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Samenvatting

De tolophanging van de Hookels Joint Gyro heef't een

aantal stoorkoppels tot gevolg welke van determinis-

tisehe aard zijn.

Een systeem is ontwikkeld waarmee compensatie van

deze stoorkoppels alsmede een sturing van de gyrotol

mogelijk is. Een van de belangrijkste systeemkenmerken

is de opwekking van de compensatie- en stuurkoppels

m.b.v. electromagnetische torquers die bekrachtigd

worden met in breedte gemoduleerde blokvormige SLromen.

In het bijzonder ten behoeve van de af'regeling van het

sy:'> teem j "j een uitgebreide precessiebaananalyse gegeven.

Daarnaast is aandacht besteed aan het dynamisch o'edra o 'C..I tJ

en de principi~le toepassingsmogelijkheden van deze

twee-assige gyro.

Summary

The suspension of' the gyro wheel of' the Hooke's Joint

Gyro cause:) d. IlumlJer of' disturbing torquers which have

a deterministic nature.

A Sy s tern has been cleve loped Through \"hi ch compen sa tion

of' these disturbing torques as well as control uf'

the gyro wheel can be achieved. One of' the most i..mportant

syc3tem Features is tile f::<:..:lleration uJ' tlle compeJlSa"LiOll

and control torql.1e~'j by means of' c.lectromagnetic to::"quer~

which <..1.n.' cXI;ited 1~hrough pn 1 s~iidth modulated block-

shaped currentS.

Partieu] ;:n in beh .~~ of the adjustments of the system

1

prec

nas been glven an extended analysis of' the

S.LOll CLITVCS<

Besides tll<lt, attent ion has been paid to the dynamic

beJI;lviour and ~tl1c f'ulldamcnl~al app1~ication possibilitips

o.c this two-axis i;Y.L'O.
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1. INLEIDING

1.1. De invloed van een niet-ideale ophanging van de

gyrotol

Het gyroscopisch fenomeen is een uiting van de

gedragseigenschappen van een relatief snel om een

stabiele hoofdtraagheidsas roterende massa.

Hoewel ook andere configuraties mogelijk zijn, is

deze rotorende massa in het algemeen een rotatie

symmetrisch star lichaam dat snel roteert om zijn

symmetrie-as (gyrotol). Nutatieverschijnselen bui

ten beschouwing latend, is het in een dergelijke

situatie geoorloofd om te veronderstellen dat de

richting van de impulsmomentvector en van de ro

tatievector samenvallen met de richting van de

,syrnmetrie-as.

De mechanica leert dat het impulsmoment van de tol

zowel in grootte als in richting niet zal verander

en mits op de tol geen koppels werkzaam zijn. Is

aan deze laatste voorwaarde voldaan, dan zal de

stand van de spin-as van de gyrotol t.o.v. de

inerti~le r limte niet veranderen, waarmee dus cen

ideale richtingsreferentie verkregen is.

In de meeste praktische toepassingen zal de tol

op een of andere manier in zijn zwaartepunt onder

steund moe ten worden om bijvoorbeeld de zwaarte

krachtversnelling op to heffen of' om transport

mogelijk te maken.

De v~rbi~ding die o.a. op deze wijze ontstaat

tussen GO, teeY! opzichte van de inert iie' -I e rll irnLn,

stilstaar ri , Lol-ile:; ell (h~ bewegonde omgeving van de

'{;c:l1 ;dtijd tot govolg h(~bben dat koppels op de

Lvl J.c,-len Llit{:::;eoef(~nd., CLL(~ cje oorspr'oTlkelijke !'iCfl-

ting van het impuismonwnt en dus de oorspronkelijke

richting van de symrnetrie-as verI oren doen gaan. Ook

wanneer de tol niet exact in ziJn zwaartepunt is
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onder.'::>teunct, kunnen storende koppel.'::> optreden.

Naast de hier aangeduide zgn. vrije gyro, waar

van het principe berust op de wet van behoud van

impulsmoment, bestaat een aantal andere gyrotypen

die allen gemeen hebben dat op de tol een gedefi

nieerd koppel wordt uitgeoefend dat gerelateerd is

aan de hoeksnelheid van de tol om een as die niet

samenvalt met de spin-as.

De tol-as zal dan een gedwongen beweging of

precessiebeweging uitvoeren. Uit deze precessie

beweglng of ook uit de meting van het uitgeoefende

koppel is de hoekverdraaiing of ook de hoeksnelheid

van de tol om een as -zoals hiervoor gedefinieerd

to detecteren. Bij deze toepassingen is de storende

invloed van de ophanging gesuperponeerd op het doel

bewust aangebrachte koppel, vaardoor de meetnauvl

keurigheid en de meetdrempel van deze instrumenten

begrensd is.

Sinds de vroegste experiment en met gyroscopen (b.v.

Foucault, 1~52) is een groot deel van de inspan

ningen op dit terrein gericht geweest op hot mini

maliseren van do storende invloeden van de tol

ophanging.

Men kan hierbij in wezen twee wegen bewandelen. Do

eerste ontwikkeJingen zou men kunnen karkakteriseren

als een zoeken naar de dil'ekte methoden voor de op

lossing van de geschetste pl'oblemen.

Als VOOl'beelden zijn to Doemen de vel'fijningen van

de constructies van de kogellagera en diamantlagel's

of h "TI~vend houden van d", al dan niet in een

dichte behujztng opgesloten, gYl'otol in een vloeistof,

magneetv (cryog0n e techniekon) or op een lucht-

Rec""cc ont;wikkE~ I inge:!l (;r~nderen meer naal' indirekte

methoden.

Hierbij ~treeft men ernaar de invloed van de mecha

nische ophangine een determinlstische grootte te
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geven (bijv. torsieveerlagering).

Het is dan mogelijk om deze invloeden binnen

zekere grenzen op te heffen met behulp van een

mechanisch of electronisch compensatiesysteem

of een combinatie van beiden.

In de vakgroep Meten en Regelen van de Afdeling

Electrotechniek aan de T.H. te Eindhoven wordt

getracht om o.a. aan deze laatstgenoemde ont

wikkelingen een bijdrage te leveren.

1.2.Probleemsteliing

Dit afstudeeronderzoek is een logische voortzetting

en uitbreiding van de theoretische en experimentele

benadering van de problematiek rond het gedrag van

een gyroscoop met meeroterende cardanische ophanging

die vooJ"zien is van torsieveerlagers. ([1] [2]

bijlage I)
In het bijzonder is dit afstudeeronderzoek gerlcht

op het ontwerpen en realiseren van een (electroniscb)

systeem dat een compensatie van de stoorkoppels,

die bij dit mechanische systeem optreden, mogelijk

maakt. Het gerealiseerde systeem biedt tevens de

mogelijkheid om de gyrotol te "besturen", waardoor

de gyroscoop ook als rate-gyro of als servo-gyro

gebruikt kan worden.

Om dit rapport tot een min of meer afgerond en

zelfstandig E::-eheel Le vormen, is in de volc:ende

paragrar,:~l van deze in! eiding achtereenvolE':enb

,~.trllctjc~beschrijvingvan de

onell: '.' chte gYlotol gegeven en een zeer korte

'Lo!,. vatting van voorgaande onderzoeken die zich

in leite beperkt tot een opsomming van de eind

resultaten daarvan. In het laatste gedeelte van deze

inleiding is het effect van een statische onbalans

van de gyrotol nader uitgewerkt.
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Daar in het ontwikkelde systeem de voor de compensatie

benodigde koppels aan de gyrotol toegevoerd worden in

twee onderling loodrechte en onafhankelijke regelbare

componenten, bleek het noodzakelijk de bstaande pre

cessiebaananalyse uit te breiden. Deze uitbreiding i~

gegeven in hoofdstuk 2.

In hoofdstuk J is het min of meer theoretische gedeelte

van dit rapport afgesloten met enkele beschouwingen over

de toepassingsmogelijkheden en het dynamisch gedrag van

deze gyro.

In de hoofdstukken 4 en 5 komen resp. aan de orde de

electromechanische omzetters die de compensatiekoppels

leveren en de eJecLronica die noodzakelijk is voor de

verwerking van sensor-signalen en de bekrachtiging van

~enoemde omzetters.

In hoofdstuk 6 zal enige aandacht besteed worden aan

het afregelen van het compensatiesysteem en de hiermee

behaaJde resultaten.

Dit rapport is afgesloten met enkele beschouwingen over

de voor- en nadelen van het ontworpen systeern waarbij

ook enig commentaar geleverd wordt op de mechanische

constructie van de gyroscoop, waarrnee de experirnenten

tijdens dit onderzoek zijn uitgevoerd.
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.J. Mechanische cunstructie van de gyroscoop

De mechanische constructie van de gyroscoop is ge

schetst in fig. 1.-1. De van belang zijnde afmetingen

en andere kwantitatieve gegevens zijn vermeld in bij

lage II.

De gehele constructie (exclusief de diverse lageringen)

is vervaardigd uit automatenstaal.

De eigenlijke gyrotol bestaat uit drie delen

buitenringhelften en een binnenschijf.

twee

De cylindrische buitenringhelften worden aan weerszijden

concentrisch op de cirkelvormige binnenschijf geklemd

d.m.v. klembouten. Deze constructie biedt dus de moge

lijkheid om met een relatief eenvoudige ingreep de buiten

ringen te vervangen door een stel met andere afmetingen

of van een andere rnateriaalsoort. Tijdens dit onderzoek

waren overigens aIleen de gemonteerde ijzeren ringen tel'

beschikking.

De binnenschiji' is via een cardanische ophanging beves

tigd aan de aandrijfas die gelngerd is in een vast met

een plateau ~0rbonden precisie-kogellager.

De aandrijfas loopt aan de tolzijde uit in een twee

puntige york waarin het middenstuk of hartstuk van de

cardanische ophanging aan weerszijden gelagerd is d.m.v.

twee op dezelfde aslijn liggende kruisveerlagers (Af ).

Loodrecht op deze lagers is een tweede stel kruisveer

lagers op het hartstuk aangebracht die de verbinding

vormt tussen dit hartstuk en de binnenschiji' van de

(Ag) •

Deze construct~ maakt het dus mogelijk dat de gyrotol,

we Ii swaar LJ ll'ien een IHe perkte hoek, vri j kan draaien 0111

ee :llekeurige as door het ophangpunt van het hart

stuk !. it 100drecnL op de aandriji'as. Op het hartstuk kun-

nen eventueel aanweer::3zijden van het vlak door de assen

van de krui.sveE"rlagers t",ee compensatiemassa' s gemonteerd

worden.
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binnenschijf

hartstuk

kruisveerlagers

U'H--+--+---H--- c ompens a tie
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,------'--------j- - -,!" I
,. 'I I, , /

- -,' / )

\~ -- :-.:'~--:--:----:
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/
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\

Fig. 1.-1 Constructieschets van de gyrotol met mee

roterde cardanische opganging in kruisvoer-

lagers.

1 .11. Intrins_leke koppels

Onder intrinsieke koppels worden verstaan die koppels

die op de gyro werkzaam zijn wanneer geen compensatie

is aangeb,~.,t en die hun oorzaak vinden in de princi

piele mechan:'i 'CllO constructie van de gyroscoop. Indien

de spin-os VL'l de gyrutol uitgelijnd is met de aandrijf-

a net ophangpun-t en het zwaartopunt van de to] OJ)

van L"t hartstul, samenvallen on tovpns de kruisvoerlae-ors

paarsgewi-is geon Fesultorende koppel leveren, dan is de

tol koppelvrij.
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Zodra aan deze voorwaarden niet voldaan is zullon op

de tol een of meerdere ~koppels werkzaam zijn die in het

volgende kort beschreven zullen worden. Voor meer uit

gebreide beschouwingen of afleiding van de wiskundige

formules zij ven"ezen naar [11 en [2] (bijlage I).
Stel nu dat de spin-as van de tol een hoek ~ maakt met

de aandrijfas en dat deze laatste aangedreven wordt

met een constante hoeksnelheid Wd.

Het coordinatenstelsel dat voor de beschrijving van de

intrinsieke koppels benut is, wordt als voIgt gedefini

eerd (zie fig. 1.-4).

De z -as valt samen met de aandrijfas. De x -as is lood-
p p

recht gericht op het vlak door de aandrijfas en de spin-

as. Het snijpunt van deze twee assen (ophangpunt) is de

oorsprong 0 van het coordinatenstelsel. De v -as staat
- p

100drecht op het ~-zf' vlak.

Dit assenstelsel is dus vast verbonden aan het vlak

do or aandri j ras en spin-as (ex:j; 0). Wanneer de gyroto 1

een precessiebeweging uitvoert za] het (x y z)-
p p p

stelsel in het algemeen een rotatiebeweging maken om

de z -as (zie ook .fig. 1.-1+).
P

a.a..l"\dl'"ij~ Q.S
-------f------:;;o~--f-r-----__;.-----------:..,....

Fig. 1.-2 SchPillRtische vQorstelling vnn gyrotol in

(x v z )-";+-"']5e]. p_ q pJ C -c ••
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De cardanische ophanging heeft tot gevolg dat de momen

'tal1e waarde van W
d

en de hoeksne lheid van de spin-as

W voor cc. 1:. 0 nie t aan elkaar gelijk zijn, [lJ . Voor
g

kleine waarden van ~ mag men echter weI stellen dat

practisch w
d

= ~,.
c.

AIle formules die in de volgende paragrafen vermeld

staan zijn slechts geldig voor kleine ~ (t.g.v. linea

risatie sin«~oc, cos«:::::: 1).

De intrinsieke koppels die bij het ontwerpen van het

compensatiesysteem in aanmerking genomen werden, zijn

resp. het veerkoppel t.g.v. de stijfheid van de kruis

veerlagers, hat centrifugaalkoppel door de beweging

van het hartstuk, een dempingskoppeld t.g.v. snelheids

demping van hartstuk en kruisveerlagers en een onbalans

koppel veroorzaakt door statische onbalans.

