkomen.

Achtereenvolgens zijn dit

Slingersystemen,roterendf! trommelsysteem, systeem met

koppelopnemer, cardansysteem en systeem met niet in elkaars

verlengde geplaatste assen.

Voor de optelling van meerdere van elkaar onafhankelijke

bewegingen - belangrijk in verband met bovengenoemde veel

voorkomende superpositie - kunnen we gebruik maken van

snaaroverbrengingen, tandwielmechanismen enz.

De verschillende systemen worden qua principe behandeld,

waarbij voor- en nadelen aangegeven worden.

Uiteindelijk is gekozen voor en systeem, waarbij super

positie van twee bewegingen ~onafhankelijk Van elkaar

instelbaar) mogelijk is en waarbij de hoek dient als de

goed in de tijd bekende groctheid.
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I

I
I
I
I

fig. 1a

Overzicht van diverse methoden in verband met het ijken.

1.1 Slingersysteem.

In nevenstaande figuur is de

massatraagheid van het hele

systeem aangegeven met J en

de massa, die een bijdrage

levert tot het koppel op

afstand R, met M.

Als M uit evenwicht gebracht

wordt, dan geldt voor kleine

hoek e :
J e -+- ~ a... R ti ~ e :: T",

,aIleen visceuse wrijving

verond ersteld)

Als we ui tgaan v::.n de wrijvingloze toestand zonder ui twendig

koppel, dan geldt : :re .... RH~e=o
waarbij een oplossing is

met .... :a. RH t
WlO =

J

De gemiddelde hoeksnelheid is bij dit systeem nul.

We moeten in dit geval meten : de maximale uitwijking 9
max

voor de amplitude en de tijd (bij de nuldoorgangen bijv.)

Voordeel : Hoekversnellingsstoringen die niet in de buurt

Van ~o liggen worden door het slineersysteem

onderdrukt.

Nadelen a. Het systeem moet in een trillingvrije omgeving opge

steld worden,omdat trilling~.. een storende

hoekversnellingsbijdrage leveren.

b. Optelling met een constante hoeksnelheid

is niet mogelijk.
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1.2 Trommelsysteem.

Als we op een as een cirkelcilindrische massa bevestigen

en we brengen via een koord aan de omtrek een moment aan,

dat geleverd wordt door een massa onder invloed van de

zwaartekracht dan geldt als we het koord slap en massaloos

veronderstellen en de wrijving verwaarlozen:

•
tU .. e

fig. 1b

a = R e
e - _t-.(....:IiL..R_

- J'"+ M~2.

dit systeem een

Hierbij stelt a de verticale versnelling van de maSSa M voor.
d.". •a ::. di: /tr = "W' R = e ~

De vergelijking wordt nu :

.re=- H,R_MR2. e
Voor de wrijvingsloze toestand levert

constante versnelling.

Uit de vergelijking met visceuse wrijving en een hulpkoppel

voIgt dat als

veronderstellen.

we weer een constante
".
9

het koord

rechtsom :
T e_H ~R + HR2.e-+ 0(,e _T&.I

of weI T '= a<. i R H t.
LJ J + t--f R2.

krijgen, als we d e (0) _ 0
at

Om een constante versnelling te krijgen moet

zeer soepel zijn en een kleine massa hebben, omdat anders

M en J een functie van de tijd worden.

'--------------------~-~
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••e
afgelegde weg

dan a=. R1\1'"(0) -:0

.. ~ l
G= Rt.a.

Nadelen :

of

als

Uitgaande van de wrijvingsloze toestand kunnen we door

meting van de afstand die de massa aflegt en de tijd

die hiervoor benodigd is, de versnelling van deze massa

en dus de hoekversnelling van de roterende massa J

bepalen :

a. Bet systeem moet trillingvrij opgesteld worden omdat

trillingen in verticale richting een ongewenste

versnellingsbijdrage leveren.

b. De meettijd is beperkt.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

1.3 Systeem met koppelopnemer.

biz. 1-4 van

rapport nr. EM 15 -1 5

Bij deze methode gaan we ervan uit dat we de beschikking

hebben over een koppelopnemer die voidoende nauwkeurig is.

Deze koppelopnemer plaatsen we tussen een ingaande as en

een vliegwiel met daarop gemonteerd de te ijken hoek

versnellingsopnemer.

Hieronder is deze situatie schematisch weergegeven :

I )

fig. 1c

opne.me.r

U. :: T

J

We voeren een koppel T toe aan de ingaande as.

De hoekversnelling van het vIiegwiel berekenen we uit
.• -r-

T = J e... of weI Sv = 9~VO -. -
J'"

( J is de massatraagheid van alles wat rechts van de koppel

opnemer zit)

Door T te meten kunnen we deze meetwaarde vergelijken met

de uitgangsspanning van de hoekversnellingsopnemer.

Voordeel van deze methode is dat deze ijking ook uitgevoerd

kan worden bij een door ons gewenste gemiddelde hoek

snelheid ( deze moet dan weI apart gemeten worden ).

Storende effecten zijn o.a. Iager- en luchtwrijving.

Door g~chikte construe tie kan men trachten deze te reduceren.

Voor zover ze reproduceerbaar zijn, kan men ze afzonderlijk

bepalen en in rekening brengen.
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In onderstaande tekening is weergegeven de meetkundige

voorstelling van een gedeelte van een koppeling v~n 2

assen, liggend in het y - z vlak, die elkaar onder een

hoek 0( snijden.

fig. 1d

Aan de uiteinden van deze assen is een york bevestigd

met de tanden op een afstand 2 R van elkaar.

Bij draaiing beschrijven deze uiteinden een cirkelvormige

baan met straal R.

De uiteinden van de 2 vorken van de 2 assen zijn met een

star kruisvormig middenstuk verbonden ( scharnierend t.o.v.

de vorken).

Deze koppeling, die cardankoppeling genoemd wordt, kan

gebruikt worden om een constante hoeksnelheid,die aan de

ene as toegevoerd wordt, om te zetten in een variabele

hoeksnelheid aan de uitgaande as.

In de figuur beschrijft punt Q een cirkelvormige baan met

straal R in het x - y vlak.

Via de starre verbinding met lengte R1I2 is dit punt verbonden

met punt P, dat eenzelfde baan beschrijft in het vlak, dat

een hoek oC met het x - y vlak maakt.
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Hierin: L A a Q :: 6, en LAO P == e~

Voor de relatie tussen de punten P en Q kunnen we schrijven:

'2. 2. '2. ~

(X,-X:L) -+- (lj. - y~) + (e, - 2.2.)" .2 R

Voor punt Q geldt: x, =- R C.oS e,.
'j, = R &\\'\ e,

Voor punt P geldt: X2.=- R cos e~

'j 2. = R «s. I'n e.2- Co 5 0<.. .
a,2= R 51\'1 Sa. S,,,,,t::<.

Dit ingevuld geeft ona na deling van alle termen door R
2

:

2. • 2-
CO~2 9, _ 2 C o~ S. co~ eo\. + Cos e2. + oS In 8, +

. e le 2-
- 2 SI\') 9 1 SIY\ ;L. Co~ 0<. -+ &'10'\ ~ CoS 0<. +

• 1. • 1
+ ~IY) 6,2, 51\')o(. = 2-

Uitgewerkt :

of :

Differentiatie naar de

WI . i:~ e:z.. +
COS" 61

ti jd 1evert op :

lJ:a. . t,. 8 1 .. 0
C'C$~e~

waarbij

'W2., ( I

~~o< )
(e,~ ~t)- '=.

W .. Cost><.. 1 + cos~(w.+)

Voor kleine hoek ~
. 'tJ2.

I - ~'1. c. 0 50 (~ lJ. t ). -~
W 1
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We zien hieruit dat de gemiddelde hoeksnelheid Van de

ui tgaande as gelijk is aan die van de ingaande (-0;2, 'II: Wi ')

~~ bevat een sinusvormige wisselcomponent, waarvan de cirkel

frequentie twee maal zo groot is als de hoeksnelheid ~,
Deze component wordt bij de meeste toepassingen van

deze cardanoverbrenging als een hinderlijk effect ervaren,

omdat dan aIleen het aandrijven van een tweede as, die

een hoek met de eerste as maakt, (met dezelfde ~ ),

van belang is.

Voor het ijken van hoekversnellingsopnemers kunnen we

hiervan weI nuttig gebruik maken met echter het nadeel

dat de frequentie van de wissel component een vaste relatie

heeft ten opzichte van de toegevoerde hoeksnelheid.