1.!~.1. Torsiekoppels

Het veerkoppel T dat door de kruisveerlagers op de
vm

gyrotol wordt uitgeoefend wanneer de spin-as een hoek

~ verdraaid is t.o.v. de aandrijfas wordt gegeven door

~
sg sinivd t +Sf. cos 2 uJd t)

T (x y z ) - 0<. )vm p p p - - . Sf-Sg C;S~jt.SinWdt

Hierin is .0 Sf de resulterende stij:fheid van de twee

kruisveerlagers die het hartstuk met de

vorktanden verbinden (Ar-as);

.. S de resulterencle stiJ'fheid van de twee•. g

kruisveerlagers die het hartstuk met de

binnenschijf van de gyrotol verbinden

(\ _. ,,' s ) ;
g

·~.t de hoekverdraaiing van de aandrijfas

aangenomen dat op t=o de A:f-as en xp-as

samenvalJen,

Bovendien is veronders t~? lei cia t voor tXo~o de kruisveer-

lagers geen resuJ terend kopJ)()'j op d(? tol uitoeJ'enen.
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Uit(l.l)volgt dat het gemiddelde koppel over een om-

wenteling geIijk is aan :

T (x Y z )=v p p p
( 1 • 2 )

Hierin is S de gemiddelde veerstijfheid
v

( 1 • J)

1.~.2. Massakoppels

De massakoppels T ,die door het hartstuk op de gyro-
em

tol worden uitgeoefend, zijn een gevolg van eentrifu-

gaalkraehten die ontstaan door de gedwongen rotatie

beweging van het hartstuk wanneer spin-as en aandrijf

as niet evenwijdig liggen.

De momentane waarde van dit koppel bedraagt

T (x y z )- +oc..fAld {Je(a)+Je(h)-Je(e ~eoSl(Jdt.
em p p p 1

.

\
·C~SWdt)
slnwdt

o

(1. LI-)

Hierin ZlJn J (a), J (b) en J (c) de hoofdtraagheids-
e e e

moment en van het hartstuk (zie bijlage II).

lJi t (1.1t) voIgt voor de gemiddelde waarde van het

eentrifugaalkoppel over een omwenteling

met

T (x y Z ) = ex.. S . (~ )
e p p p e 0

Se=}' { Je(a)+Je(b)-Je(e)}.w~

( 1 • 5 )

( 1 .6)

1 • I~ • :1. Dempingsko ';;..L)~

Uit {'),,_porimenten blijkt dat op do gyratol e(~n koppe-'

werkzaam is dat veraorzaakt wordt dooI' demping. De:L;(J

dempi n{; is ten de Ie top to sehr Ljvell aan de wrijving

die het hartstuk ondervlndt van de omringencle lueht.
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Bovendien zal oak in de kruisveerlagers demping op

treden. Een analyse van de geregistreerde precessie

banen van de gyrotol maakt het aannemelijk am te ver

onderstellen dat de gemiddelde waarde van dit koppel

over een omwenteling uitgedrukt kan worden volgens

TD(X Y z )= OC.J • Wgo fo (!) ( 1 • 7 )p p p g

of TD(X y z )= ac.D. (!l ( 1 .8)
p p p

met J
g

het hoofdtraagheidsmoment van

de gyrotol am de spin-as (bij

lage II);

w , de spinsnelheid van de gyrotol;
g

dempingsfactor

dempingsconstante

HeL is van be]ang am op te merken dat, hoewel het

dempingskoppel T
D

zijn oorsprong vindt in een snel

heidsdemping van hartstuk en kruisveerlagers wat in

(1.7) tot uiting komt door de factor W, dit koppel
g

niet afhankelijk is van de precessiesnelheid van de

gyrotol. Dempingsverschijnselen van deze laatste soort

zijn in dit rapport buiten beschouwing gebleven.

Uit (1.8) blijkt dat de constante D dezelfde dimensie

bezit als de veerstijfheid nJ. koppel/hoekuitwijking.

De benaming idempingsconstante l is dus enigszins mis

leidend, maar is gekozen am de herkomst aan te geven.

Uit (1.7)volgt tevens dat de richting van het dempings

koppel afhankelijk is van de draairichting van de gyro

tal. Dl" hotekent practisch dat de spin-as van de gyro

tol bij b~ide dra;drichtingen t.g.v. het koppel T
D

de neigjus ,ertoon~ 8m zich uit te lijnen met de aan

~~~s. Uitdrukking (1.7) geldt voor, in positieve

z -r-Lcl1.ting kijkend, rechtsom draaiende gyrotol.
p

I.!I.)I. StuorkOf)peis L.g.v. st-atischu onbalans

Statische onbaLans t'~ppdt op 1,vanneer bet zwaarLepunt



-16-

van de gyro to] niet samenvult met het ophanGpunt.

Wanneer de gyroscoop versnellingskrachten ondervindt

zullen t.g.v. deze statische onbalans driftkoppels op

de gyrotol worden uitgeoefend die gemiddeld over een

omwenteling van de tal ongelijk aan nul kunnen zijn.

In het volgende zal een afleiding gegeven worden van

de driftkoppels die optreden als de gyro tal zich in een

zwaartekrachtveld bevindt.

Hiertoe worden eerst twee nieuwe coordinatenstelsels

geintroduceerd (zie fig. 1.-3 en 1.-4).

Het (x y z )-coordinatenstelsel is als voIgt gedefini
g g g

eerd :

De x -as is identiek aun de x -as. De z -as valt samen
g p g

met de spin-as van de gyrotol. De y -as is loodrecht
g

op beide vorige assen.

De transformatie van een willekeurige vector in het

(x y z )-stelsel naa~et (x y z )-stelsel wordt gege-
g g g p p p

ven door de matrix [A1] volgens

x(x y z ) = [A 1]
p p p

x(x y z )
r;; g g

met
1
o
o

o
cosO(
sinO(

o
-sinO(
cosO(,

x=x
p ~

(1.10)

J (c) - C4. $,

FiG. 1.-J Stntische onbalans
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Het (x y L: )-coordinaten~telsel is va~t verbonden aanc c c
het plateau waarop de aandrijfas van de gyro is gemon-

teerd. De x -as is horizontaal, evenwijdig aan het pla
c

teau en loodrecht op de aandrijfas gericht. De z -as
c

valt samen met de aandrijfas dus met de z -as. De y -
p c

as is loodrecht op de beide vorige assen. De oor-

sprong van het stelsel ligt meer in O. (zie fig. 1.-4).
De transformatie van een willekeurige vector in het

(x y z )-stelsel naar het (x y z )-stelsel wordt ge-
p p peec

geven door de transforma tiematrix [A 2J vo 1gens

[ A
2
]. x (x y z )

p p p
(1.11)

cos e -sine

~lmet [ A 2 ] = sine cose
0 0

Yc..

I

I
I

"- '--

(1.12)

Fig. 1.- 11 Verband tl'ssen (x y z )- en (x y z )-stc<1 ~i(~ I.
P P pee c

Een ~Lllekeurige precc~siebeweging van de gyrotol kan

nu dus beschreven worden door bij variabele hoek ~ het

(x y z )-stelRel
p p p

te draai0n om de zc-as , (oc=oc( t) , s=e(t)).
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In het (x y z )-steisel (zie fig. 1.-3) is de verbin
p p p

dingsIijn F tussen het ophangpunt 0 en het zwaarte
o

punt Z van de gyrotol in cylindercoordinaten voor te

steIIen door :

FO(x y z ) =g g g (

r C?Sf')
r slnt'
z

o
I

met fl:J = W • t
'C g

(1.13)

Uit (1.13) voIgt met behuip van (1.10) en (1.12)

r (x y z ) = [A2'. r (x y z )o c c c U 0 p p p

= [A .:>1 •[A 1] r (x y z ).
~J 0 g g g

Of :

r (x y z )=
o c c c

(

r.cosLV tlcos8 -r.Sinw,. t'cosocsin8
g g

r.cOSL() t'sin8 +r.sinl..<l t1coscxcos8
g g

r.sinw tisin~ +r.cos~
g

(1.15)

Stel nu dat de aandrijfas ( z -as) een elevatiehoek e
c

maakt met een horizontaal viak (fig. 1.-3).
De zwaartekracht F (x y z ) is dan te schrijven als

0", c c C

~ (x y z ) = m .g.om c c c g

--

(1.16)

h"l"iE-OI'\

Fig. 1.-5 Ell'\,at:i,
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Het moment van deze zwaartekracht t.o.v. het ophang

punt 0 wordt gegeven door :

T om
r

o
xF

o
(1.17)

Bij de berekening van T zijn aIleen die componenten
o

van belang die gemiddeld over een omwenteling van de

gyrotol een resulterend koppel opleveren dat ongelijk

r kunnen
o

voorkomen

In de uitdrukking (1.15) voor

dus aIle termen "aarin cos w t of sinw t
g g

verwaarloosd worden. In dat geval voIgt uit

is aan nul.

voor het gemiddelde koppel T~ :

Ton(xcY cZc)= me.oe.oz. (_coso<cose

Voor kleine ~ gaat dit over in

- sincx.sinec 0 S8)

-sinoc.sinesin8

sinoc.cosesine

(1.18)

T (x Y z )=
on c c c

(

_COS8Sine)

+~.m~.g.zo -~in8sine

sln9cose

= +

( 1 • 1 ~) )

T ') ( 0( , 8 , c )
0,_

Het onbalanskoppeJ f bestaat dus uit de som van
on

twee koppelcomponenten f
01

en T
oZ

• Het koppel f
01

is

slechts afhankelijk van de eleva tie van het plateau

en is steeds gericht in positieve x richting (bij
c

positieve z ).
o

De tweede koppelcomponent rn
1. ')0,_

is behalve van de elevatie

ook afhankelijk van de hoeken ~ en e.
Dit kopjJu~_ iJeef't voor klcine 0( het karakter van een

vecrkoppeJ. I:mmers schrijft men T 2 in het (x y z )-
0_ p p p

stelseJ r~d~r verwaarlozlng van de component in de z 
p

:, -Le, ,-ne, dan vindt men (bij COJlf"tante elevatie e)

T ,( x y z ) =-: - ex. s • (: \
o,~ p p p 0 0'

rnet S
o

+ I' ~ /' ~; i Ii E.~
L (J
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De uitdrukking (1.20) is gelijkvormig aan (1.2) waar

het gemiddelde veerkoppel t.g.v. kruisveerlagers be

schreven wordt.

Hooke's Joint Gyro

(Foto THE A455J)
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2. Precessiebaananalyse

De intrinsieke koppels die in het vorige hoofdstuk

beschreven zijn veroorzaken een precessiebeweging

van de gyrotol. Een analyse van deze precessie

bewegingen is gegeven door G.R.M. van Dijk en A.

Poppelaars ( [1] resp. [2J, bijlage r).

Door de wijze waarop de compensatiekoppels in het thans

ontworpensysteem op de gyrotol worden uitgeoefend

is het aantal mogelijke precessiebanen die kunnen

optreden aanzienlijk uitgebreid. Uit een analyse

van de geregistreerde precessiebanen kan men con

cluderen welke van de intrinsieke koppels niet

volledig zijn gecompenseerd en dus welke correcties

nog in de arregeling van het compensatiesysteem

moeten worden aangebracht. Een overzicht van aIle

voorkomende precessiebanen van de gyrotol onder

invloed van intrinsieke koppels en compensatie

koppeJs, is dus een noodzakelijk stuk gereedschap

voor een optimale compensatie.

De compensatiekoppels worden direkt aan de gyrotol

toegevoerd in twee onderling loodrechte en onaf

hankelijk regelbare componenten d.m.v. twee torquers

die geplaatst zijn op de x -as en op de y -as.
c c

Bijverschijnselen bier buiten beschouwing latend,

leveren deze torquers resp. een koppelcomponent

T in de y -richting en een component T in de
my c mx

richting van de x -as.
c

Bij de nu volgende precessiebaananalyse zijn de

intri.cl.:;:Llke koppels ontbonden in twee onderling

loodrechte componenten langs de x -as en de y -as
c c

terwijl C},.=, compol1cnten ieder afzonderlijk en voor

00rzaak afzonderlijk in grootte geheel of ge-

deel ,.to lijk gecompenseerd kunnen zijn.

Het ligt am practische redenen voor de hand om de

precessiebanen te beschrijven in het rechthoekig

coBrdinatenstclsel van eon x-y schrijver.



-22-

2.1. Vereenvoudigde bewegingsvergelijkingen van de tol

Bij de nu volgende afleiding van de bewegingsver

gelijkingen van de gyrotol is een aantal vereen

voudigende veronderstellingen gemaakt waardoor de

precessie van de gyrotol beschreven kan worden

door een stelsel van twee lineaire eerste orde

differentiaalvergelijkingen (litt. [4] ).

Wanneer do gyrotol met een hoeksnelheid ~ roteert
g

om zijn spin-as (= hoofdtraagheidsas) en de richting

van deze as in rust is t.o.v. de inerti~le ruimte

dan kan men voor het impulsmoment van de gyrotol

schrijven

b = J (c).w
g g

( 2 • 1 )

De impulsmomontvector heeft dus dezelfde richting

als de spin-as.

Wanneer de tol, onder invloed van een koppel T , een

precessiebeweging uitvoert, zal de impulsmomentvector

b niet meer samenvallen met de spinvector~. Men kan
g

de vector ~ dan ontbonden denken in twee componenten:

b in de richting van l.() en b loodrecht op W •
s g ns g

Uit de wetten van Newton voIgt nu :

T
db d

Cbs b
ns

)= +dt dt

b • b• 5 ns
(2.2)b .

Ib 51

+ b .
Ibnsl

+w x b + r..,,) x b
5 ns p 5 P ns

de practische

mag' men

Bij

danb
5

klein t.o.v.

t . 0 • v. L() xb
p s

gyroscoop komt dit neer op de eis

x b
ns

I ring VcUl deU'i

~
p

Is de COmlJOnent b
ns

aar] OZCYI

dat U) klein moet zijn t.o.v. W ,
P g

Is het koppel T gedurende do gehole precossiebewo-

ging luodrecht gerlcht op de spinv8ctor W dan za]
• g

aIleen de richtln~ van ~ vpcandoren (b = 0) en
~ s
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kan men voor (2.2) schrijven

T
b• ns

bns.I~1 + Wns p
xb

s

Verwaarloost men tenslotte, als laatste vereen

voudiging, de verandering in grootte van de impuIs
•momentcomponent loodrecht op de spin-as, b danns'

kan men voor (2.3) schrijven

T = w x b
P s

i

Fig. 2.-1 Precessiebeweging~t.g.v. een koppel 1."5
s

Zoals uit paragraaf 1.4.1 tot 1.4.4 blijkt, liggen

a]le intrinsieke koppels van de onderzochte gyros

COOl) in lwt x -y -vlak. Dit geldt bij benaderingc c -
ook voor de compensatiekoppels die op de tol worden

uitgeoefend. De hoekverdrcaiing IX tussen de spin-as

en aandrijI'as is al tijd zeer klein (<:::20 m rad.)

zodat met een redelijke benadering mag worden aan-

genomen dat het resu.lterende koppel steeds lood

recht g~ i~ht is op de impulsmomentvector.

Bij kleine ~ mag men bovendien veronderstellen dat

de componer,·~ an de precessiehoeksnelheid in de

ric ing van de z -as verwaarloosbaar is.
c

Is het (x y z )-co5rdinatenstelsel in rust t.o.v.
c c c
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de inerti61e ruimte dan vindt men nu m.b.v. (2.4)

-zie ook fig. 2.-2-

T = Oc .bx y s

T
Y

.
OC • b

x s

met OC = ex.eosElx
ex = ce. sinEly

\b \b =s s

- - - --~
" I

I
I
I
I

I

/' ".~-....- - - - --
/

~----__-------+-------==:~-----;;0.1-----------------
Xc

. .
~x en ~y van de preeessie-

een koppel T (~ oorspronke-
s

zie ook fig.2.-2b)

snelheid w t.g.v.
P

lijk uitgelijnd met z -as,- e

2-2a De eomponentenFig.

Volgens ,;tt. [1J kan men voar de intrin~i(~ke

koppels van ~e gyroseoop in het (x y z )-assen-
e e e ,

stelsel sr,;rijven

-~':()ppel :

Tv(xcYcze) = (2.6)
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Yc.

/'
./

- --
r:J..y

I

I
I
I7<///

./
./

./
/'

./
/'

,,/
-- /'

,,/

----

./

./'
/'

::.-20 De componenten ~ en ~
x y

precessiesnelheid w togovo
P

bij willekeurige orientatie

van de

een koppel

van b
s

T



-26-

B Centrifugaakkoppel

S
c

TD(x y z ) =c c c

C Dempingskoppel ( in positieve z.richting)
g

(2.8)

D Onbalanskoppels

met m .g.z .cose,
g 0

zie (1.19)

Voor decomponentenvan de compensatiekoppels geldt

bij benadering :

o

-D (ex -ex )
mx y y~

D (oc -01: )
my x x2+

o

S (oc
mx x

S (ex
my yT (x Y z ) =m c c c

(8 .«
-D .01: T

2xmx x mx

= Sm .oc. + D .at + T
2y (2.10)

Y Y my

0 0 0

Hi-erin is

S Smx' my

D D
mx:' my

~() stijf'heid van de veercompensatiekoppeJs

drmplngsconstante van de dempingscompen-
J ,tiekopp·'J s

t"'" O(._~ ~)
\. I "-. ...-:

at '"y1' y2

T ,T
1lX Y

en :

de hoekverdraaiing ~ waarbij de over
eellkolll::itige koppelco~onentennul zijn

constante, instclbare koppelcomponenten
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T
2x ~ T 1 -8 .« l+D OC 2x mx x mx y

T ~ T -8 OC -D OC2y 1y my y1 my x2
(2.11)

Opmerking :

De tekens voor D en D zlJn zo gekozen dat bijmx my
rechtsomdraaiende (draairichting van de gyrotol

gezien in de richting van de positieve z -as)
c

gyrotol, de dempingscompensatiekoppels een ver-

hoging van het intrinsieke dempingskoppel veroor-

interpretatie van

po-

en D positief zijn.my
betekent dus een "echte"D

my
Wanneer deze

zaken wanneer D
mx

Positieve D en
rnx

sitieve dempin{~;.

D en D ook bij linksom draaiende tol gewenstmx my ,
is zullen de genoemde tekens in (2.10) en (2.11)

omgekeerd moe ten worden. Zie ook de laatste alinea

van paragraaf 1.4.3.

80mmatie van de intrinsieke koppels (2.6) tim

(2.9) en de compensatiekoppels (2.10) levert dan

T ~ -8 .cx - Doc. + T
x x x x y ox

T ~ -8 Ot + D OC + T
Y Y Y Y x oy

T = 0
z

(2.12)

met 8 ~ 8 -8 +8 -8x v c 0 mx
8 = 8 -8 +8 -8

Y v c 0 my
D -- D + D

x mx
D = D + D

Y my
T = -T

01
+ T

2xox
T = T 2yoy

.uL itutie van (2.12) in de precessievergelijkingen

D ~ + T - & .b
x y C)X Y s

-3 OC + D ~ + T - -~ -b
Y y Y x 0Y x ~

(2 • .5) geeft

-8 IX.
x x
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De precessiebanen worden geregistreercl m.b.v. twee

sensors die in principe de projectie van de een

heidsvector in de richting van de spin-as op het

x -y -vlak meten.
c c

Voor deze projectie vindt men m.b.v. de matrices

(X.mine

-ClCcose
(2.14)

Anderzijds geldt ook

Ot Otco se
x

ex = CXsin8
y

(2.15)

Substitutie van (2.1li) in (2.15) en het resultaat

in (2.13) levert dan voor de bewegingsvergelijkingen

van de projectie van de eenheidsvector in de rich

ting van de spin-as op het x -y -vlak
c c

S D T • bxYc - x + = x
x c ox c s

•
(2.16)

-S x D Y + T = yc b
Y c Y c oy s

'lljdens dit onderzoek is voor de aandrijving van de