Er moet gezorgd worden dat de bewegende delen geen

speling ten opzichte van elkaar hebben.

Een andere toepassing van deze koppelingen geeft de

mogelijkheid om aIleen de hoekversnellingscomponent

van een as over te dragen naar de opnemer en niet de

radiale trillingen.

Hierop wordt in hoofdstuk 5 nog teruggekomen.
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1.5 Systeem met niet in elkaars verlengde geplaatste assen.

We gaan uit van een systeem, waarbij 2 assen in elkaars

verlengde liggen.

Aan de einden, die elkaar aankijken, bevestigen we armen

met lengte R.

De uiteinden van deze armen worden scharnierend verbonden

met een starre staaf met

lengte A2 "

Drijven we as 1 aan met hoek

snelheid ~, dan zal as 2 ook

hoeksnelheid W; hebben.

Deze situatie is in neven-

fig. 1e

staande fig. weergegeven.

Anders wordt dit, als we as 2

iets evenwijdig aan zichzelf

verplaatsen.

Nu zal bij rotatie van as

het hoekverschil tussen as 1 en as 2 niet constant blijven,

en zal bij toegevoerde constante W, de hoeksnelheid ~ van

as 2 niet constant zijn.

Meetkundig gezien vanuit as 2 be schouwen we de volgende fig.1f.

De cirkels geven de banen aan,

die beschreven worden door

de uiteinden van de armen

aan as 1 en as 2.

De verschuiving van as 1 t.o.v.

as 2 is A1 .

De verschilhoek, die bij een

constante 'tJ; een functie van

de tijd zal zijn, is

e = <fl - tp2.

fig. 1f
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Het verband tussen <f. en ~~ kunnen we bepalen uit

onderstaande fig. 19.

fig. 1g
Voor het gearceerde gedeelte

geldt:

( AI+ ~ COS ep::z. - R Co S CfI)2-

+(R S,'r'! Cf, - R ~\'n '(':&.)2._ A2..,.

waaruit na enig rekenwerk

voIgt

en na substitutie

Als we stellen dat :

~ (cos (If, -8) -CQS<p,)

"', <<'1 en

ui t constructieve overwegingen : A, <. A 2. < A, + .2 R

dan zien we dat CO~e bestaat ui teen constante term

nemen

en een kleine tijdafhankelijke term

~ (co S (tJ.t - e) - co ~ w, t )
N.B. als A

1
=:l 0...,.. e = constant

De tijdafhankelijke term is periodiek met freq.

en hierdoor

terwijl de amplitude lineair samenhangt met

We spli tsen e in 2 termen e = eo + e (t )
'Z. 2. A).

c.o~ e = .2.R +A, - .2.
o 2. R&

dan voIgt na 8ubstitutie

A
1
waarbij

aCT) « 1. ;

cos eo cos S(i) - S\~ 8 b s\V'\ 9 (i-) = cos eo +

or ~ ( cos (w, t - eo) Cos e(t) + sin (tU,t - e..) si... e{t)-

- Cos W,t)
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~'

Hieruit volgt,na verwaarlozing van de termen, die weinig

invloed uitoefenen en toepassing van sin b ~ b als

gekozen), dat :in de buurt van 1't'
~

cs. i" (W, i- - ~.)

b« 1 (80 wordt

9(-1:) ~ _ ~ . I
R eos ~c:

Voor de hoekversnelling vinden we :

e(t)=~.tU:a.. \ sin (lAT.t--
'" I co'S ~

Omdat we de hoekversnellingsopnemer willen kunnen ijken

bij de max. toegelaten hoekversnelling van 10 rad/s
2

en

we het gedrag bij de gegeven resonantie freq. 13 Hz zeker

willen kunnen bekijken, nemen we deze waarden ala uitgangs-

punt om de excentriciteit van de beschreven opstelling te

bepalen.

We kiezen 6. :0 ~ rad. dan

52 micron.voor R :0 50 mm. voIgt vaar de excentriciteit

Dit is practisch moeilijk te realiseren.

Met dit systeem is het weI mogelijk dat de scharnierende

punten zodanig worden uitgevoerd, dat er geen snelheids

verschillen ontstaan bij de contaCtvlakken, dus geen

storing ten gevolge van speling.

Een nadeel is dat de versnellingsfreq. direct gekoppeld

is aan de toegevoerde hoeksnelheid aan de ingaande as.
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1.6 Optelling van twee hoeksnelheden.

Als we 2 hoeksnelheden, bijv. een constante (WI) en een

enkel voudig harmonisch veranderende (A tA} s, n ~ t )op

willen tellen, dan kunnen we gebruik maken van eerder

genoemde mechanismen.

Deze hebben weI het nadeel dat er een vaste relatie bestaat

tussen tJ, en lJ2,.
Het liefst zouden we hebben een mechanisme met 2 ingangen en

een uitgang, die de som van de beide ingangsgrootheden zou

geven. dit is schematisch weergegeven in fig. 1h.

lJl s
fig. 1h

We kennen zo'n mechanisme; het is doorgaans uitgevoerd met

tandwielen en wordt differentieel genoemd.

Als er 3 assen ui tkomen geld t: eQ,. 3 ::::r ~ e o.s '1 + 't e~.s :to

t9 en '( zijn constanten, waarvan de grootte afhangt van

de overzetverhouding van de tandwielen, terwijl het teken

van deze constanten bepaald wordt door de keuze van de

pos. draairichting van de assen.

Proeven met een dergelijk systeem hebben uitgewezen dat

bij kleine hoeken de storingen ten gevolge van speling en

onnauwkeurige constructie van de tandwielen zo groot z1Jn,

dat bij een ingangsversnelling van 10 rad/s
2

(f = 10 Hz)

aan de uitgang, deze storing het gewenste meetsignaal ver

overtreft.

Overbrengingen met snaren hebben door slip en vering weer

het nadeel dat geen juiste hoekoverdracht plaats vindt.

Wegens deze eigenschappen worden de hiervoor genoemde

optelmethoden niet toegepast in de meetopstelling.
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Principe van de seismische hoekveranellingsopnemer.

2.1 Algemeen.

Zowel voor het ontwerp van de ijkinrichting als voor de

bij het ijken te volgen procedure is het van belang om

enig inzicht te hebben van de principiele werking van de te ijken

hoekversnellingsopnemer.

Het verschil dat we krijgen tussen de werkelijke waarde

en de door de hoekversnellingsopnemer aangegeven waarde

kunnen we splitsen in twee gedeelten:

1. De afwijking, die van nature is ingebouwd in het meet

systeem; hieraan kunnen we bij de betrokken opnemer

niets veranderen.

2. Afwijkingen door onbekende oorzaak.

Omdat we van de opnemer de onder punt 1 genoemde afwijking

kwalitatief kennen, gaat het bij de ijking dus hoofdzakelijk

om de afwijkingen genoemd onder punt 2. en om een

kwantitatieve beschrijving van de afwijking genoemd onder 1.

in verband hiermede willen we wat nader ingaan op de

principiele werking van de door ons gebruikte opnemer,

die van het seismische type is.

2.2 Mathematische beschouwing van de seismische opnemer.

De opnemer bestaat uit een rotatie-symmetrische massa met

massatraagheid J, die door middel van veren met torsie

veerconstante K beveatigd is aan de aandrijvende as.

Parallel aan de veren werkt een demping met torsie

dempingscoefficient ex •
Wanneer de opnemeras is gekoppeld met een as, die een

hoekversnelling ondergaat, dan zal de trage massa de

neiging hebben achter te blijven.
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Als we stellen dat de hoekverdraaifng ten opzichte van

de omgeving van de trage massa 9"" is, en die van de

ingaande as e ~ , dan word t de evenwichtsbetrekking

gegeven door J e~ - D( (Sc: - 9",) +- K (e~ - au)
We stellen de torsiehoek: e~ - S'-l ... e

f r e--L - J -e- + ~ e + K eDit ingevuld gee t : _

In onderstaande tekening is een en ander nangegeven.

torsiedemping

inCi.;t:lll \ fig. 2a

De oplossing van de homogene vergelijking :

•• • ) Pit A ~tT e + 0( e -+ K e=.o luidt 9(+:. A1 e. + ~ e

waarbij :

De coefficienten A
1

en A
2

kunnen we vinden door substi tut,le

van a (0) en e(0 ) •

Zonder uitwendig koppel is 9(00)=0.
Voor het ijken is het wenselijk om een stationaire

toestand te hebben en daarom drijven we de opnemer aan

met 9 l (i7) = - at cos wi ~ e~ (iJ = 1A1 '2. ec: C.O~ ~ t .
Een stationaire oplossing voor e is dan

e(l:) = A cos wt + 8 S'·V"I wi

e{tJ ... - A l.U SIn urt + B -W CO$ wi
e(-t-) ::. _ A'W'2. cos t.Jl. - B "U.r2. ..5 i.,,"Wi:
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dan krijgen we twee vergelijkingen voor de co~fficiijnten A en B:

""kA-JW"loA + C("tU B =. J tJt.-e~

_ p(, 'W A + (Ie: - :J w'Z.) B = 0

waaruit

en

Hieruit :

" ':Le (i) D e~ J"" W . cos (CJt - Cf)
'V(K _J w?) 3. + (oU;..1):l i

;'asehoek "a arc t ~ ( :_~W2.) 0 <tJ~ f ~

'; ij

Bij kritische demping van dit syateem geldt :

.2
o(kr-41'2.

k

:r
We voeren in 0< = 0<. r . 0( k ..