gyrotol gebruik gemaakt van verscheidene typen

motoren. Sommige hiervan bezatep een voorkeurs

draairichting die tegen het hoofdasuiteinde gezien

rechtsom was. De draairichting van de gyrotol is

volgens de eerder gegeven ori~ntatie dan links om.

De hierbij -volgens opmerking op blz.l!- aange

paste be Elngsvergelijkingen luiden dan

;>., • y c
n ~+ ", • x

x c
+ Tox

X .b
c s

-S x
y c

+ D.y + T • b
y C oy = - y •

c s
(2.17)
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veerjc.oppel

Fig. 2.-J
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Koppelcomponenten

Ver-olA.dev~telll"'-'J'.

T -0
o~ -

1,y=o

in x -y -vlak
c c
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2.2. Evenwiehtspunten

Onder evenwiehLsJ>unten worden versLaan de punton in

het x y -vlak waar de snelheid (i y) nul is.e e e' e
In deze paragraaf zal nagegaan worden of een dergelijk

punt bestaat en of dit punt al of niet een stabiel even

wiehtspunt is.

Indien voor een punt in het (x ,y )vlak geldt
e e

•
xe=o en Ye=o

dan voIgt uit de vergelijkingen (2.17)

8.y + D.x + T = 0x r x r ox

-8.x + D.y + T 0
Y r Y r oy

(2.18)

(2.19)

Hieruit voIgt voor de eoordinaten van de evenwiehtspunten:

T .8 -T .D
oy x ox y

x
r

8 8 D D+x Y x Y

-T 8 - T D
ox Y oy x

en Yr =

8 8 + D D
x Y x Y

(2.20 a)

Uit (2.20) voIgt dat er altijd een evenwiehtspunt zal

bestaan als 8 8 + D D -:t:. O.
x y x y

Zijn T en T gelijk aan nul dan is de oorsprong
oX oy

evenwiehtspunt. Zijn bovendien de veerstijfheden en de

dempingseonstanten nul dan is het hele x y -vlak "rust
e e

punt" (vrije gyro).

Het is van be-lang om bij deze eonelusies terdege reke

ning te haudeL] met de geldigheid van de vergelijkingen

(2.17) (kJ ,~,_e hoek 0<) •

Dp • '-1 , k'k" I,) ')(')), ..tT U lngtn, ,__ • (_ zijn ook zeer gesehikt om de meet-

kund ge plaats van evenwichtspunten te besehrijven die

ontstaat als £unetie vanW, aJ of niet met kompensatie-
f)~

t..l

koppels, zj e hicrvaor ook 1i t t. [:2]
Hierop zal niet nader worden ingegaan.
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Bestaat een evenwichtspunt dan is het zinvol om door

translatie van het x y assenstelsel volgens
c c

(2.21)

de precessiebaanvergeIijkingen (2.17) als voIgt te her-

schrijven : S D x.bx· y + .x =x s

y.b
(2.22)

-s x + D .Y =y y s

Met behulp van de Laplace-transformatie voIgt uit

x.D -y.S +x.b.s
o Y 0 x 0 sx( s) = b

s· ------------------

(2.2J)

Y( s) = b
s

Y .D -x .S +y obJ.s
o x 0 y c

S .S +D .D +(D +D ).b .s+b2 .s 2

x Y X Y X Y s s

Hierin zijn X
o

en Yo de coordinaten van de precessie

kurve op het tijdstip t=o.

2.J. Stabiliteit van de evenwichtspunten

De stabiliteitscriteria worden nu bepaald aan de hand

van de eigenwaarden van de noemers in de uitdrukkingen

(2.23).
Voor de78 0igenwaarden ~1 en A2 vindt men na enig

rekenwerk

A =
1 , 2

1
-2b

x

(2.24)
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Men kan nu voor de stabiliteitsbeschouwingen onder

scheid maken tussen drie gevallen:

A De eigenwaarden zijn toegevoegd complex.

Dit is het geval als

(D -D ) 2 < 4. s . s
x y x y (2.25)

Hieraan kan dus aIleen voldaan worden als S en Sx y
hetzelfde teken bezitten.

Het punt (x ,y ) is nu een stabiel evenwichtspunt
r r

als geJdt

D +D '0 (2 • 26 )x y ~
D D

In fig. 2.-4 is -L uitgezet tegen x

\fS"S' ys S
V'~xOy x y

Hat gebied waar aan beide voorwaarden (2.25) en

(2.26) voldaan is, is horizontaal gearceerd weer

gegeven.

D +D = 0x y

.. --_ ~

p'

o

-3

t
/DxDy=_SxSy

-"
-5

-f-.>.

-,........ ~ ~ .

/

~ -D )2<:4s S /
/~Dx Y x j/

Fig. 2._1~ s s ~O
x y
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B De eigenwaarden A
1

, A
2

zijn reeel.

Dit is het geval wanneer aan de voorwaarden (2.25)

niet voldaan is, m.a.w.

( D -D ) 2 ........ 4 8 8
x y ", x y (2.27)

Opdat beide eigenwaarden negatief zijn moet aan

meer stringente eisen voldaan zijn.

Op de eerste plaats moet zeker voldaan zijn aan de

voorwaarde (2.26) maar bovendien moet gelden :

D +Dx y
I

-488 ....... 0x y , (2.28)

of D .D -=-.- 8 8
x y ~ x y (2.29)

aan de voorwaarden (2.26) timIndien 8 .8 >0 isx y
(2.29) voldaan in het schuin gearceerde gebied van

fig. 2.-4.

dan is altijd aan voorwaarde (2.27)Is 8 .8 <0
x y

voldaan. Het gebied waar tevens aan de voorwaarde

(2.26), (2.28) en (2.29) voldaan is, is in fig.

2.-5 gearceerd weergegeven

v-8 8x y

D
x

D +D =0
x y

- - - -'t

D D =-8 8 ,-
x y x y

\
\

\
_---=---=-=:--+_~ .-_.--=-~3_~\;.-~l._--.-.:'~/-~~-~--~---t-=:::~~~~=bb__-

- - .- - - -

,Vt)(in'I'\i:U'uen bij 8 .8 .c(O
x y
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C Een bijzonder geval doet zich voor wanneer

s.s =0x y (2.30)

De eigenwaarden A
1

, ~2 zijn dan altijd reeel en

de stabiliteitsvoorwaarden voor het evenwichtspunt

luiden :

D >0x en D >0y (2.31)

Merk op dat door deze voorwaarde en (2.30) nog weI

voldaan is aan het criterium voor het bestaan van

een evenwichtspunt (zie par. 22).

2.4. Dempingseffecten

Uit de vorige paragraaf is de belangrijke rol gebleken

die de parameters D en D spelen bij de stabiliteit
x y

van de evenwichtspunten.

Daarnaast hebben deze parameters uiteraard ook invloed

op de vorm en de ligGing van de precessiebanen in het

x
c

- Yc
vlak.

Bekend zijn de verschijnselen waarbij een cirkelvormige

of ellipsvormige precessiebaan "ontaardt" in een spiraal

vormige baan ( [1] , [2] ).
Een ander effect is de fasedraaiing die D en D ver-

x y
oorzaken tussen de signalen x(t) en y(t).

Indien de eigenwaarden A1 en A2
zijn en op t=o geldt x(t=o) =

volgL m.h,v. de inverse Laplace

( 0 ')'3)t- • /'_.

toegevoegd complex

x en y(t=o)=O dan
o

transformatie uit



x
x(t)= 0

w.b
c. s
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D2 +b2
.W

2 .COS (WO\·t-,ra) • exp (-
Y S 01

D +D
x Yt )
2b

s (2.3 2 )

x S
( ) ~ . t (Y t = b. Sln~. • exp -

W. I
01 S

D +D
x Yt )
2b

s
(2.33)

met: w = 1
01 2b

s
~(D -D )2_ S .s

x Y x Y (2.34)

en:
2D

ft = arc t an ;::=:====~Y==========:::;-
I'(D -D )2_4s .s
V x Y x Y

(2.35)

De uitdrukkingen (2.32) en (2.33) geven de spiraal-

vormige precessiebanen weer.

Als ~ee~ demonstratief voorbeeld zijn in fig. 2.-6

de precessiebanen geschetst, die ontstaan als voldaan

is aan de volgende voorwaarden:

D + D = 0
x Y

(2.36)

D ::/:- 0 (2.37)
Y

Is aan (2.36) voldaan, dan zullen de precessiebanen

gesloten krommen zijn (ellips of cirkel).

Als D
y

=f. 0 zal volgens (2.35) toch een fasedraaiing

tussen x(t) en y(t) aanwezig zijn die afwijkt van 90°.
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D +D =0
x y

y y

x

D <'0y
8 =8

x y

:::'--1-.:::" -- - ~ - --

"

D =0
y

8 =8
x Y

I
j

___ 1_-

y

x

y

:-:::.......---_:::- -- - - - -

x

D =0
y

8 >8x y

Fig. 2.-6 Fasedraaiing bij verschillende dempings

parameters D en Dx y
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2.5. Constructie van precessiebanen

Een snelle methode om de precessiebanen te con

strueren is die waarbij gebruik gemaakt wordt van

de isoclinen, gegeven door :

•
£Z - + = m = constantdx - x (2.38)

Door de linearisatie van de bewegingsvergelijkingen

bestaan deze isodinen uit een verzameling van rechte

lijnen.

Met behulp van (2.38) en de vergelijkingen (2.17)

beweging

xy-vlak)

is dan de richting van de precessie

in ieder punt van het x y -vlak (of het
c c

te bepalen.

Bij het nu volgende overzicht van precessiebanen

is onderscheid gemaakt in twee hoofdgroepen

A precessiebanen zonder evenwichtspunt

B precessiebewegingen met evenwichtspunt

De groep A bestaat in feite uit een verzameling

van randgevallen omdat hiervoor volgens paragraaf

2.2. moet gelden

S.S + D .D
x Y x Y

o (2.39)

Aan (2.39) is voldaan op de hyperbolische krommen

in de figuren 2.-4 en 2.-5 en ook voor iedere com-

binatie van S en D waarbij beide termen in
x,y x,y

2.39 gelijk zijn aan nul.

De precessiebanen van groep B bieden in de praktijk

over hl'L aigemeen meer eenduidige informatie over

de aktuelc waarden van de koppelcomponenten mits

het ever,,:,'chtspunt binnen het "gezichtsveJd" van

Ue p~istratio-apparatuur (X-Y-schrijver) ligt.

Dit laatste is op do gegeven wijze gesteld omdat

in de praktljk het gezichtsveJd van de registratie

apparatuur overeenkornt met de zane waarbinnen de

gestaan.
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Wordt binnen dit gebied geen evenwichtspunt geregi

streerd, dan is het vaak moeilijk om te bepalen of

de geregistreerde precessiebanen tot groep A of tot

groep B behoren, temeer daar de werkelijke banen

"vervormd" zijn t.o.v. de theoretisch geconstrueerde

banen. Dit is een gevolg van de ingevoerde lineari

satie maar wordt vooral ook veroorzaakt door koppels

die niet bij de berekeningen in aanmerking gekomen

zijn (random drift).

Bij de afregeling van het compensatiesysteem is het

dus aan te bevelen om zo veel mogelijk te streven

naar een situatie waarbij de gyrotol een onder groep

B vallende precessiebeweging uitvoert met het even

wichtspunt binnen het vlak van de xy-schrijver

(T ~O en T --0).ox oy

Onder A en B is getracht om een zo volledig mogelijk

overzicht te geven van de grondvormen van de precessie

bewegingen. De overige precessiemogelijkheden zijn

hieruit meestal af te leiden door spiegeling, rotatie

van het assenstelsel of eenvoudig door het omkeren

van de precessierichting op de geconstrueerde banen.

A Precessiebanen zonder evenwichtspunt

(1 t 0, 0en D volgens onderstaande tabel
x,y

Aan (2.J9) is o.a. voldaan voor combinaties van S
x,y

= 0)

S S D D
x y x y

Ai () 0 0 0
A2 0 0 0
AJ (1 1 0 0
Ah 0 1 0
A5 () 0 0 1

6 1 0 1 0

'l I 0 0 1
A8 1 0 0 1
A9 0 1 1 0
Al0 1 1 1 1
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Uit (2.J8) en (2.17) voIgt

dy
C

dx
C

A 1 :

rn =
-3 .x +D .y +T

Y eye oy
3 .y + D .x +T

x c x c ox
(2.40)

3 =3 =D =D =0x y x y

X =
c

y =·c

rn =

T
ox

b
s

T
~
b

s X,
T
~
T

ox

A2; (AJ) :

3 JO· 3 =0· D =D =0;x"T' Y , x Y

-x .b = 3 .y +Tc s x c ox

-y .b =
c s

3 >0x

III =
T

oy
3 Y +Tx. c ox

T
oy

.... -

-I

-'-.-

",:.00
+-+-t--
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•. A4; (AS):

8 =8 =D =0; D 10·x y y x'

-x b = D .x +Tc s :x: c ox

~
t
I

T
oy

T
oy

D x +Tx c ox
ill

D > 0x

-y b =
c s

.. A6; (A7):

-x b =8 y +D x +T
c s x c x c ox

-y b =c s

8 =D =0· 8 ~O
,1 1 ' x T

D jl40
x

+T
oy

T
oy

8 y +D x +T
x c x c ox

ill

•. A8j(A9):

s ,>0; D >0x x

IM.=OCI
-1- -+-

--_.~.

D y> U

__ y b I) -'-'1'
c '=' c oy

D y +T
y c oy

8 y +T
x c ox

8 > o·x '

ill =

8 =D =0· 8 10
y x ' x

D 10
\

-x b =8 y +'1'
c s x C'~<
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A10:

8 ,8 ,D ,D I- 0x y x y

Wanneer aan (2.39) voldaan is en tevens geldt dat

8 ,8 ,D ,D I- 0 ontstaan precessiebanen, die dezelfdex y x y
vorm hebben als die onder A8,(A9), met dit verschil

dat nu de asymptoot niet meer loodrecht staat op een

van de coordinaat-assen.
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B Precessiebanen met evenwichtspunt

Deze groep van precessiebanen kan onderverdeeld worden

aan de hand van de eigenwaarden~1 en A2 (2.24).

Indien de eigenwaarden toegevoegd complex zijn zal

een spiraalvormige precessiebeweging ontstaan.

Imaginaire eigenwaarden geven aanleiding tot gesloten

precessiekrommen. Zijn de eigenwaarden reeel, dan zal

in het algemeen een asymptotisch verlopende precessie

baan ontstaan.

De asymptootvergelijkingen volgen uit de veronderstel

ling dat een of meer van de isoclinen zelf deel uit

maakt van de verzameling van precessiebanen.

Ui t (2.22) en (2.38 ) voIgt voor de isoclinen

-S .x + D .y
m

y y
(2.41 )

S
x

y + D .x
x

2S
x

m =

dan voIgt uit (2.41)

-(D -D ) + V(D -D )2_1-1-S S i
x y - x y x y

Stel dat de lijn : y = m.x een precessiebaan voor

stelt,

Uit (2.42) voIgt dat inderdaad een reele en constante

m te vinden lS als de eigenwaarden l reeel zijn.
1 ,2

De groep B is nu onder te verdelen in twee subgroepen

B a)

B b)

eigenwaarden complex of imaginair, (cyclischebamn).

eigenwaarden reeel, (niet-cyclische banen).

Opmerkingen :

Men kan uit (2.42) tevens concluderen dat, indien

de asyr'i'toten bestaan, voor S .S >0 deze beidex y
asymptoten in dezelfde kwadranten van het x-y-vlak

1 iggen. v'o or

vU ~n d.Le IlU

S • S <0 bet:; taan er al tijd twee asymp
x y

()chter goon kwadrant van het x-y-vlak

gelileen hebben.
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Ret evenwichtspunt kornt overeen met het "denk

beeldige" snijpunt van de isoclinen. "Denk

beeldig" omdat in dit punt de isoclinen niet

zijn gedefinieerd.

De vorige opmerking maakt nog een vergelijking

met de onder A beschreven precessiebanen mogelijk.

De isoclinen onder A vormen n.l. verzamelingen

van evenwijdige rechten.

-xb =S y+D xs x x

s .s > 0; s ::::-- s ';:::>0- 0; D >0x y y x x

Y t
I

S y+D x
x x

-)'b =-S x+D y
s y y

-S x+D y
y y

rn =

B. a. 1

B.a.2 als B.a.1, echter

met:

D +D >0
x y

().1,A2 complex)
x

-I-
/ __r.

r-- v

y

B.a.) als B.a.2, Achter

met:
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Opmerking:

Als voor de dempingsconstanten D ,D geldt:
x y

D + D < ax y

worden de spiraalvormige precessiebanen van binnen

naar buiten doorlopen.

5 =5 =5> a "
x y "

D D
~ -s· ......z-15 -, 5 -

Zie fig.2.-4, punt P.

m = -x+Y
y+sx

Asyrnptoten:

m = -2 ~ \fJ

B.b.2 Als B.b.1, ecbter nu:

D
~ = -1 (punt pI fig. 2.-4)

m = -x-y
y+sx

Asyrnptoten:

t\b: -3 ~ fs'

'I w.c: cO,
/

/
I

I

-,.------ .--.
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-.----

../
/

L
/

y

\
\
\

\

1
1M. \= <:>0

/

/

x

-1 ;
D
-Y.=
8= -5;

m = -x-y
Y-5x

Asymptoten:

D
x

8

(punt pI I fig. 2.-4)

B.b.J Als b.b.1, echtetnu:

B.b.4 Voor 8 .8 <:0 zijn de precessiebanen gelijkvormig aan
x y

de drie hiervoor geschetste verzamelingen. De richtings-

co~fficienten van de asymptoten hebben nu echter niet

meer hetzelfde teken.Zie ook de opmerkingen bij (2.42).

Indien men verondersteld dat:

r;;8m=+ _-y'
- 8

x

D -D =0 wordt de hellinG
x y

van de asymptoten in het onderhavige geval gegeven

door (zie 2. 112):

8 8 =-D D =_D2

x Y X Y

D
m = -Y. = constant

8
x

Asymptoten:

m = ~\( -Y8S~ _. -I
:)

x

meetkundige
plaats van
evenwichts-

punten

y

[i

') r-'
?- I!Ij - )

.d: ,j punt,

8 > 0
y

heL

8 <: 0;x

Q. . 'I .I.

Diti s

B. b. 5 D =D > 0x y
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Asymptoot:

x = 0

1
\

8 >0y

-8 X+D Yy y
D x

x

m =

8 =0;'
x

B.b.6

x
m = y

'\
\

x

- ..
x

D y
....L
D x

x

8 =8 =0
x y

D =D
x y

m =

8 =8 =0
x y

B.b.8

B.b.7
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3. Dynamiseh gedrag

Wanneer het x y z -eoordinatenstelsel dat vast ver
e e e

bonden is aan het gyroplateau een rotatiebeweging ~
e

uitvoert ten opziehte van de inertiele ruimte, dan

kunnen de bewegingsvergelijkingen (2.5) voor deze.
situatie aangepast worden door ~ en ~ te vervan-

x y

de momentane waarden van de

(ziede y -as
e

resp.x -as
e

en W
ey

langs de

Hierin zijn w ex
eomponenten van w

e
fig. 3. -1 ) .

Fig. 3.-1 Rotatie van plateau en tol om x -as
e

Neemt men bovendien de grootteverandering van de im

pulsmomenteomponent b loodreeht op de spin-as in
11S

aanmerking en wordt de snelheidsdemping ten gevolge

van de prccessiesnelheid weer verwaarloosd (zie par.

2.1) dan Juidcn de meer algemene, benaderende be-

wegingsverr", jk.i Il{';er van de t>;yroseoop

T - ,] (·W -H:i ) =: - (w +«). b
y cy y ex x s

T
x

(Writ ). b
cy y ~j

(3. 2 )
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Hierin is J = J (a) = J (b) het hoofdtraagheids-g g
moment van de gyrotol om een as Ioodrecht op de spin-

as. Substitutie v~n (2.12) voor T en T in (3.2)
x y

onder verwaariozing van T en T geeft na toe-
ox oy

passing van de Laplace-transformatie :

-(S +s~J).OC (s) - (D +s.b ).oc (s) = s.J.w (s) + b .w (s)x x x s y x s y

-(S +s~J).OC (s) + (D +s.b ).« (s) = -sJw (s)
y y y s x y

me t oc ( s) =L (ex )
x,y x,y

W (s) = oe(w )x,y cX,cy

- b w (s)s x

Uit de vergeIijkingen (3.3) voIgt door eliminatie

van oc (s)
x

oc (s)
y

(-S .b +D .J.s)w (s)+{D .b +s.(S .J+b2 )+J~sJlw (s)= _ x s y x y s x s f 4
D.D +S .s +(D +D ).b .s+{b}+(S +S ).J}.S2+J~Sx y x y x y s • x y

(3.4)

hankelijk is van zowel w
x

dat de gyroscoop bij twee

Uitdrukking (3.4) toont weer aan dat de hoek OC af
y

ais w . Bovendien bIijkt
y

frekwenties kan resonneren.

Een van deze frekwenties ~1 wordt bij benadl!ring ge

geven door het imaginaire gedeelte van de eigenwaarden

A
1

en ~< (par. 2.J a). Deze eigen frekwentie bepaalt

de tijd ~ wuarin de cirkelvormige of ellipsvormige
01

precessiebaarl 140rdt doorlopen

lr • C'Jf • b
s_._.._._---....;;.----

llf-~~~~ '~... "' I -;~'

,i 'I • S • S - \ D -D )r x y x: y

rne i : II. S S -- (f..l -U ) 2 >0
"x y ,\.. '/
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Indien D = D en S = S = S eaat (3.5) over in
x y x y

(zie [1] ) :

cr 2 '7r • b
= s (3.6)0 s

De tweede resonantiefrekwentie wordt gegeven door

(zie litt. [lJ ):

W
02 =

b
s

J (3.7)

(3.8)

uit (3.7)
b J .w

___s = g g
21TJ 297" J

voIgt

Bij compensatie van de intrinsieke koppels

(S ,S ,D ,D -.0) zal de resonantie bij ~1 verdwijnenx y x y v

bij ~2 echter niet. Dit is van belang voor het compen-

satiesysteem vooral omdat de torquers bekrachtigd
J

worden met een puIsvormige stroom. Voor (S +S )b2 «1
x y s

Voor de onderzochte gyro geldt (zie bijlage III):

3.1. Servo-gyro

Indien de resulterende veerstijfheden S en S nul
x y

zijn kan men voor (3.4) schrijven :

D • J • s W (s) + ( D • b + S b,2 +J s J ) W (s)
( ) y x y . y (3 ()

oty s = - D D + ( D +D ). b. s +J~ EfI .9
x y x y

Stel nu dat = wx·u(t)
w.u(t)y ,

nu,t u( t) = 0 va or t < 0

u(t) = 1 voor t;> 0

Dan voigt uit (J.~;) moL,.v. ]wt "final value theorem"

ex (t-,,)o 0 0 )\ ;;

y' I
(3.10)
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Op analoge wijze vindt men voor de hoek ~
x

b, W
D· x

x

en 0(
y
Dit

Uit (3.10) en (3.11) voIgt dat de hoeken~
x

uiteindelijk evenredig zijn met resp. W en W •
x y

mag men ook aannemen als w (t) en w (t) niet te snel
x y

varieren, zodat de gyroscoop geschikt is als absolute

hoeksnelheidsopnemer (rate gyro). Voor hoge frekwenties

van de hoeksnelheden W en W kan men voor (3.9)
x y

schrijven

s
(3.12)

waaruit volgt dat 0( ~ tV .t
y y

zodat de gyroscoop als

hoekopnemer werkt.

Een logisch vervolg op het voorgaande is het principe

van de servo-eyro.

Tot nu toe zijn D en D steads beschouwd als con-
x y

stanten

D = D + D
x mx

D = D + D
y my

In werkelijkheid komen de grootheden D en D totmx my
stand via een overdrachtssysteem als geschetst in

e(s)

- - ---
I
r
I
I

H(sl

.A

I
I
I·;,.x. _. \

,-------
I
I

,- - - - -- .--- _. - - - - --,
oI\....~j_).!-i----.....1 /l--~i tl~! -Iil'o!

I ~ ...~J l__ ._~_J
I
I
I

I

Fig. 3.-2
• J .x. , y
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De hoek d wordt met behulp van een sensor S om-
x

gezet in een spanning die toegevoerd wordt aan het

filter F. Laat de totale overdrachtsfunctie van dit

gedeelte G(s) zijn. Het gefilterde signaal wordt na

versterking (K) toegevoerd aan een signaal verwerkend

gedeelte A dat de elektro-mechanische omzetter M

stuurt. Laat de totale overdrachtsfunctie van deze

laatste twee deelsystemen H (s) zijn.

Men kan dan eenvoudig de volgende gelijkheden op

stellen (bijv. voor TDy(S) ):

H(s).e (s)
y H(s).K.G(s).Ol (s) = D (s).oc: (s).y my y

Hierin is T
Dy

het "dempings"koppel geleverd door het

systeem en D(s) de overdrachtsfunctie van het totale
my

systeem.

Uit (3.14) voigt

e (5)
(\(s) = K.2i(s)

D (s) = H(s).G(s).K.my
(3.16)

Indien K erg groot is mag men veronderstellen dat

D = D (s) + D~D (s)x my my

1--K

Een analoge redenering geldt voor de X-component.

Substitutie van (3.15) en (3.17) in (3.9) geeft dan

(3.18)

(veronderstp 1(] Ie" da, (,e ()v~~:r'or<',ch+-~;t'llncties voor

X-component - I"
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Uit (3.18) voIgt

lim e (s)
y

K-- CIQ

s.J.w (s)
x

+ b.w (s)
~ y

(3.19)

Voor niet te snelle variaties vanW ,W mag men de
x y

eerste term in de teller van (3.19) en in de overeen-

komstige uitdrukking voor e (s) verwaarlozen. Het
x

H(s) = H constant gaat (3.19) dan over in :

e (s) =
y

b.W (s)
y

H
e (t)

y

w (t)
cy

H
(3.20)

De spanning e (t) is dus voor niet te hoge frekwenties
x,y

van de hoeksnelheden W evenredig met resp. W
x

en w .
x,y y

Het is van belang om op te merken dat:

lim eX. ( s)
K--oo x,y

o (3.21)

Dit kleiner worden van de hoekuitslag met toenemende

versterking heeft de aangename consequentie dat de

compensatie van de kruisveerlagers steeds minder kritisch

zal worden. Anderzijds kan men ook stellen dat bij

maximaal bereikbare compensatie de resterende drift

koppels minder storend zullen worden naarmate K toeneemt.

3.2. Analoog rekenschema

In fig. 3.-3 is het analoge rekenschema gegeven voor

het dynam t>che gedrag van df~ gyroscoop. Het schema is

afgeleid uit de v~rgelijkingen (3.2).

De intrin ';0 koppeJl'unctip on de compansatie koppel-

i'1 'ICC' zijn aJ''/onchc>rLijk woclrgeglYVen (zie (2.12)).

Het ::,chema is wef'rgl'l~'evE~n vool' rechtsolll draaiende gyro

to]. Zoal s reeds eel'lj(~r vernw Ie!, blijven voorgaande

defini tic,' veJ'j;' L

omdraaiende

om te kerc:,n.

c' ! ,I '.<1 voor deze cons tanten
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Dit betekent in feite dat voor beide draairichtingen

aIle constanten in het schema positief blijven. In de

praktijk houdt dit in dat wanneer de spin-richting

van de tol omgekeerd wordt de signalen D .U en
mx x

D .U bij de overeenkomstige sommators van in-
my y

verting naar non-inverting input (of omgekeerd) ge-

schakeld moeten worden. Bij het afsluiten van dit

onderzoek was de sommator ingericht voor linksom-

draaiende gyrotol.

Opmerking

Bij het rekenschema voJgens fig. 3.-3 is stilzwijgend

aangenomen dat

~(s).F(s).H(s).M(s) = 1 Nm
rad (3. 22 )

Hierin is Gjs) de overdrachtsfunctie van de sensors

F(s) de overdrachtsfunctie v.d.laagdoorlaat

filters

H(s) de overdrachtsfunctie van de compen

satie-(stuur)electronica

M(s) de overdrachtsfunctie van de torquers.



(Pl.lls b aed~e)
.----------1 S~u. il'\~

I
\J1
-Po
I

r
I

(Pu.ls b\"ucl~e)

S~l.l\"iK'
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4. De compensatietorquers

4.1. Algemeen

Als uitgangspunten bij het ontwerpen van het com

pensatie- en stuursysteem hebben gediend

A de bestaande mechanische constructie van de

gyroscoop blijft, indien mogelijk, ongewijzigd'

B de koppelfuncties worden gerealiseerd door

electromechanische omzetters die m.b.v. een

redelijk eenvoudig elektrisch systeem gestuurd

kunnen worden.

De voornaamste kenmerken van de gyroscoopconstructie

die van belang zijn voor het ontwerpen van de tor

quers, zijn

de cylindrische buitenring,

de vlakke cirkelvormige binnenschijf,

de meeroterende cardanische ophanging, bestaande

uit twee paar kruisveerlagers en een rechthoekig

blokvormig hartstuk en

uiteraard de materiaalsoort{ijzer).

Deze opsomming is o.a. gegeven omdat de compensatie

(en stuur-) koppels in principe ui tgeoefend kunnen

worden op ~~n of meer van deze gyroscooponderdelen

die aIle echter gemeen hebben dat zij een hoeksnel-

het gyroplateau.bezitten t.o.v.heid W
g

Dit laatste heeft tot gevolg dat, wanneer men de

koppels wil uitoefenen d.m.v. een elektrostatisch

of eleKtx'Ornc.,;notisch kracfltveld dat "in rust" is

t.o.v. het plateau, in heL a]gemeen n~ast het be-

oogde effpcL een aa~ al bijverschijnselen zal op-

compCtlf;l1ten (.Ii,; unt:, Lan i.e".v. cupacLLipv(; of induc-

tieve werveLstronlPJl _in bet Ljzer en waIHleer meerdere

torquers op rle './':(' if"du g}'r0:3conpo:ild(~::cdeel werkzaam zijn,

een kruiskoppe!

bijv. door ri'".l

l "')~/-"'I"'''r''·l''k.lI ~'. \. - ,,-, ..5 t-J ~_ CA.,. , I \",~,en deze torquers



-56-

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat wat

hier als bijverschijnsel gekarakteriseerd is in een

ander compensatiesysteem juist het beoogde effect kan

zijn. Is bijv. de buitenring van de gyrotol vervaar

digd uit koper of messing, dan is het waarschijnlijk

zeer goed mogelijk om de compensatiekoppels te gene

reren door middel van in het metaal geinduceerde

wervelstromen.

Een meeroterend kracht-(koppel) veld kan gereali-

seerd worden door aan het plateau vast verbonden

torquers die bekrachtigd worden uit een meerfasen

systeem of door meeroterende torquers bekrachtigd uit

uit een enkelfase-systeem. Beide mogelijkheden be-

horen m.i. echter niet tot de systemen die in overeen

stemming zijn met de voor dit onderzoek onder A en B

gestelde uitgangspunten, hetgeen een gevolg is van de

problemen die voortkomen uit de mechanische constructie

eisen en of de synchronisatie en modulatie van het

roterend koppelveld.

Berekeningen tonen aan dat een torquer van het electro

statisch type bij een redelijk toerental (impulsmoment)

van de gyrotol en bij de huidige constructie, niet

voldoende koppel kan leveren om compensatie te bereiken

en zeker nlet om de tol te kunnen sturen (servo-gyro)

bij relatief grotere rate-input.

Van de vele configuraties die mogelijk zijn met e]ec

tromagnetische torquers is tijdens dit onderzoek ~~n

type onderzocht. Doze electromagnetische torquer zal

in de ~ulgende paragrafen nader aan de orde komen.

11.2. De electre ;rlotisch torquers

o}'gewek t met behulp vanwU1.denDe ko~velb 1 en 1mx my
twee olectromagnelJscho torquers dio togenover het

cylindrj sche liui L(~n;';)i)(' ,"V ~ ;J1( \Tan de gyrotol zijn op-

ge~, tel d () PC');< : J •

X -as (ziy 1'"1 '
c

do v -as
. " en de negatieve