De eigenfrequentie in ongedempte toestand

Zo ook :

Deze omzetting geeft ons

e (~} _ 6,. 7.d:' co .. (wi _Qr.-\'j ( ~_":~r ~)V( I - 7...J r1. )2.+ O<r"" (;1 W r)2 i
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Hierbij

« :1

eCt)
"I. I

~ e~·. ow. cooS Wl:

De opnemer werkt als hoekversnellingsopnemer.

In de buurt van de resonantiefrequentie is het een

snelheidsopnemer.

3. 'W,>~f

c.o s (w t - 1[. )"
Nu e (-I:) ~ e·L
Voor hoge frequenties werkt de opnemer alB hoekopnemer.

Dit wil niet zeggen,dat een~aismische opnemer niet bruik

baar is in de buurt van ~~.1 , maar de waarden ~o en

moe ten dan wel bekend zijn.

Een ideale opnemer moet een uitgangsgrootheid geven, die..
evenredig is met ingang 6,' en een fasehoek nul hebben.

Nu hangt bij een seismische opnemer het verschil tuseen

e en a af van de 3 grootheden J, K en oC ,
ideaal

0{-:r

zowel voor de amplitude als de fasehoek.

Als we bij het meten van een sinusvormige versnelling

alleen maar geinteresseerd zijn in de topwaarde dan zien

we uit de figuren 2p, 2q en 2r dat bij een toegestane

fout van 1% het grootst mogelijk bruikbare frequentie

gebied van 0 -P W r (mQx) verkregen wordt voor

0<. r -= 0 I b 5 d aarb i j i s tJr ( m Q,)() '::. 0 I 6 2.

Bij een tolerantie van 5% is O<r~OI' de optimale waarde;

daarbij is "Wr (rY'lQX) =. 0,85.
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2.3 De electrische verwerking van het meetsienaal.

De omzetting van de hoek e , welke een maat is voor de aan de

opnemer toegevoerde hoekversnelling ~ , in een electrische

spanning geschiedt met behulp van een tweetal differentiaal

transformatoren in de opnemer. Elk hiervan bestaat uit een

drietal spoelen, die met elkaar gekoppeld zijn zoals in

het onderstaande schema (fig. 2b) aangegeven is:

fig. 2b

In de ruststand is de koppeling van 8 1 en 8
3

ten opzichte

van 8 2 zodanig datde resulterende geinduceerde spanning

in 8 2 nul is.

Als we het kerntje verplaatsen wordt in 8
2

een spanning

geinduceerd ongelijk nul.

Voor kleine verplaatsingen is de topwaarde evenredig met

de verplaat~ing, terwijl afhankelijk Van de richting een

fasehoek van 0 of rc rad. met de draaggolf verkregen

wordt. Het kerntje is bevestigd aan de trage massa van de

opnemer en de spoelen aan de meedraaiende behuizing van

de opnemer, zodat we een met e gemoduleerde draaggolf

als uitgangspunt krij8en. Door twee diametraal opgestelde

differentiaaltransformatoren toe te passen tracht men de

opnemer ongevoelig te maken voor storende invloeden; voor de

in- en uitvoer van de spanningen aan de spoelen wordt

gebruik gemaakt van een sleepringloze koppeling.
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Deze koppeling wordt gerealiseerd met behulp van transfor

matoren, waarvan de primaire wikkeling ten opzichte van

de secundaire kan draaien zonder dat de overgedragen

spanningen hierdoor veranderen.

De verdere electrische verwerking van het signaal is

hieronder schematisch weergegeven (fig.2c).

f
l3"'I"f'\Oal~\.""'~c. cl.,..c.a.'3~ c. \f

'" HVQ RViSa.v U·'~C3Q",~":,pOlnn·,,,,~ :', ei

'"
I I fig. 2c

Het signaal van de pick-up spoel wordt toegevoerd aan het

meetapparaat RV 1s van Fa. Dr. Staiger-Mohilo & Co. waar

het na versterking wordt aangeboden aan een synchrone

detector, die naast het meetsignaal ook gebruik maakt van

het ref.signaal om hat teken van de versnelling te bepalen.

Voor opwekking van de HF draaggolf wordt toegepast een

465 kHz kristal osclllator.

Deze verzekert ons van een stabiele freq. waardoor het ook

mogelijk is om voor onderdrukking van de HF component

in de uitgangsspanning scherpe kristalfilters toe te passen.

Wat we nog weI aantreffen in de output zijn:

1. Een gelijkspanningscomponent (driftspanning), welke een

functie is van de temperatuur.

2. Stoorspanningen, ruis e.d.

Hierdoor worden we begrensd bij het hanteren van lage meet

waarden en moe ten we werken met een beperkte meettijd zonder

tussentijdse nulinstelling.

Deze afwijkingen hebben niets te maken met de ingangs

spanning.

Als we ervan uitgaan dat de door de pick-up spoel afgegeven

spanning evenredig is met de hoek e dan zou de meet

versterker ideaal zijn a13 de output evenredig zou zijn

met dit ingangssignaal.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.2-7 van

rapport nr. EM 75-15

Dit gaat welop voor langzame variaties bij de onderzochte

meetversterker RV1s, zelfs wanneer de nuldoorgang

gepasseerd word t, maar al s we de freq. van e (i-) toe

laten nemen, dan daalt de versterkingsfactor terwijl

we ook een faseverschuiving zien ontstaan tussen de

modulatie van het HF ingangssignaal en de detector output.

Deze freq. afhankelijkheid is gemeten en wordt op

bijgaande foto's (fig. 2g t/m.2o) weergegeven.

Uit deze gegevens is ook het Nyquist diagram (fig.2s) samengesteld

Daar de resonantie-frequentie van de door ons gebruikte

hoekversnellingsopnemer bij 13 Hz ligt, constateren we,

dat we bij deze lage frequenties er vanuit mogen gaan

dat de versterking constant en de fasehoek nul is.
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Bovenstaande foto geeft het schermbeeld weer van een

oscillograaf,aan welks verticale ingang een 465 kHz

wisselspanning wordt toegevoerd,waarvan de topwaarde

langzaam van maximum naar nul afneemt.

In het nulpunt keert de fase om ten opzichte van

een referentiespanning. De topwaarde neemt daarna

weer toe naar maximum. Deze beweging is sinusvormig

uitgevoerd met een frequentie van 1 Hz om geen

faseverschuiving te krijgen. De uitgangsspanning

van de RV1s is horizontaal uitgezet. Afgezien van

een storingsbijdrage, die in de oorsprong het best

zichtbaar is,zien we ( m.b.v. een lineaal) geen afwijking

ten opzichte van de gewenste rechte lijn.
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,
I--..

fig. 2e

Hierboven is weergegeven de detectoroutput van de

RV1s ; hierbij wordt het hoogfrequent ingangssignaal

periodiek geschakeld.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz2-10 van

rapport nr. EM 75 -1 5

Als we aan de ingang van de meetversterker RV1s en de

verticale ingang van een oscillograaf een spanning

U -= U (I + 0,5 S IV, 2.11f", t ) ~·In. ~Tf.r~-t toevoeren en

aan de horizontale ingang van de oscillograaf de uitgangs

spanning van de RV1s, dan geven de foto's (fig.2g tim 20 )

het schermbeeld weer.

De frequentie f2=465 kHz en de modulatiefrequentie f 1 is

naast de foto's vermeld.

In fig.2f is aangegeven op welke wijze we uit deze fOtQ~8

de fasehoek f kunnen bepalen.