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Detailopname van een electromagnetische

torquer (Foto THE,
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De torquers bestaan uit E-vormige kernen van ge

lamelleerd transformatorblik. Op beide buitenbenen

van deze E-kernen is een koperwikkeling aangebracht

van totaal 1000 windingen. Omwille van de flexibili

teit bij de uit te voeren experimenten zijn aftakkingen

aangebracht bij 500 en 700 windingen. Elke E-kern is

gemonteerd op een micrometerstatief. Met behulp van

deze statieven is het mogelijk om de afstand van de

E-kern tot het buitenoppervlak van de tol in te stel

len, terwijl tevens een beperkte hoekverdraaiing van

de kernen mogelijk is om assen, evenwijdig aan de

x y z -coordinaatassen.
c c c

y,

------1_"""'_== _ _ _ _ _ _

T -torquer
mx

wikkelingen

Fig. 4.-1 Opstelling E-kernen

Bij de afleidinc van de koppel-hoek-stroom relaties,

met behulp van de eerste en tweede wet van Maxwell

is uitgegoln van de volgende vereenvoudigende veronder-

constant (~n orwindig groot t.o.v. dit) van lucht.

de mal',Twtisclw ve IdJ ljnen ::;lui Len z.ich ui tslui tend

via het iJz',J'llan de buLtellrlng van de tol (geen

lekflux ),
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- de magnetische flux is zowel in het ijzer als in

de luchtspleet homogeen verdeeld.

- de invloed van wervelstromen ten gevolge van de

roterende gyrotol op het magnetische veld, is ver

waarloosbaar.

- aIle grootheden zijn tijdinvariant.

- de hoekverdraaiing van spin-as t.o.v. aandrijf-

as is klein (sin()(.~ Ol, coscc.=l).

Men vindt dan na enig rekenwerk voor het koppel T in de
mx

x- richting (zie fig. 4.-2)
c

T
mx

jl-o .A.nz .T
=

2. a 2 ( 1 +2k)
+()(..

x a(~:2k) {(l+k).(I;+I~)+

2k.I r I 2}]

( 4. 1 )

Hierin is:

~o ' permeabiliteit van het vacuum

n aantal windingen per spoel

T tandsteek van de E-kern

A oppervlakte van een buitenbeen van de E-kern

(doorsnede, evenwijdig aan luchtspleet)

k ,A/oppervlakte van middenstuk

a afstand van E-kern tot buitenring als oc=O

I
1

stroom door spoel L
1

I 2 stroom door spoel L
0
'--
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Voor de zelfinduetie van de spoelen vindt men

a(l+k)O£ l'
x 2 1 + k

~ Ji, An. ~+2k)

( h. 2)

en voor de wederzijdse indue tie

J-:1w= p o An
2 k.a

De plaatsing van de T -torquer wordt gevonden door
my

de T -torquer over een hoek van -90 0 te draaien om
mx

de z -as (aandrijfas).
e

De overeenkomstige uitdrukkingen voor de T -torquer
my

worden dan direkt uit (~.1) tim (h.J) gevonden door

~x te vervangen door +~y en de stromen I
1

en I 2 te ver

wisselen.

h.J. Bekraehtiging van de torquers

Het is mogeJijk de torquers met diverse stroom- of'

spanningsvormen te bekraehtigen. In het volgende zullen

twee methoden aan de orde komen.

Bij de eerst besehreven methode worden beide spoelen

van een torquer bekraehtigd met een gelijkstroom. Deze

methode maukt het op verrassend eerrvoudige wijze moge-

lijk om een constant koppel loodreeht gerieht op de

spin-as oiJ te wekken en tegelijk de intrinsieke veer

koppe 1 s te cU!llpen,,;eren zolang deze al thans gekarakteri

se(~rd wordl.!l door een posi tieve veerstijf'heid ("meehani

s ('Ite" , ,'nO"') •

Door op de gclijkstroom cen relatief' klcine stuur-

s t room to "Up(~ rpoIlcren is Le vens een Compen::;u tie van

ander(~ ::;LuurkoPllcl:-; 01' (~nnv()udie'c w.ij:r:n to bureiken

ko ppe 1-8 t uurs t ro c'!ri- V(~Y [) lJ.1 "nl aat.•
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Voor de opwekking van grotere koppelcomponenten wat

bijv. bij bedrijf als servo-gyro veelal wenselijk is,

is deze bekrachtigingsmethode minder gesch±kt. Tijdens

dit afstudeeronderzoek is de bekrachtiging met gelijk

stroom in wezen slechts uitgevoerd om op snelle wijze

een eerste indruk te verwerven van de gedragseigen

schappen van de ontworpen torquers. Op grond van de

resultaten van deze experiment en is het onderzoek met

deze torquers voortgezet.

Bij de tweede hierna beschreven methode worden de

spoelen van een torquer bekrachtigd met een in breedte

gemoduleerde blokvormige stroom. Deze methode geeft

over een groter bereik een lineair verband tussen

koppel en de schakeltijden van de stromen maar eist,

in tegenstelling tot de eerstgenoemde methode, iets

uitgebreidere stuurelectronica.

4.3.1. Gelijkstroombekrachtiging

Stel dat de torquerspoelen bekrachtigd worden met een

constante stroom I waarop gesuperponeerd is een kleine

variabele stroom ~I volgens

1
1

= I + l1l

1
2 = I AI ( 4 • '+ )

met ,41 <::0< I

Met vindt dan met behulp van de uitdrukking (4.1)

voor het koppel van electromagnetische oorsprong in

T --mx

me t

en

X -richting :
c

+ ex. • s
x JlIX

J-l. An 2
']l

.,_0"---- • 4 • I

2a2 (1 +:!k)

T
2.a

(4.5)
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Voor kleine variaties van de stroom AI mag men dus

veronderstellen dat de "magnetische veerstijfheid"

S evenredig is met het kwadraat van de constante
mx

stroom I en dat het koppel T bovendien te varieren
mx

is door de met ~I evenredige term in (4.S),die on-

afhankelijk is van OC •
x

Deze laatste term wordt mede bepaald door de grootte

van de te compenseren intrinsieke veerstijfheid :

S. =S -S -S (zie paragraaf 2../ ) •
1 V C 0

Bij compensatie geldt immers

S = S.mx 1
(4.6)

Men vindt dan voor deze van ~x ~afhankelijke term

door substitutie van (4.6) in (4.Sb)

C.AI = S .•
1

2a
11

1+2k
1+Jk

AI.=r-

De maximale waarde van het koppel C.AI is bij gegeven

intrinsieke veerstijfheid S. en gegeven en toegestane
1

modulatiediepte AI nog te optimaliseren door de di-

mensionering van Ide E-kernen en de grootte van de

luchtspleet a. Bij de interpretatie van de uitdrukking

(4.7) zal rekening gehouden moeten worden met de voor

waarden waaronder de afleiding van de koppelrelatie

(4.1) geldig blijft en tevens met de gegeven dimensies

van de buitenring van de gyrotol.

Aan de gelijkstroombekrachtiging zijn de volgende na

delen verbonden :

het nini,.:lineaire verbclnd tussen koppel en stroom

hystclese van het jjzer, waardoor de geldigheid

der 1 ii' ;<, 'i:-;atie van het verband tus::>en koppel en

en hoek ex
x

polarisatie van de gyrotnl

}let llOekonai'J]an]u~lijke ged~}el tc van het koppel

T i'O in g'L'oot,tc slechts een J"cactie van het te
mx

compensercn V;" ,-, "~kn, "!
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Zoals reeds eerder opgemerkt, is de gelijkstroom

bekrachtiging slechts toegepast ten behoeve van een

eerste beproeving van de ontworpen torquers; de resul

taten waren in overeenstemming met de berekeningen.

4.3.2. Pulsbreedte gemoduleerde stroombekrachtiging

De nadelen verbonden aan de gelijkstroombekrachtiging

volgens par. 3.'. kunnen grotendeels omzeild worden

door de spoelen van een torquer na elkaar periodiek

te bekrachtigen met een in breedte gemoduleerde blok

vormige stroom waarvan de richting periodiek wordt

omgekeerd.

Stel dat men de spoel L, gedurende een tijd t, van

een periode T bekrachtigt met een constante stroom I,

en de spoel L
2

gedurende t
2

met een constante stroom

I
2

terwijl t, en t
2

elkaar niet overlappen (zie fig.

4.-3), dan vervalt de produktterm I,.I 2 in uitdrukking

(4.') en kan men voor het gemiddelde koppel over de

peri ode T in verkorte vorm schrijven

(4.8)

Hierin worden de constanten M en N bepaald door de

dimensionering van de torquer

en N

'II

2a2
(, +2k)

= A 2 2 • ']l2 ( , + k 2..
]A. n •

/ 0 ~!a) (, +2k)2

. I't I-AI , ,I -- - - - -j ,-I-r ~'--

a. . . ~lJ'____--l
o -----1: t-1. ---;<> ---! t-~----1"'"

t...

blokvormige stroom
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Voor de stromen I, en I
2

kan men ook schrijven

I, = I + AI = constant

I
2 = I AI = constant

De uitdrukking (4.8) gaat dan weer over in

(4.'0)

Indien de amplitudes van de stromen I, en I
2

gelijk

zijn (AI=o) gaat de uitdrukking (4.'0) voor het elec

tromagnetische koppel T over in een meer aantrekke-
mx

lijke vorm :

T
mx

met

= M.I~

S
mx

t,-t~2
+ ex • sT x mx

A 2 '1'. ( , + k) • I2.

= /0· .n. a~ (, +2k)2

M zie (It.8)

Deze uitdrukking toont aan dat de ltmagnetische veer

stij:fheid" S bij constante stroomamplitude I en
mx

constante periodetijd T, bepaald wordt door de totale

bekrachtigingstijd, t, + t 2 , van de beide torquer

spoelen. Wordt deze somtijd constant gebonden dan kan

het hoekonafhankelijke koppelgodeelte in (4.") nog

gevarieerd worden door het versc}lil van de bekrachti

gingstijel()l1, t,-t
2

, te varieren.

Op deze wijzo ontstaat een lineair verband tUBsen

T en d~ vurschiltiJd t,-t 2 ,die practisch op een

'()Uu;' WijZf-' e:pT'C' I ateerd kan word,f:,n aan bijv. een

sensorspanning

Wanneer de t>l"uumamjllituden 1, en 1 2 niet aan elkaar

gel i j k z i j n (L1 "i >; , vol c.:~; FU1 is a an:
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(4.12)

m.a.w. indien de verschiltijd t
1
-t

2
niet te groat is

en of L3 I <::<I kan men volgens (4. 10) voor he t elec tro

magnetische koppel schrijven

+ O(x·{ (4.13)

Oak nu geldt dus dat de ~ -afhankelijke koppel term
x

bij benadering onafhankelijk is van de verschiltijd

t
1
-t

2
, waardoor de mogelijkheid tot sturing van T

mx
zoals hierboven beschreven, gehandhaafd blijft.

4.3.3. Stuurmogelijkheden van de torquers

Het is vanzelfsprekend mogelijk am de intrinsieke

veerkoppels te compenseren uitsluitend met het hoek

afhankelijke magnetische "veerkoppel". Deze compen

satie is dan te bereiken door instelling van de be

krachtigingsstromen (I) en de somtijd t 1+t 2 .

Zoals uit het volgende zal blijken, kan het voor

delig zijn am het intrinsieke veerkoppel niet volledig

te compenseren volgens de hiervoor aangeduide methode,

maar volledige compensatie te bewerkstelligen door

sturing van de hoekonafhankelijke koppelcomponent in

met een sensorsignaal

= f(~ )).
x

dat evenredig is mete<. ,
x

Na enige herleidingen is het electromagnetisch koppel

T volge.r
mx

T
HiX

··i~.1-1) In schrijven als

+ ex S
X mx

-s-' mx
1 +2 k.
l+k

t
1
-t

2
+ IX • S

t 1 + t ~.~ X mx
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Afgezien van de dimensionering van de torquers

worden de extrema van het hoekonafhankelijke koppel

gedeelte T dus direkt bepaald door de ingestelde
rx

magnetisehe veerstijfheid Smx. (max/t
1

- t
2 1 = t

1
+t

2
).

In figuur 4.-4a. zijn de diverse koppeleomponenten

uitgezet als funetie van ~ voor het geval dat S
x mx

gelijk is aan de veerstijfheid S. van de intrinsieke
1

veerkoppels.

Het geareeerde gebied wordt links en reehts begrensd

door de praetiseh gestelde extrema aan~ en aan boven-
x

en onderzijde door de extreme waarden van de stuurbare

hoekonafhankelijke koppeleomponent T .
rx

De grafiek is uitgezet voor een luehtspleet van 0,6 mm

tussen E-kern en gyrotol. Uit de gegevens, vermeld in

fig. 4.-1, voIgt dan

a
2T

1 +2 k
1+k

....- 0,05 (4.15)

Voor de resulterende intrinsieke veerstijfheid is

verondersteld

Nm/rad. (4.16)

Wanneer de torquers benut worden om de gyroseoop als

rate gyro (servo-Gyro) te kunnen gebruiken is het zeker

bij grotere rate-input wenselijk om een groter stuur-

te sturE?d Iliut een D(
x

De toenam~ vnn het nu besehikbaar komende maximale

koppel T ter besehikking te hebben. Dit kan bereiktrx -
worden door S groter dan S. te maken. Deze "over-

rnx 1

eompensatie" kan dan teniet gedaan worden door T
rx

afhankelijk sensorsignaal.

st"urkOl_l'_'; is op graf'isehe wijzo in fig. 4. -4b

'~L~ te llorkennen. Di t ITH1Xima In -<-,tuurkoppel is,

o

Be-

x
rnaximaJe stuur-van hoi

een funette vanaantoont,
x

uehtor dat bij hedrijf als servo-gyro

ele

men

de E;raJ'i(~k

dan is

clenkt

zoals

koppeJ recli t. :.' \ ,rl !'''''.Li, r lOr,' "_

De grai'iek i._:: otrcinr t,I,) , cp_r; l ~ t:L"S bepaald als

fig. 4.-4a met uitzondering van
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S 2,5 S. ::::::::0,05 Nm/rad.mx 1

Het opvoeren van S door verhoging van de amplituden
mx

van de blokvormige bekrachtigingsstromen, heeft

-naast het hierboven beschreven voordeel- ook een

aantal nadelen. De grotere bekrachtigingsstroom heeft

n.l. tot gevolg dat sommige bijverschijnselen, die in

de volgende paragraaf besproken zullen worden,

meer tot uiting zullen komen.

Dit laatste is een reden waarom het aantrekkelijk

lijkt om, in die gevallen waarbij het stuurbare koppel

T minder groot behoeft te zijn (vrije gyro), een
rx

compensatie te creeren waarbij de magnetische veer-

stijfheid kleiner is dan de intrinsieke veerstijfheid,

terwijl deze "ondercompensatie" wordt vereffend door

sturing van T met een hoekafhankelijk sensorsignaalrx
(~ ).

x
Bij de realisatie van de stuur- en compensatieelectro-

nica is met het voorgaande rekening gehouden.

Opmerkingen :

De uiteindelijke compensatie van de intrinsieke

veerstijfheid door sturing met een sensorsignaal

biedt tevens bij de afregeling van het systeem

het practische voordeel dat per torquer voor deze

compensatie slechts een parameter behoeft te wor

den ingesteld.

De gebezigde uitdrukking "magnetische veerstijf

heid" slaat uitsluitend op de vast ingestelde

evenc(}digheidsconstante S van het verder niet
mx

Eestuurde hoekafhankclijke Eedeelte van het mag-

koppelnu LiseJ \,

·,·"doorde
mx

Lorqllui. S uitgeoefende veercompensatie-

kJppel bestaat uit de sam van dit gedeeJte en het

hoeksens or ge s tuul'de deel vauhe t s tuurbare mag

ne tisclle ko P11e1 T del t gebruikt is om volledige. rx
compensati 0 van de in~rinsiBke veerkoppels te

bereikeD.
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Voor de T -torquer gelden analoge beschouwingenmy
als in deze en in vorige paragraaf gegeven voor

de T -torquer.mx

4.].4. Bijverschijnselen

In deze paragraaf zal een overzicht gegeven worden

van enkele"bijverschijnselen" die de electromagnetische

torquers opleveren. Het is in het algemeen niet een

voudig om de grootte of de richting van de stoor

koppels die uit deze bijverschijnselen voortkomen te

beredeneren. Sommige van deze verschijnselen zijn

inderdaad experimenteel vastgesteld, bij andere be

staat aIleen het vermoeden dat zij een 1'01 spelen

bij het gedrag van de gyroscoop.

A Wervelstromen

Zowel door de rotatie van de gyrotol in het mag

neetveld van de torquers als ook door de ver

andering van dit magneetveld in de tijd, zullen

in de buitenring van de gyrotol wervelstromen

geinduceerd worden. Hierdoor zullen op de tol

krachten worden uitgeoefend die gemiddeld over

de tijd een van nul verschillend stoorkoppel

kunnen opleveren.

Indien men aanneemt dat dit stoorkoppel even

redlg is met de magnetische flux opgewekt door

de torquerbekrachtiging, dan zou men dit wervel

stroomeffect kunnen minimaliseren door de be-

kl CteL Lic'ingss tromen VOOI' de torquers zo klein

mogelijk te kiezen.

in de huidige experirrlentele opstelling zijn

slecllts twee torquers gebrldkt die t.o.v. de

gyrotol zijn op{;estcld zoals reeds aangegeven

in fig. 140-,1. Dit 11ee1'l t;ot {~'evolg dat behalve

'~ lo.'acht wordt
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uitgeoefend die direct opgevangen moet worden

door de tolophanging i.e. de kruisveerlagers.

Afgezien van de ongetwijfeld nadelige invloed

op de levensduur van deze kruisveerlagers, blijkt

tevens uit de door de fabrikant verstrekte speci

ficaties dat de torsie-veerstijfheid afhankelijk

is van de radiale belasting van de kruisveer-

lagers.

Deze bezwaren kunnen eventueel ondervangen worden

door vier in plaats van twee torquers langs de

buitenring van de gyrotol te plaatsen en de tegen

over elkaar liggende torquers met dezelfde stroom

amplitude en in fase te bekrachtigen.

c kruiskoppeling t.g.v. remanentie

De magnetisatie van een bepaald gedeelte van de

buitenring van de gyrotol zal niet meteen ver

dwenen zijn nadat dit gedeelte de poolschoen van

een bekrachtigde torquer gepasseerd is. Dit rema

nente gedeelte zal bij het passeren van een pool

schoen van de tweede torquer aanleiding geven tot

een extra koppelcomponent. De richting van dit

stoorkoppel is afhankelijk van de oorspronkelijke

magnetisatierichting en van de richting van het

magnetische torquerveld bij het passeren van de

volgende torquer. Van deze eigenschappen kan gebruik

gemaakt worden om dit stoorkoppel te onder-

drukken door periodiek de bekrachtigingsstram

van de torquerspoelen om te polen (zie paragraaf

4.3.5.).

D Stroom~t'ilheid

Bij GJ aflciding van hot gemiddcldc electro-

heid van do hokrachtigingsstromon bij i11.- en

uitschakelen onc,Lrldig groot is. Inwerkelijkheid

is hieraan n~et v01daan en wurdt deze steilheid

:), f'~.\ '. '~J10CT de zelfinductie
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van de torquerspoelen en de opgedrukte spanning.

De pUlsbreedtemodulatie van de stromen heert

echter tot gevolg dat deze eindigl> sh>illtpid

geen invloed heeft op de vorm van de koppelre

laties mits deze steilheid niet varieert en de

bekrachtigingstijd van een spoel niet korter is

dan de som van inschakel- en afschakeltijd.

De uitdrukkingen (4.2) en (4.3) tonen aan dat de

zelfinducties van de torquerspoelen afhankelijk

zijn van de hoekverdraaiing van de spin-as t.o.v.

aandrijfas. Wanneer de variatie in schakeltijden

die hierdoor ontstaat klein is t.o.v. de totale

bekrachtigingstijd van een torquerspoel, zijn de

gevolgen voor de koppelrelaties minimaal.

De maximale herhalingsfrekwenties van de blok

vormige stromen worden o.a. door het voorgaande

begrensd.

De wederzijdse stroominductie van de torquer

spoelen wordt onderdrukt doordat de spoelen be

krachtigd worden in een teruggekoppelde stroom

versterker.

E Richting van de bekrachtigingsstromen

De richting van de bekrachtigingsstromen is door

het kwadratische verband in eerste instantie niet

van belang voor het opgewekte koppel.

In het gerealiseerde systeem valt tijdens een

bekrachtigingsperiode het tijdstip waarop het

uitschakelen van de stroom van de ene spoel begint

samen mfc~t het begintijd:otip van inschakelen van

de andere spoel. Door de wederzijdse inductie

zulleli ,.~ schake'-: stl-'omen elkaar beinvloeden en

bnvendien za] g&durende korte tijd gelijktijdig

dour beide spoelen een stroom lopen waardoor de

produktterm van de stromen (I
1

I 2 in (4.1») een rol

kan gaan spe]en.

Het "over] ;I. r,pcn" van daze scbakfc·ls tromen is mini-
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maal uls de schakelLljJen minlmaal zijn. Dit

laa ts to kan bereikt worden door ue rlchLinc,'on

van de beide bekrachtigingsstromen zodanig te

kiezen dat de spoelen bij schakelen elkaars

veld "overnemen". Anders gezegd, tijdens een

herhalingsperiode blijft de richting van het

magnetische veld in de basis van de E-kern ge

handhaafd. Na iedere periode wordt deze veld

richting omgekeerd.

F Fourier-spectrum

Bij de voorgaande beschouwingen over het electro

magnetische koppel is bijna uitsluitend gesproken

over de tijd gemiddelde waarde van dit koppel.

Het Fourier-spectrum van in wezen blokvormige

koppelpulsen bestaat uit deze gemiddelde waarde

plus een aantal harmonischmmet frekwenties die

een veelvoud zijn van de herhalingsfrekwentie

van de bekrachtigingsstroom. Zowel de fase als de

amplitude van deze harmonischen is afhankelijk

van het verschil in bekrachtigingstijden, t
1
-t

2
,

en van de hoek«. Het feit dat de flanken van de

blokvormige stroom-(koppel)-pulsen niet oneindig

steil zijn, heeft het gunstige gevolg dat de am

plituden van de genoemde harmonischen minder

groot zijn dan uit een vereenvoudigde Fourier

analyse zou volgen.

De onder D beschreven kruiskoppeling geeft aan

leiding tot stoorkoppels met som- en verschil

frckwentLes van de harmonischen van elke torquer

(zie par.'l.J.S).

Men eliie,,! er zorg voor t(~ dragen clat a] deze

r'I:',~kwenLies voldoende VCY'h1ijd'C:l'(J I if~'I~'en van de

Y;donuntLerrekwentit~sinclusierw=(J van de gyro

scoop (:l:ie llooJ'deiL'lk :3).
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4.3.5. Periodieke omkering van magneetvelden

In de vorige paragraaf is reeds enkele keren gewezen

op de wenselijkheid van de periodieke omkering van

de richting van de bekrachtigingsstromen. Als eerste

voordeel is te noemen dat de over de tijd gemiddelde

magnetische polarisatie van de gyrotol bij benadering

nul is. Een tweede hiermee samenhangend voordeel is

de onderdrukking van de kruiskoppeling tussen de tor

quers (par. 4.3.4.C).
Dit laatste zal in een zeer vereenvoudigde berekening

aangetoond worden.

---------++--;-.--t-----<---+----tt--------__Zc

-torquer
my

gemagnetiseerde
strook op de buiten
ring van de gyrotol

Figuur 4.-6. Wederzijdse beinvloeding van de torquers

t.g.v. remanentie op de gyro-tol.

BeschouvJ ~ig. 4.-6 aIleen de rechterzijde van de

')1.1.[" ri-l"; van de gyro-- tol.

Stel dat de llerhalings.frekwenties van de bekrachtigings

stromen (zie rig.4.-3) voor de T -torquer en de
mx 211" -n'

T -torquer i;c'lyk zijn <.:!.an rasp. W.j=;r- en w =3-
my . ~1 2 T 2
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stel dat de magnetisatie M van de buitenring vlak
B

voor het verlaten van de T -torquer uitsluitend
mx

bepaald wordt door de bekrachtiging van deze torquer.

Wanneer in dit geval de magnetisatie richting na

iedere halve periode wordt omgekeerd (zie fig. 4.-3)
zal de gemiddelde waarde van M nul zijn en kan men

B
voor de eerste harmonische van M schrijvena

(4.17)

'"Hierin worden M en ~l bepaald door het verschil in

bekrachtigingstijden (t
1
-t

0
), de hoekverdraaiing ~

~ x
en M bovendien door de grootte van de bekrachtigings-

ge-

T -torquer arriveert
my

ten gevolge van remanentie nag een gedeelte e.M

stromen. (Verondersteld is dat t
1
+t

2
= T).

Wanneer een door de T -torquer gemagnetiseerd
mx

deelte van de buitenring bij de

zal

van deze remanentie existeren. Hiervoor kan men vol-

gens (4.17) dus schrijven :

( l~ • 18 )

met 1
Cf= e1

- 4"

Op dezel£de wijze kan men voor de magnetische veld

sterkte onder de rechter pool schoen van de T
my

torquer schrijven

....
H = H sin(Wr ) t+ If!),- (4.19)

In een eULst~ grove benadering kan men dan stellen

voor het ~f~( ,rkoPJ)(~l T dat ten gevolge vn remanen-
rf~m

tj, i)P de !,J J'otol \'V'orclt uit{r,eoufC'lHl "tel' plaatse" van

i --' T t; 1'q U C r :
Illy

T rem CV E. :f\)} .H

0:[ T rem

.... 1\

C"...f:l1 E
'7

(4.20)
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Uit (4.20) is globaal de conclusie te trekken dat

het stoorkoppel T gemiddeld over de tijd geen
rem

resultante zal bezitten, wanneer de herhalingsfre-

kwenties van bekrachtiging van beide torquers ver

schillend zijn en bovendien de veldrichting periodiek

wordt omgekeerd.

Practisch levert echter de component met de verschil

frekwentie (GU
1

- w
2

) problemen Ope

De bovengrens die aan beide frekwenties gesteld is

in verband met de schakeltijden van de stromen (zie

par. 4.3.4.D) heeft tot gevolg dat de verschilfre

kwentie niet hoog genoeg gekozen kan worden. Deze

koppelharmonische veroorzaakt een oscillatie met

duidelijk waarneembare hoekamplitude van de gyrotol

(zie bijlage~¥).

Wanneer de frekwenties W
1

en w
2

gelijk zijn, verdwijnt

deze oscillatie. De fasehoek p-fgeeft dan echter

aanleiding tot een tijdgemiddelde koppelcomponent

die een weinig lineair verband zal tonen met de be

krachtigingstijden en hoekverdraaiing van spin-as

ten opzichte van aandrijfas.
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5. Het elektrisch systeem

5.1. Blokschema

Het blokschema van het electronisch gedeelt van het stuur

en compensatiesysteem is gegeven in bijlage IV.

Omdat -op de sommatorschakelingen na- de kanalen voor

sturing en opwekking van de T - en T -koppels iden-mx my
tiek zijn, is slechts een van deze schakelingen vol-

ledig weergegeven.

De hoekverdraaiingen eX en ex worden gemeten met twee
x y

verplaatsingsopnemers; in het volgende met ~ -sensor
x

resp. ~ -sensor aangeduid.
y

De sensorsignalen ,,,orden ieder na compensatie van een

gelijkspanningscomponent, toegevoerd aan een vierde

orde laagdoorlaat~ilter LD resp. LD •
x y

De gefilterde sensorsignalen worden via een aantal in-

stelpotentiometers toegevoerd aan de sommatorschakelingen

~o en I"o Tevens kan aan deze sommators een signaal
x y

toegevoerd worden dat afkomstig is van de handbesturing

HE, die het mogelijk maakt om op eenvoudige wijze de

spinas van de gyrotol een bepaalde hoekverdraaiing

t.o.v. de aandrijfas te geven. Deze handbesturing is

T -kanaaJ is weergegeven.
mx

Het uitgangssignaal van de

bovendien van nut wanneer, b.v. bij het optreden van een

instabiel evenwichtspunt, de hoekuitwijking van spinas

t.o.v. aandrijfas te groot dreigt te worden.

Na de sommators zijn beide kanalen identiek; al~en het

sommator ~o wordt vergeleken
x

met een driehoekspanning in de comparatorschakeling CMo

De driehoek8parJrLing is via de versterker Kl afkomstig

van de funct f ,-"generator FG, die tevens een blokvormig

sigJ1rlal 1·> '" L dat benut wordt om de magnetische veld-

in de torquers ~~rjodiek om te keren.

De drlehoekspanning van FG wordt tevens na een aparte

versterking (K2) toegevoerd aan de twee comparatoren CMl

en CM2.

tijden van de t.orquers b,( jJ.'·:ompara toren
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CMl en CM2 de som van deze bekrachtigingstijden.

Sommatie (Ll) van de uitgangssignalen van CMo en

CM1 levert de gewenste schakelfunctie voor de be

krachtigingstijden voor de spoel L
1

en evenzo CMo

en CM2 die voor spoel L
2

van een torquer (sommator

Z')) •
"-

Met de uitgangssignalen van de sommators ~1 en ~2