----= -- --------

T---
I

I
I ¥ - arc sin (:: )
I

I

I

..La I
I~

B fig. 2f

a.
....1

I~
.2.

B ~
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De verzwakking als functie van de frequentie kunnen we

bepalen door B te delen door B ( zie fig. 2f )
max

- 30 Hz

fig. 2g

300 Hz

fig. 2h
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1000 Hz

2000 Hz
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4000 Hz

1100 Hz
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10000 Hz

15000 Hz
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20000 Hz
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15000 Hz

10000 Hz
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Hoofdstuk 3.

Theoretische beschouwing van de gekozen ijkmethode.

3.1 Bewegingsmechanisme.

Bij het kiezen van de ijkmethode is er van uitgegaan

dat het mogelijk moet zijn de som van 2 hoeken te

kunnen toevoeren aan de hoekversnellingsopnemer.

Hierbij zijn de hoeken een functie van de tijd en weI

zodanig dat 9. (~) I::. B. ~\n 'W.. t en Sa. (t) = Wa. t
waarbij 'W. en 1N.a. constant

De keuze van de ijkopstelling is beinvloed door informatie

via verkrijgbare literatuur, contacten met diverse

specialisten en het verrichten van verkennende

experimenten.

De opstelling werkt als voIgt:

De hoekversnellingsopnemer wordt concentrisch en via een

lager draaibaar gemonteerd op een vliegwiel.

Het vliegwiel is bevestigd aan een holle as die ook

weer gelagerd is in een vaste grondplaat.

een torsieveer, wat

in de fig. door een

Aan de hoekver

snellingsopnemer is

een arm bevestigd,

waarvan het uiteinde

(punt B, zie fig.3a)

via een koordje aan

een punt A van het

vliegwiel vastzit.

Het koordje wordt

strak gehouden door

A"
~--- "-

I ""I
I

fig.3a

Wanneer we nu in het midden van dat koordje bij punt C een

ander koordje vastmaken, wat we via de holle as naar buiten

voeren, dan zal de hoek die de opnemer maakt met het vlieg

wiel veranderen als we het uitgevoerde koordje bewegen.

Via de as wordt door het aandrijfkoordje niet op een

directe wijze een koppel uitgeoefend op het vliegwiel.
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3.2 Omrekening van de rechtlijnige beweging naar

de gewenste hoekversnelling.

Om aan de opnemer een sinusvormige hoek,als functie van

de tijd,toe te voeren gaan we in figuur 3b beschouwen

hoe de afstand van het punt C tot de as, als functie van

de tijd, zal moeten verlopen.

M

~ \
\ \

\ \

'I. J~---- \ \
\ \
\ \
\,
\

cosinusregel :

fig. 3b

De hoek tussen de opnemer en het vliegwiel LAMB = 2 0( •

ACB = de draadverbinding van de opnemer en het vliegwiel

met lengte 28.

X de voorspanlengte van draad ACB.

MB de arm van de opnemer met lengte R.

MA R = de afstand van het vaste punt van het vliegwiel

tot het middelpunt.

MC de verbinding vanuit het centrum naar het dwars

koord, waarvan de lengte is : r(t).

De relatie tussen r en « vinden we met behulp van de

:2. .2. 2. n
S ::a r + R - :l. ~ K Co S 0<..

'1. 2. 2. R2 R2. 2-
of weI: r 2._ :l r- R CoS 0<. + R COS 0<. = oS; - + coS p(

en r = f< ( 100.$ .... -y(~)2._ O,S + O,S COS :1.0<' ')

-~- -~~-----------~--------------------'
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S
Ala we een bepaalde waarde voor R gekozen hebben, dan

S
ligt hiermeet'C vast. n.l.o( = arc sin (-R).max max

Hierbij is de verbinding ACB een rechte lijn met lengte 25.

am redenen, die later nog besproken worden, gaan we

uit van een bepaalde voorspanlengte, wat aangegeven

wordt met het lijnstuk X.

am relatieve amplitudefouten in r zo klein mogelijk te

houden gaan we die oc. bepalen, waarbij een grote variatie

van r een kleine verandering van ~ oplevert of anders

gezegd het max. van ~ bepalen, uitgaande van een

bepaalde voorspanlengte.

formule naar Q( geeft ons:

+ :2. \'" ~ siV\Olo.

r
v.....±-T"" = cos~

R-
eI r = (R COoS D(. -.x.) Ii? S "n 0<.

clDi. )(

dr _ R (g 5"\1\ 2.w - SlV\ Ol.)
oloe.- .2. X

d~r te bepalen en deze nul te stellen kunnen we de
~2.

of :

R coS DC.

en door substitutie van ~

volgt

Door

Differentieren van de bovenste

clr ~ dr
0 - 2.r- - .2.~cOlSe>< -

- d~ d~

waarui t: d r r R 5"1"'10(.- --------e::toc.

optimale ~ vinden, maar deze methode is hierbij nogal

gecompliceerd.

We kunnen ook gebruik maken Van een rekenmachine en een

programma dat in kleine stappen 011' laat weergeven.
or~

Een derde mogelijkheid is een grafische methode;

hiervan is gebruik gemaakt.

De waarde van R ~1 ; dan volgt uit de grafiek (fig. 3c)
:uc

hoek tussen de opnemer en het vliegwiel is

dat het max. ligt in de buurt van

Ui t practische overwegingen is :E
4

1l dIt- ra.

gekozen, dus de max.
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fig. 3c

De hoek die we de opnemer met het vliegwiel laten maken is:
'" A A. ,.

~ - e" + 8 1 c:..o~ Wit ~ 0<. .. ~ - ~I + ~ CO~ t.J;i

Dit ingevuld geeft ons:~

",Co\:) c= R cos (1t - ~"'"'t .a.;
8. Cos c..e) ..i:) 
a.

3.3 Keuze van het vliegwiel.

Voor het onderhouden van een constante hoeksnelheid (W.2,)

gaan we het liefst uit van een vliegwiel, waarvan de

massatraagheid zo groot mogelijk is en weI om de

volgende redenen:

a. trillingen,overgebracht door de aandrijving, hebben

dan een relatief kleine invloed.

b. lagerwrijvingen spelen een verwaarloosbare role

c. het koppel, dat nodig is om de wisselcomponent aan de

opnemer toe te voeren moet geleverd worden door

het vliegwiel. De ongewenste hoekversnelling, die

het vliegwiel hierdoor krijgt, vol~Uit de even-

wichtsbetrekking:..
J.8 =Jv .8\}

-. :r
I 'I

e

en de amplitude:

A::. J ~I~ e
r 1\=-.e
Jv

Omdat J (opnemer + arm + behuizing) niet b~kend is,

kan 8 niet berekend worden. De meting hiervan wordt
v

beachreven in hoofdstuk 5.
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d. Invloed van onbalans t.g.v. de erop gemonteerde opnemer

met bijbehorende del en wordt relatief kleiner.

Een klein vliegwiel heeft ook weI enkele voordelen:

De constructie waar het in draait kan aenvoudiger zijn.

Beter te transporteren.

Het is mogelijk om in ean kortere tijd bij een bepaald

toegevoe?d mechanisch vermogen een gewenst toerental te

bereiken.

Tan.

De gekozen afmetingen zijn: diameter 500 mm.

dikte 50 mm.

materiaal: staal

Via een V-snaar wordt het vliegwiel aangedreven door

een gelijkstroommotor, die bij een veldspanning van

250 V en een rotorstroom van 3,6 A een koppel geeft

Tv = 2.,2. Nrn.
Voor het traagheidsmoment van het vliegwiel geldt:

T = _I I'"Yl R:2. = ~ p d 1L R4
_ 2. 4 ka m2.

~v 2. 1/ -.. V - I ..J

•• ~ ~12 dl 2e :. - ~ e ~ - 'ca 0 9.2. ra .s
V 3'1 v :l.1r '

Onder invloed van h.t koppel krijgt h.t Tliegwiel een

hoekversnelling:

um dus een toerental van 3000 omw./min. te krijgen,

hebben we een aanloop'ijd van: t 1 • 314 • 340 8.
aan oop -0,92

Door luchtweerstand en wrijving is deze tijd nog langer.



:2.5

1,5

o,~

blVl (?- I?

In deze grafiek is weergegeven het koppel

en de rotorspanning van de aandrijfmotor van het vliegwiel.

Veld~'pQVlVl;Y)/j 2S0V

I t"otOt = 3, (. A

T= 2,2 Nm
2-

J 0: 2,4 k<3 WI

ODe =:. I ::. 2,2. 0,9 2 r /S2
J .2,4 :.

I>

e - 314 tis
mQ\£ -

t~cl = 314 = :342 Sec.
°19~

"C 5 min 4:t Sec:.

;J. a
, I

fig. 3d
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Het meest opvallende deel van de constructie bestaat uit

een vliegwiel dat samen met een snaarschijf bevestigd is

aan een holle as. Deze as is met een dubbelhoekcontact

lager draaibaar opgesteld ten opzichte van het stilstaande

frame. Door middel van een V-snaar-overbrenging en een

gelijkstroommotor kunnen we zorgen dat de gewenste

hoeksnelheid van het vliegwiel bereikt en onderhouden wordt.

In de holle as kan een tastpen verticaal bewegen.

Deze verticale beweging wordt met behulp van een koordje,

waarvan het ene einde bevestigd is aan het boveneinde van

de tastpen, boven het vliegwiel omgebogen tot de

gewenste horizontale beweging, welke in het vorige

hoofdstuk r(t) genoemd is.

Op het vliegwiel is een concentrische constructie gemaakt,

die dient om de as te steunen, die voor deze ombuiging

nodig is.

Tevens is hierin een dubbel lager aangebracht om het

draaien van de hoekversnellingsopnemer met de bijbehorende

arm ten opzichte van het vliegwiel mogelijk te maken.

Het aandrijfkoord wordt strak gehouden door de opnemer

met een torsieveer aan het vliegwiel te verbinden en

door de tastpen met een drukveer ten opzichte van het

vliegwiel naar beneden te drukken.

In de onderkant van de tastpen is een kogel aangebracht

die rust op een nok.

Daze nok heeft een zodanige vorm, dat bij aandrijving

ervan met een constante hoeksnelheid, de gewenste

hoekoverdracht naar de opnemer plaats heeft. Omdat de

tastpen met de holle as meedraait dient de kogel ook om

deze beweging mogelijk te maken.
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Bij proeven tijdens de opbouw van de ijkopstelling bleek

dat de oorzaak van veel ongewenste signalen in de utt 

gangsspanning gezocht moest worden in de eigenschappen

van de beschreven constructie.

Daarom willen we die gedeelten, die om deze redenen

nogal eens gewijzigd zijn, wat nader gaan beschouwen:

4.2 Aandrijfkoord.

Proeven zijn genomen met nylonkoord, staaldraad,

stalen strip en meerdere soorten koord, waarvan de

samenstelling niet bekend was.

Bij de proeven werd er op gelet in welke mate er voldaan

werd aan de volgende eisen:

1. De draad (strip) moet weinig massa hebben.

(afwijking vun de rechte lijn ontataat bij hoge hoek

snelheid van het vliegwiel door de middelpuntvliedende

kracht) •

2. De draad mag slechts weinig rek hebben.

(verloop van de ingestelde positie)

3. De draad mag slechts weinig verene

(werkt eigen frequenties in het werkgebied in de hand)

uiteindelijk is de keus gevallen op een gevlochten draad,

die veel in de schoenenindustrie gebruikt wordt en die

geimpregneerd is met bijenwas.

4.3 Torsieveer.

Hiervoor is gebruikt een zogenaamde wekkerveer, die echter

zodanig geplaatst moest worden, dat de windingen van de

spiraal elkaar nergens mochten raken tijdens het draaien

van de opnemer ten opzichte van het vliegwiel omdat dit

stoorfrequenties opleverde.

4.4 Geleiderol.

Om de verticale beweging van het aandrijfkoordje naar de

horizontale beweging om te buigen is eerst gebruik ge

maakt van een messing rolletje, dat met een glijpassing

om een as kon draaien.
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Vervanging van dit rolletje door een nylonrol. die met

2 kogellagers uitgevoerd was, gaf een verbetering te

zien van de signaal/storing-verhouding.

4.5 Tastpen.

Het laten glijden in de holle as van de tastpen zonder

speciale lagering gaf dezelfde problemen als die

welke bij de geleiderol optraden.

Polijsten en toevoeren van allerlei vetsoorten gar geen

verbetering ten aanzien van de storingsonderdrukking.

Een zichtbare verbetering werd weI bereikt door het

toepassen van een zogenaamde kogelhuls voor rechtgeleiding.

4.6 Aandrijfnok.

De straal van de nok zou als functie van de hoek op

dezelfde wijze moeten verlopen als de in het voorgaande

genoemde r(t) (die we ook kunnen uitdrukken in de hoek).

Hiertoe moeten we dan weI uitgaan van een tastpen met

een scherpe punt. Maar om inkerven van de nok te ver

mijden, is de tastpen uitgevoerd met een kogel die een

diameter heeft van 6 mm.

Omdat de sturing van de tastpen bepaald wordt door de

beweging van het middelpunt van de kogel, is het dus

noodzakelijk om het nokprofiel te wijzigen.

In figuur 4a en 4b is het verschil (fout), waar het om

gaat, schematisch weergegeven.
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fig. 4a fig. 4b

Om de tastpen toch de juiste beweging (naar de tijd) te

geven, is dus -zoals gezegd- een ander nokprofiel nodig

dan het theoretische (met scherpe tastpen).

Zander berekening hiervan is dit gerealiseerd door bij

de fabricage van de nok een vingerfrees te gebruiken

die ook een diameter heeft van 6 mm.

Het midden van de frees is gestuurd met het berekende

profiel; het middelpunt van de tastkogel zal dus ook

dit verloop hebben, hetgeen de bedoeling is. De keuze

van de nokafmeting is gebonden aan beperkingen; hierop

komen we nog terug.

De aandrijving van deze nok is uitgevaerd met een tand

snaaroverbrenging naar een geregelde d-c-motor.

Omdat het koppel bij de opgaande beweging groter moet

zijn dan bij de neergaande, is aan de nok een vliegwiel

gemanteerd, dat ervoor moet zorgen dat de hoeksnelheid

constant blijft, zod~t de juiste verplaataing van de

tastpen gegarandeerd wordt.
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Over de aan de nokafmetingen op te leggen beperkingen

kan het volgende worden opgemerkt:

Zie figuur 4c.

Eenvoudigheidshalve is daarin de beweging omgekeerd; de

~ok staat stil en de tastpen draait rond en voert tege

lijkertijd een radiale beweging uit.

We zien dat, wanneer nok 1 een scherpe hoek heeft, dan

de stuurfunctie toch altijd nog een minimale kromte-

straal heeft gelijk aan die van de straal van de kogel.

Omgekeerd kunnen we ook zeggen dat de stuurfunctie geen

kleinere kromtestraal mag hebben dan de straal van de kogel.

De kleinste afmeting van de nok wordt hierdoor begrensd.

Door bij de straal van de stuurfunctie een constante

waarde op te tellen, wordt de nok groter en ook de

kromtestraal, waardoor dit probleem opgelost is.

~ It) + COV1,st . I

/________I

I

I
\

\
\
"

~~/

\
\
\

"-.

---

--

--

. nok~

fig. 4c
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We zien ook dat de helling, waar de kogel tegenop moet

lopen, kleiner wordt, hetgeen ook een voordeel is.

(We vergelijken 'I, met c.p"l.. in figuur 4c)

Hiertegenover staat het nadeel dat bij een grotere nok

de omtreksnelheid zal toenemenj dit geeft bij een

constante ruwheid van het oppervlak van de nok grotere

stoorversnellingen.

Met deze effecten is rekening gehouden bij het bepalen

~an de nokafmetingen.
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Meetresultaten en conclusies.

5.1 Overzicht gebruikte meetapparatuur.

biz. 5-1 van
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De volgende meetapparaten zijn nagenoeg constant in

gebruik geweest tijdens de opbouw en het testen van de

meetopstellingen:

(Exact Electronics)

Geheugenoscilloscope

Digitale voltmeter

Electronische teller

Universeelmeter

Toongenerator

(Tektronix)

(Solartron)

(Hewlett Packard)

EM 0812

ser.nr.157100

~~ 1037

EM 392

EM 0866

Mechanisch meetklokje

Ti~dens de opbouw is gebruikt de hoekversnellingsopnemer:

1 - 1326 f
O

= 13 Hz + 10 rad/s
2

Fa.Dr. Staiger Mohilo Co.

In de eindfase zijn de metingen verricht met een opnemer

van hetzelfde fabrikaat:
2

2 - 1326 f O = 70 Hz ! 200 rad/s

5.2 Opto-electrische verplaatsingsmeting.

Wanneer we een voorwerp verplaatsen en we zorgen dat we

hiermee een lichtstroom in de richting van een licht

gevoelige weerstand beInvloeden, kunnen we dit reeds

langer bekende principe gebruiken om verplaatsingen in

electrische spanningen om te zetten.

Voor dynamische metingen schieten vele typen fotoweer

standen tekort ten gevolge van te grote traagheid.

Een uitzondering vormt de fototransistor BPX 25.

Deze kan gebruikt worden voor het dynamisch meten van

kleine verplaatsingen of kleine hoeken. Zie figuur 5a

voor de schakeling en figuur 5b voor de mechanische

opstelling.

Van deze BPX 2 J zijn in de figuren 5c, 5d, 5e en 5f

diverse karakteristieken weergegeven.
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Enkele voordelen van de BPX 25 :

a. Kan snelle variaties volgen.

(Stijgtijd bij sprong van 10 naar 1000 lux. <. 1~S ) .

b. Is uitgevoerd met een lensje, waardoor een stralings

diagram met een kleine openingshoek verkregen wordt.

Hierdoor hebben we een grote verplaatsingsgevoeligheid

en andere lichtbronnen hebben weinig storende invloed.

In figuur 5g is het verband tussen de verplaatsing en

de fotostroom van de opto-electrische opstelling weer

gegeven.

5.3 Metingen in de beginfase.

De nu volgende metingen zijn uitgevoerd met de hoek

versnellingsopnemer nr. 1 - 1326. Volgens opgave van de

fabrikant ligt de reaonantiefrequentie bij 13 Hz en is

de maximaal toegestane hoekversnelling 10 rad/s
2

.

In figuur 5h is de meetopstelling weergegeven, waarmee

de uitgangsspanning van de meetversterker (RV1s)

vergeleken kan worden met de toegevoerde hoek ala

functie van tU •

Met behulp van deze opstelling i8 de op de hoekversnellings

opnemer vermelde resonantiefrequentie Van 13 Hz geverifieerd.
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Ose.

In bovenstaande figuur heeft de nok een cirkelcilindriache

vorm met een excentriach geplaatste as; deze nok drukt

tegen een draad. Ala de nok aangedreven wordt, beweegt

punt P he en en weer, zodat de HVO een wisselende rotatie

beweging ondergaat.

De ui tgangsspanningen van de opto-electrische opnemer

en de RV1s zijn toegevoerd aan een oscillograaf. Uit de

verkregen Lissajoux-figuur is afgeleid, dat de fasehoek

tussen U1 en U2 bij 13Hz 90° was.

Het grootste probleem bij de realisatie van deze opstelling

was het onderdrukken van resonantieverschijnselen.

Hiervoor is aangebracht:

a. Een dempende mantel rond de stalen 8pandra~d.

b. Ee~ luchtdemping op de arm.

c. Een combinatie van verschillende veren, die de draad

strak houden (variatie van veerdruk).

In figuur 5i zijn a.a. de genarmeerde meetwaarden ala

functie van ~r uitgezet.



seismische opnemer

me t 0( l" =0 0, 6

+ + + + genormeerde

meetwaarden

Bet verschil tussen --- en +++

wordt bij de hoge reI. frequenties

gezocht in de ongelijke

en bij de Iage rel. frequenties

in een meetfout.

+/
,<

/

//+

+

+

0,5

~
ideale opnemer 1.\

UJr

0,

1,:1.5
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5.4 Metingen tijdens de opbouw van de vliegwielopstelling.

De mechanische storingen, die aan de orde waren in

hoofdstuk 4, zijn gemeten met de opnemer + meetversterker.

De diverse wijzigingen zijn tot stand gekomen na

observatie van het oscillograafsignaal.

Dit signaal bestond aanvankelijk voor het grootste

gedeelte uit storing, waarin het gewenste meetsignaal

nauwelijks te ontdekken was.

Na de wijzigingen was het stoorsignaal tot de helft van

het gewenste signaal teruggedrongen.

Aangezien dit signaal nog steeds niet geschikt was om

er amplitude- en fasemetingen mee uit te voeren, is het

volgende overwogen: Als we zorgen dat de storingen niet

buiten het lineariteitsgebied van de versterker komen en

we voeren het totale signaal (komende uit HV1s) toe

aan een filter, dan mogen we het uitgangssignaal hiervan

gebruiken om de te ijken hoekversnellingsopnemer qua

amplitude- en fasehoek te karakteriseren.

De verzwakkingsfactor en de faseverschuiving van dat

filter moeten dan voor de desbetreffende meetfrequentie

weI bekend zijn.

Het toegepaste filter is hieronder in figuur 5j schematisch

weergegeven:

+

u,

fig. 5j

Om redenen, die bij de fasemeting nog aan de orde komen,

willen we dat de faseverschuiving tussen U1 en U2 -90 0

Als we dan de ingangsweerstand van de oscillograaf even

verwaarlozen, moe ten we tJ RC,= 1 kiezen. (Als R
1

=H
2

=H en

Een geschikte combinatie voor een meetfrequentie van

2 Hz is: R = 33 k.n. en C = 2,2 f-F.

is.

c =c =c)
1 2
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De componenten zijn afzonderlijk gemeten; de waarden

hiervan zijn: 11
1 "" 32751..n. 11

2 '" 33070 .n
1

36407 .n. --l 36999 .n.VJC
1

=: urc
2

..
De ingangscapaciteit van de oscillograaf is verwaarloosd.

(47 pF ten opzichte van 2,2)J. F)

De waarde van de ingangsweerstand van de oscillograaf R
3

=: 1 M~

Met deze gegevens is de verzwakking en de fasehoek berekend.
A

U
2

A =: 0,366 en de fasehoek ~ "" -84 0 39'
U

1
Voor andere meetfrequenties moet de berekening worden aan

gepast, evenals eventueel het filter zelf (zie ook onder 5.5).

5.5 Fasemeting.

Met deze meting willen we als functie van de frequentie

de fasehoek tussen de aan de opnemer toegevoerde hoek

versnelling en het uitgangssignaal van de meetversterker

bepalen. (Voor de door ons toegepaste meetfrequenties mag

de faseverchuiving van de RV1s zelf verwaarloosd worden,

zoals aangegeven is in 2.3).

Bij de meting maken we gebruik van de ligging van de nul

doorgang van de uitgangssp~nning ten opzichte van de

nuldoorgang van de toegevoerde sinusvormige hoekver

snelling (De nuldoorgang, als basis voor de meting, is

gekozen omdat hierbij de toename van de spanning per tijd

maximaal is en daardoor ook de nauwkeurigheid van de

meting) •

Omdat het er aIleen om gaat om een bepaald tijdstip aan

te geven, zijn we als voIgt te werk gegaan:

De nuldoorgangen v~n de toegevoerde sinusvormige hoek

versnelling vallen samen met die van de toegevoerde hoek.

De topwaarde van deze hoek valt samen met de hoogste

stand van de ~andrijfnok.
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Hieronder is weergegeven een gedee1te van de meet

opste11ing, waarmee de fasehoek tussen de aandrijf

nok en de uitgangsspanning van de RV1s bepaa1d wordt.

t

fig. 5k

---. --

.--G
-------~,,/

/--- - -- "........,..-
\

~
\

/
\I
J

fig. 51
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De hoogste stand van de aandrijfnok is voldoende nauW

keurig te bepalen met de mechanische meetklok en dient

derhalve als referentiepunt.

Voor het vertalen van een electrisch signaal hiervan,

maken we weer gebruik van een lamp/fototransistor 

combinatie en een ronde schijf die op de nokas bevestigd

is. In deze schijf zijn diametraal tegenover elkaar

liggend 2 sleuven gefreesd, die om de 180 0 licht door

laten, dat door de fototransistor omgezet wordt in een

electrisch signaal.

In figuur 51 is dit weergegeven.

Voor nauwkeurige hoekbepaling maken we gebruik van de

verandering (overgang) van dit signaal.

De schijf kan draaien tussen de lamp en de transi.stor,

die op zich ook weer draaibaar opgesteld zijn ten opzichte

van het frame.

Met een hieraan vastgekoppelde hoekmeter is deze hoek

positie meetbaar.

Tevens zijn in de schijf 60 gaten geboord, die dienen om

met een tweede lamp/BPX 25 combinatie de hoeksnelheid

van de nok te meten.

De volgorde van meten is nu:

1.Met de meetklok de nok in de hoogste stand plaatsen.

2.Met de gradenboog (met fototransistor/lamp) tegen de

draairichting van de nok dat punt opzoeken, waarbij

de fotostroom de helft (midden M) van de overgang

bereikt.

Hierbij het aantal graden aflezen en noteren ( ~, ).

3.De nok aandrijven met het juiste toerental.

(gedurende 10 s gaatjes van dezelfde schijf tellen)

4.Aan de horizontale afbuiging van de oscillograaf wordt

het gefilterde versnellingssignaal toegevoerd;

verticaal de foto-puls.

5.Met de gradenboog zo la.ng draaien tot de "middens"

van de voorflanken van de 2 pulsen op elkaar vallen;

deze hoek aflezen en noteren (fa).
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In figuur 5m is het oscillograafbeeld weergegeven.

Omdat de flanken 180 0 ten opzichte Van elkaar ver

schoven zijn, kunnen ze bij een sinusvormig signaal

alleen maar samenvallen bij de nuldoorgangen. (dit

zijn n.l. de enig mogelijke niveaus die gelijk zijn

bij een verschuiving van 180 0
).

De fasehoek berekenen we als volgt:

Afgelezen is cp. bij het max. van at
Voor de ideale HVO moe ten we een nul punt vinden

Als dit meetsignaal door een filter gestuurd wordt

met fasehoek - tp~ dan geld t: q>~ = 'PI - ego0.... lf~

Als bovendien de o~~emer nog een fasehoek -~~ heeft

ten opzichte van 9, dan
o

kri jgen we: 'f2. .. 'ft - 900 + 'f:s. + Cf'tt
of wel: CP.. : CPa. - cf, + 9 0 - Cf.!.
Bij de metingen moet rekening gehouden worden met de

draairichting Van de nok; als we deze richting positief

noemen en we krijgen voor f. een positieve uitkomst

dan betekent dit een naijling.

Nu zien we het nut van de keuze van ong. -90 0 voor het filter;

bij een kleine fasehoek <pt,. is maar een kleine rotatie

nodig van de hoekmeter. ( Nu: Cf4-% epa. - cp. ).
Deze fasemeting kan ook uitgevoerd worden bij signal en

die niet exact sinusvormig zijn, maar de nulpunten moeten

dan wel een faseverschuiving van 1800 hebben.

fig. 5m
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Enige opmerkingen over andere filtermogelijkheden:

a. 2 x integreren.

De met~ng kunnen we ook uitvoeren door het uitgangs

signaal 2 x te integreren naar de tijd.

Hierdoor krijgen we een hoekmeting en deze kan met de

ingaande hoek vergeleken worden op de hiervoor be

schreven wijze.

Het voordeel van deze meting is dat we bij variatie van

de frequentie geen aparte berekeningen behoeven uit

te voeren en dat we een grotere onderdrukking krijgen

van de hogere harmonischen.

Deze methode is niet toegepast omdat er ook gelijk

spanningsdrift in het meetsignaal aanwezig is; hierdoor

lopen de integratorschakelingen vast.

b. Toepassing van L-C-filter.

Het toepassen van een afgestemde L-C-kring heeft het

voordeel dat niet gewenste frequenties sterk onderdrukt

worden.

Wanneer we de kring verstemmen naar een andere meet

frequentie, moeten we de overdrachtsfactar opnieuw

bepalen; het uitvoeren van nauwkeurige fasemetingen is

niet mogelijk door het stijle faseverloop van het L-C

filter zelf in de buurt van zijn eigen resonantiefrequentie.

c. Andere toepassing van dubbel H-C-filter.

Het toepassen van een filter, zoals besproken is in 5.4,
maar nu met "'-> RC "'7'~ \ kan ook niet toegepast worden

in verband met de te grote verzwakking van ons meet

signaal ten opzichte van de gelijkspanningsdrift, die

er onverzwakt uitkomt.

Deze gelijkspanningsdrift speelt nog een grote ral bij

onze metingen; dit kamt nog aan de orde verderop in dit

hoofdstuk.
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5.6 Hoeksnelhe idsmeti ng van llet vliegwle i.

De gemiddelde hoeksnelheid van het vliegwiel wordt met

behulp van een opto-electrische opnemer en een electro

nische teller gemeten.

Gewenst is dat de hoeksnelheid constant is en afwijkingen

hiervan (in het algemeen trillingen), die kunnen ont

staan vanuit de aandrijving en door lagerwrijving, zijn

gemeten met de HVO; hierbij is geen wisselcomponent via

het koord toegevoerd.

De stoorsignalen bleven beneden ons laagst gebruikte

meetniveau.

Hierna is het vliegwiel stilgezet en de HVO is aange-
2

dreven met de wisselende hoekversnelling van 10 rad/a (2 Hz)

Op het vliegwiel werkt nu het in hoofdstuk 3 besproken

reactiekoppel; de verwachting is dat het vliegwiel een

kleine hoekversnelling ondergaat

massatraagheid van het vliegwiel

HVO + arm (J); dit geldt echter

afhankelijk van de

(J ) en die van de
v

aIleen bij wrijvingloze

ophanging van het vliegwiel.

Vooral bij deze meting (stilstand van het vliegwiel) moet

telkens het lostrekkoppel overwonnen worden. Om toch een

indruk van de ordegrootte te krijgen is het lostrekkoppel

gemeten (aandrijving verwijderd) en de maximale rotatie

hoek van het vliegwiel. Deze maximale hoek is 0,06 rad.
225

Het lostrekkoppel bedroeg 20 gram bij een arm van 225 rom.

0,045 Nm. Hat versnellingskoppel (eenvoudigheidshalve

sinusvormig verondersteld) is bij een hoek van ~;~6 rad. bij

een frequentie van 2 Hz, 0,1 Nm.

Als het vliegwiel draait, zal aIleen de snelheidsafhankelijke

verandering van de wrijving van belang zijn en daar deze

op basis van het bovenstaande is 1,45

Dit is bij de frequentie van 2 Hz een
. 0v(stilstand)- 2,2
afwijking van 0,6%

ten opzichte van de maximale hoek van de opnemerarm (3,75°).

gering is zal de slingerhoek dan groter zijn. Een schatting
-21 () gr •
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5.7 Gedrag van de opnemer wanneer alleen een constante

hoeksnelheid wordt toegevoerd.

Ten gevolge van een mankement aan opnemp.r 1-1326

(maximale hoekversnelling 10 rad/s 2 ) zijn de verdere

metingen uitgevoeri met opnemer 2-1326 (maximale

hoekversnelling 200 rad/s
2

) en over deze laatste

opnemer wordt verder gesproken, tenzij uitdrukkelijk

anders vermeld.

Aandrijving van het vliegwiel met een constante hoek

snelheid (~) gaf een constante uitgangsspanning van

de HV1s te zien, die mear dan lineair toenam als we

een hogere hoeksnelheid kozen.

De oorzaak van deze fout wordt door ons voorlopig

gezocht in een verplaatsing van de meetmassa van de

opnemer ten gevolge van onbalans.

Wanneer de middelpuntvliedende kracht de oorzaak van

de verplaatsing zou zijn, zou er een kwadratisch ver-

band moeten bestaan tussen de hoeksnelheid en de fout.

(Het een en ander hangt af van de ophanging van de

seismische massa en de gevoeligheid van de differenti

aaltransformatoren voor verplaatsingen in radiale richting)

Bij de toepassing kan deze fout het volgende gevolg hebben:

Wanneer we metingen aan een slingerende as verrichten,

waarvan de hoeksnelheid constant is, moeten we verwachten

dat de slingering wordt weergegeven als een constante

hoekversnelling.

We zouden dit eventueelkunnen ondervangen door aankoppe

ling van de hoekversnellingsopnemer via een stel speling

vrije cardankoppelingen (zoals besproken is in 1.4), die

de hoeksnelheid wel en de trillingen niet overdragen aan

de opnemer.

In figuur 5n is weergegeven het verband tussen de hoek

snelheid van het vliegwiel en de output van de HV1s.
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In de grafiek(fig. 5n) zicn we,dat we bij 3000 omw/min

een ongewenste gelijkspanning meten van ongeveer 200 mV.

Deze spanning komt overeen met een cons~ante hoekversnelling
2

van It rad/s •

Voor de opnemer(2-1326),die we bij deze meting gebruikt

hebben,betekent dit 2% van de maximaal toegestane hoek

versnelling.

Op het eerste gezicht lijkt dit niet veel;als we dit signaal

echter aan een integrator toevoeren om b.v.de hoeksnelheids

verandering te bepalen,zullen we in 80 secondeD een toename

meten van ongeveer 3000 omw/rnin,die er niet is.

Dit effect is oak geconstateerd bij opnemer 1-1326, 10 rad/s
2

•

Bij deze opnemer is een gelijkspanning

kwam met een constante hoekversnelling

hetgeen duo nag ongunstiger is als bij

(zeliE; in absolute zin).

gemeten,die overeen
2

van 10 rad/s ,

opnemer 2-1326
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Met behulp van opto-electrische metingen is het fase

verschil bekeken tussen de bovenste sta,d vun de aan

drijfnok en de opnemerarm als functie Van de hoeksnel

heid van de nok (bij stilstand van het vliegwiel);

er was geen waarneembare fasehoek.

Wet dezelfde hulpmiddelen is de amplitudefout van de

opnemerarm gemeten als functie van de versnelling.

Vergeleken is de maximale hoek die de opnemerarm be

reikt bij zeer langzame beweging en de maximale hoek

wanneer toegevoerd wordt een sinusvormige hoekversnelling

van maximaal 10 rad/s
2

bij een fre~uentie van 2 Hz. Dit

verschil is 0,12 mm (verplaatsing loodrecht aan het

uiteinde van de opnemerarm gemeten).

Wanneer we aannemen dat deze fout gezocht moet worden

in de vering van het koord, als gevolg van de kracht,

die nodig is voor de versnelling van de opnemer, dan

zal deze fout bij een toegevoerde hoekversnelling van

10 rad/s
2

bij andere fre~uenties constant blijven.

Daar echter bij toenemende frequentie de maximale

amplitude van de opnemerarm kleiner wordt, zal deze

('f)ut relatief groter worden.

Als we voor de aandrijving van de hoekversnellingsopnemer

gebruik maken van een nok, die bij een frequentie van 15 Hz

een hoekversnelling zou moeten geven van 10 rad/s 2 (max),

dan wens en we dezelfde amplitude van de hoek als die, welke

we verkrijgen bij aandrijving van dezelfde nok met een frequentie
2

van 2 Hz; hierbij is de maximale hoekversnelling 0,178 rad/s ,

Bij stilstaand vliegwiel is de meting uitgevoerd met behulp

van de opto-electrische opnemer.

Het resultaat is in de foto van fig. 50 weergegeven.

Bij 15 Hz is de maximale hoek 35% groter.
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2. Bij een meetfrequentie van 2 Hz is

5.9 Metingen v.d.hoekversnelling bij stilstaand vliegwiel.

Het verrichten van metingen met de opnemer, waarvan

f o· 70 Hz en de maximale hoekversnellLlg 200 rad/s
2

is,

heeft enige nadelige consequenties omdat de opstelling

gebouwd is voor een maximale hoekversnelling van

10 rad/s
2

en een maximale frequentie van 13 Hz:

1. Het meetsignaal is veel kleiner waardoor de versterking

van de RV1s op max. ingesteld moet worden en de

gelijkspanningsdrift en andere electrische storingen

een relatief grote invloed uitoefenen.

35
waardoor nauwkeurige mp.ting van de fasehoek een

moeilijke opgave geworden is (voor lage relatieve

frequentie is de na-ijling ~ 1(.. W ..
\
) .

De metingen van de hoekversnelling zijn uitgevoerd bij

stilstaand vliegwiel (met de 2 Hz nok) bij de frequenties

V2 Hz, 2 Hz en 212 Hz.

De fasemetingen zijn uitgevoerd op twee manieren; de ene

met keuze Van de nuldoorgang die ligt bij - 90° ten

opzichte van de gecalibreerde topwaarde en de andere

meting met keuze van het nulpunt dat ligt bij + 90°.

Als we uitgaan van twee verschillende meetfrequenties

(f 1 en f 2 ), dan moeten de meetwaarden (A 1 en A2 ) gedeeld

worden door de overdrachtsfactor van het filter (3 1 en S2);

tussen de aldus verkregen meetwaarden moet bij een ideale

opnemer de relatie bestaan:

A1 il.2 S1 f2
f2 f2 of A1

1
: = .

'" 1\.2 . - .
S1 3 1 . 2 3 2 f22 2

De relatieve afwijking ten opzichte van deze waarde is

in de tabel weergegeven.
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Frequentie (Hz)

Filterverzwakking

Filterfasehoek ( f3)

Ins telhoek ( <p. )

Meethoek ( CP2.)
nul punt bij -90"

Meethoek ( 'P.a.)
nul punt bij +90"

Amplitude
(schaaldelen v.d. oscill.)

Fasehoek (HVO) (bij -90°)

Fasehoek (HVO) (bij +90°)

Afwijking (rel.t.o.v. 2 Hz)

~
600

0,492

104 ° 50'

283°40'

28

-3°40'

-3%

1200
600

0,366

119"10'

297"

43

-4°20'

lli.Q
600

0,258

311°10'

59

:"5°10'

-4"

Uit de amplitude-meetwaarden zien we dat de opnemer in dit

gebied redelijk voldoet aan de eis, die we aan een hoek-

versnellingsopnemer stell en ; veel nauwkeuriger kunnen we

met een oscillogra.af niet meten.

Als stellen dat <X .. = 0,6 dan kunnen bij W r
1

we we
35

een fasehoek verwachten, die voor de verschillende

frequenties is: 1°23' (12Hz) 1°58' (2 Hz) 2°46' (212Hz)

Dit komt niet overeen met onze meetwaarden; een mogelijke

oorzaak van de afwijking is het feit dat de tastpen

een speling heeft in de dwarsrichting, die omgerekend

een fasesprong geeft van 1°30'.
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5.10 Metingen van de hoekversnelling ~et draaiend vliegwiel.

Op dezelfde wijze als bij stilsto.nd van het vliegwiel

zijn de fase- en amplitudemetingen aan de hoekversnellings

opnemer uitgevoerd.bij draaiend vliegwiel.

Hierbij was de meetfrequcntie 2 Hz en de hockversnelling

10 rad/t>2. de hoeksnelheid van het vliegwiel is gcvarieerd

van 0 naar 3000 omw/min.

~owel amplitude als fasehoek ~ijn gerefercerd naar de situatie

bij stilst:tnd.

De reeds eerder besproken geJijkspanningsdrift is buiten

beschouwing gelaten.

Bij de volgende toerentallen kregen we eigen reGonDnties

van de meetopstelling: 1500 1 2200 en 3000 omw/min.

~e meetresult~tan zijn in de grafiek (fig.5p) uitgezet.

De metingen zijn niet uitgevoerrl met het vlicgwiel

draaiend in tegcngestelde richting, omdat de luchtw~crctQni,

die het koord bij de voorgaande meting strak hield,nu een

verslapping van het koord(0~3 een amplitudefout)tc~eegbr(~cht.

Dit euvel is ~aarsch±jnlijk te verhelpen met een andere veer

combinatie.
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Gezien de ervaringen die we hebben gehad bij de HVO

metingen, waarbij aIleen maar een constante hoeksnel

heid werd toegevoerd en we toch een constante uitgangs

spanning kregen, is het zinvol gebleken een HVO van dit

type altijd te ijken met een constante hoeksnelheid als

parameter.

Voor de hoge frequenties gaan dan de gedachten uit naar

de cardanoverbrenging, waarbij we de beperkingen (be

sproken in 1.4) maar moeten accepteren; deze metingen

zouden we voor deze hoge frequenties kunnen vergelijken

met de meetwaarden, die we krijgen bij toepassing van

een opstelling, zoals besproken in 5., (fig. 5h); hierbij

is de gemiddelde hoeksnelheid van de HVO nul.

Voor de lage frequenties zouden we in combinatie met de

aandrijving, dip zorgt voor de wisselcomponent, een

mechanisch filter moe ten toepassen, waardoor storende

frequenties onderdrukt zouden worden.

Het gedrag van dit filter moet dan zowel bij stilstaand

als bij draaiend vliegwiel bekend zijn.

We zullen ons weI moeten beperken tot vaste meetfrequenties.

Een mechanische ijkopstelling te realiseren met een groot

frequentiegebied, zoals we dat bij electrische meetappara

tuur in allerlei uitvoeringen hebben, zal over hat algemeen

genomen grotere problemen met zich meebrengen.

De ijkopstelling kan nog uitgebreid worden voor hat onder

zoek naar invloeden ten gevolge van temperatuur, positie

en vochtigheidsgraad van de opnemer.
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