worden de schakelaarsOP1 en OP2 gestuurd. OP1 en OP2

zijn als schakelaar toegepaste opto-isolators (photo

couplers) die de genoemde bJokvormige spanning van

de functie~enerator FG overeenkomstig de waarde van

de uitgangssignalen van L1 en ~2 al of niet doorlaten

naar de eindversterkers die de bekrachtigingsstroom

voor torquerspoelen leveren.

Deelcircuits

5.2.1. De hoeksensors

Yc

0( -sensor
x

~-~""'-;;:: - - - - - - - --

ex. -sensor
y

x -as
c

Yc ~L-j.,
-'.-=.:-:-..... .1 d

Fig. 3.-1 PosiLiollcring van de JlOeksensors

De boekverdraai i ;ji~'t·: i (;j (; n DC. \\0 ;'den l~'eme ten me t twee. :'; y
ident ieke V8 J ;; 1 a;'l t: ';, II' <' ',nr"(?m t } re:, ,f i h:cikaa t Philips,

typenumnwr PH () T/ J,
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De sensors zijn onderling loodrecht opgesteld even-

wijdig aan de

afstand a' van

Vit fig. 5.-1

x -resp. y -coordinaat-assen en op een
c c

het x -y -vlak (zie fig. 5.-1).
c c

voigt voor de "afstand" d tussen de

voorkant van de sensor en het cylindr~he buiten

oppervlak van de gyrotol

d = d + (a'-Rtani oc.. ). tan lX.
o x x

Voor kleine hoek ~ gaat dit over in
x

d::::d
o

•+ a. D'
x

zoveel

zodanig ingesteld dat het uitgangs-isDe afstand d
o

signaal van de sensor bij variatie van ~
x

de overdrachts-mogelijk in het lineaire gedeelte van

karakteristick ligt (zie fig. 5.-2).

Usx

IA. -- - -- - -ox

I
I

I.

Fig. 5.-2 Overdrachtskarakteristiek hoeksensor

Vi t (5.2 ) \:'J ric;. 5. -2 voIgt dan voor het ui tgangs-

sir~aal v~n Je ~ -sen~or
~""""

u
sx = u ox

+ G ~ci.
s

tX.
x

Hierin is G de gevool ig'lwi::l va:n cle 'Sensor (V/mm).
5
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Op dezelfde wijze voIgt voor het uitgangssignaal

van de 0( -sensor
y

u
sy

u = u - G • a'. exsy oy s y (5.4)

De overdrachtskarakteristiek van de verplaatsings-
-
opnemers is bepaald door de afstand van de sensor

tot een ijzeren schijf quasi-statisch te veranderen.

De metingen zijn verricht bij stilstaande schijf en

oak bij roterende schijf. Binnen de meetnauwkeurig-

heid gaven beide metingen geen aanleiding tot ver-

schillende waarden voor de sensorgevoeligheid.

Bij een voedingsspanning van 20 V volgde uit deze

experimenten voor de gevoeligheid van de sensor :

G = 10,5 + 0,2 V/mm
s

Ret lineaire gedeelte van de karakteristiek bevindt

zich rand een uitgangsspanning u van ca. 4,6'v
ox

(do = 1,50 mm), zie oak bijlage Va.

Voor de hoekgevoeligheid van de sensor vindt men met

a ' =9mm

Opmerld.ng :

In bijlage Vb is de drift van het sensorsignaal weer-

gegeven als functie van de tijd vanaf het moment van

inschakelen van de voedingsspanniu[S.

Ult de geregistreerde kromme blijkt dat na inschakelen

een opwarmtij~ van minimaal 66n uur noodzakelijk is

voordat de'?:, drirt verwaarloosbaar wordt.

Door de oppervla.k teruwheid van bui tenringon van de

gyrotol is op het sonsor:signaa.J u een storende
t,X

spanning met Te], ~.ioi 1. ;";(" !'r0"( ,,,:>.rl't.ie gesuperponeerd.
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Deze hoogfrekwente spanning wordt onderdrukt m.b.v.

een vierde orde laagdoorlaatfilter met een afsnij

frekwentie f van 24Hz (zie bijlage VI).
a

Dit filter is een z.g. Butterworth-filter ( [~,[7J)

dat gekenmerkt wordt door een zeer vlakke frekwentie

karakteristiek en een geringe opslingering en stij~

heid bij stapresponsie (opslingering 12%, stijgtijd

0,4/f ).
a

Vert.

Hor. :

50 mV/sd

2 ms/sd

Ongefilterd sensorsignaal (tV ::::; 7200 omw./min)
g

De passieve componenten van dit filter zijn ge

selecteerd en wijken minder dan 1% af van de bereken

de waarden die vermeld ~';taaYl bij hat SCLVfrd in bij-

lage VII.

Opmerking

De eerste "trap" van het filter is tevens benut om

de gelijkspanningscomponent van het sensorsignaal

te compenseren.

De totale versterking van de filters voor t '<" is
{ t

+1 zodat voor de uitgangssignalen geldt

u = +a'.G .0( :=1,65.0' V
x s x x

u =-a'.G.oc.::::::-1,651X V
y s y y

(of. en ()(. in graden)
x y

(5.5)
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5.2.3. De sommatorschakelingen

De spanningssignalen die nodig zijn voor compensatie

van stoorkoppels of sturing van de gyrotol worden toe

gevoerd aan de sommators ~o en ~o , zie bijlage VIII.
x y

In de huidige proefopstelling zijn dit de signalen die

via de instelpotentiometers D en S afkomstig zijn
x,y x,y

van de hoeksensors en de uitgangssignalen van de hand-

besturing HB. Dit kan eventueel nog uitgebreid worden

met het uitgallgssignaal van een vertlcaalsensor om

compensatie van het onbalanskoppel T
01

(zie 1.19) bij

ledere elevatiehoek van het gyroplateau te bereiken.

Het totale systeem is zodanig ingericht dat een nega

tieve uitgangsspanning u. van ~o een positief koppel
lX x

T in de positieve x -richting tot gevolg heeft; ana-
rx c

loog resulteert een negatieve uitgangsspanning u.ly
van ro in een positief koppel T in de positieve

y ry
y -richting. (T ,T zijn de spanningsgestuurde com-e . rx ry
ponenten van T resp. T ,zie par. 4.3.3.).

rnA my
Uit de koppeluitdrukkingen (2.12) en de sensorsignalen

(5.5) volgt dan direkt de geschikte verbinding van

stuursignalen met de inverting of non-inverting input

van de sommators bij de verschillende "bedrijfstoestanden"

van de gyro (zie ook par. 4.3.3. en volgende).

Met behulp van de schakelaar WB kunnen drie verschillende

bedrijfstoestanden van de gyroscoop gekozen worden

In stand 1 van WE zijn de (zo gunstig mogelijke) con

di tie~ €"~'cscltapen voor bedrijf als vrije gyro

A de intrirsicke demping kan verlaagd worden,

B de aml.·J I Lude va.n de torquerstromen is klein

,?OmA, n c.. ?OO),

C de onclercofnpen:-;aLie vall de intrinsleke veerstijfheid

S., c!i.e "Voortkomt 111 i~ ,U, v;orclt gecompenseerd door
1

een gpstII1J:l"d magnE>ti.fich veerkoppC'l.
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De ~tand ~l van WB geeft hot tegengestclde becclld van

stand 1 te zien deze stand is bedoeld als experi-

Opmerking :

menteerstand waarbij een vergroting van de intrin

sieke demping gewenst is,maar kan tevens dienen om

de gyro als rate-gyro te gebruiken voor relatief

lage rate-input

A de intrinsieke demping kan verhoogd worden

B de amplitude van de torquerstromen is groot

(I=170 rnA ; n= 700)

C de overcompensatie van de intrinsieke veersti.jf

heid die voortkomt uit B wordt gecompenseerd met

een gestuurd magnetisch veerkoppel (positieve

s t i j fh e i d) •

Stand 3 van WB is identiek aan stand 2 met uitzondering

van het gewicht dat de sommator toekent aan het sensor-

signaal voor de vergroting van de intrinsieke demping

(10 maal zo groot als in stand 1 en 2). Hierdoor wordt

een grotere rate-input mogelijk, (ex z1°,zie ook par.
max 3.1)

In de standen 1 en 2 van WB worden aIle ingangs

signalen door de sommatorschakelingen een factor

K = 2,5 versterkt.
o

De uitgangssignalen van de sommators, u. resp. u.
lX ly

worden ieder vergeleken met een driehoekspanning, die

afkomstig is van de functie-generatoren FG.

5.2.4. De functiegeneratoren

Voor d(cl ('JH,ekkine van de driehoekspanning u
A

en

de blokE>panning u
b

is gc~bruik gemaakt van de VCO

NE 56() van JUS, z.iJ~ !)ij I age IX.

de Yuedingsspannint;, d<J ::;panning V
F

en de tijdcon

stan tl? RFC
P

•

ExperimenteeJ ] s geld_elu~n da teen zo groot mogelijke

waarde voor C~ een gunstig e~fect heeft op de li-
l'

neari tel t en .,.,,.:.;_,;,
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De spanning u A wordt toegevoerd aan twee ver

sterkers Kl en K2; uitgangsspanningen u
2A

= K l .uA
resp. u

JA
= K2 .u

A
Het verschil in bekrachtigingstijden t

l
-t

2
is in

principe omgekeerd evenredig met de versterkings

factor K
l

; de somtijd t
l
+t 2 kan m.b.v. K

2
ingesteld

worden, zie par. 5.2.5.

Aan u
2A

kan e~entueel een gelijkspanning u
o

worden

toegevoegd u?A= u + u?~
,_ 0 ~

Van deze mogelijkheid kan in het algemeen gebruik

gemaakt worden om een constante koppelcomponent op

te wekken. Daze niveau-instelling van u
2A

is toe te

passen om een eventueJe mis-uitlijning van mag

netisch veerkoppel en mechanisch veerkoppel op te

heffen, of om het onbalanskoppel T
ol

bij vaste

elevatiehoek evan het gyroplateau te compenseren.

5.2.5. De comparatorschakelingen

'I
De spanningen u

i
en u

26
worden vergeleken door de

comparator CMo. De spanning uJAwordt vergeleken met

twee vast ingestelde gelijkspanningsniveau's u
gl

en

+u 2 door de comparatoren CMl resp. CM2. zie bijlage
g

x.
Sommatie van de uitgangssignalen u en u 1 van CMoco c
resp. CMl geeft na niveauverschuiving de gewenste

schakelspanlling u' voor de diode van de opto-isolator
j

OPl •

Gedurende de tijd dat de spanning u~ negatief is

zal de blukspanning u b de diodebrugschakeling

kunnen passeren. Zolang dit het geval is zal de

spoel L "\ "I' de tOl'Ciller bekrachtigd worden met een

~lJ II (=r). Op dezeLfde wijze komt door sommatie

van '.' en u ') de bekrachtiging van de spoel L 2 vanco c~ -
deze torquer taL btand.

Figuur 5.-:3 toont SCJH~nli..t C-;( J! d(-~ diverse signalen.

De bekrachtigingstijden zi.'n direct uit de figuur

af te leiden.
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Men vindt dan voor t
1

resp. t 2
van de T -torquer:mx

...

{1+

u. -u U~-Ug1 }t
1 iT lX 0 (5.6)= xu

24 J~

""

1{ 1-
u. -u uJiug2

t') ~-T
lX 0

(5.7)= """- u
2A ""uJ~

Voor het geval dat u 1=u 2=u ,vindt men voor het
g g g

verschil en de som van deze tijden :

=
u. -u

lX 0

u2~
= ( )

1u. _u X
lX 0 K 1 .~

(5.8)

t 1 +t 2
T =

u -u
J g
i1

JA
= 1 -

Indien de spanningen u 1 en u 2 niet eelijk zijn,
g g-

wordt de verschiltij~ t
1
-t

2
' mede bepaald door het

verschil u 1-u. r)' Met behu]p van de gelijkspanning u
g g"- 0

is dit ellecL op te helfen.
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5.2.6. De eindversterkers

De spoelen van de torquers worden bekrachtigd door

vier identieke eindversterkers, zie bijlage XI.

De uitgangsspanning van de diodebruggen (bijlage X)

worden in amplitude gestabiliseerd door twee in serie

geschakelde en tegengesteld'gerichte zenerdiodes

(vier paar). Deze zenerdiodes zijn paarsgewijs geselec

teerd. Het verschil in zenerspanningen van een paar

is kleiner dan 0,5% zodat de stroomamplitude voor

positieve en negatieve ingangsspanning van de eind

versterkers geen aparte instelling behoeft.

De meetshunts in serie met de torquerspoelen zijn

eveneens geselecteerd. De weerstand van deze meetshunts

is 1,765 ~ 0,2%. De amplitude van de stromen door de

twee spoelen van een torquer kan dus op eenvoudige

wijze gelijk gemaakt worden door de spanningen over

de meetshunts te vergelijken (zie koppeluitdrukkingen

( 4. 10) en ( 4. 12) ) •

De versterking van de terugkoppellus is afhankelijk

van de stand van de reed-relais (Y1 , Y2 ,Y1 ,Y2 ).
x x y y

Wanneer de schakelaar WE (par. 5.2.3.) zich in stand

bevindt zijn de relais niet bekrachtigd (getekende

toestand). In stand 2 en 3 van WE zijn deze relais weI

bekrachtigd.

Met behulp van de schakelaars WX1, WX2, WY1 en WY2 kan

de richting van de bekrachtigingsstromen verwisselrl

worden (twce uLterste s"tandpn). In de rIlLddenstand zijn

de stroomcircuits onderbroken.

De inganf~C:l] \an de eindversterkers kunnen kortgesloten

worden m.b.v. schakelaar WU.
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6. Afregeling en metingen

In de volgende paragrafen zal in een min of meer

logische volgorde de afregeling van het gehele stuur

en compensatiesysteem aan de orde komen. Dit hoofdstuk

kan beschouwd worden als een handleiding voor de bediening

van het systeem.

Men kan bij de afregeling onderscheid maken in een v66r

afregeling en de eigenlijke instelling van de compensatie

en stuurkoppels m.b.v. een zestal ten-turn potentiometers

(zie bijlagen XII a en b). De waarden voor de diverse

grootheden die in de volgende paragrafen genoemd worden

zijn die waarbij de precessiebanen in bijlage XIV zijn

geregistreerd.

6.1. Af'regeling

A Uitlijning van E-kernen

Bij stilstaande gyrotol en uitgeschakelde voedings

spanning worden de E-kernen zo nauwkeurig mogelijk

uitgelijnd met de gyrotol. Hierbij wordt gebruik ge

maakt van deC' instelmogelijkheden van de micrometer

statieven. Voor verplaatsing van de E-kernen in axiale

richtin~ zal echter de bevestiging van deze statieven

op het gyro plateau gedemonteerd moeten worden.

Nadat de relatie tussen de micrometerschaal en de

luchtspleet tussen E-kern en gyrotol bepaald is, wordt

deze luchtspleet in verband met verdere afregeling zo

groot mogelijk gcmaakt. Bij de uiteindelijke registra

tie vall prece:ssiebanen is de luchtspleet ingesteld op

0,60 mm.

B Voeding:'2,,:sJ ,. ,niJl{-,;eIJ, off-set spanningen

';, '. ( ·,d i.ll{~S~p;lnningen worden betrokken ui t ext erne

spanning'sbronJlen en bedrar",CII + :20 V en - 20 V. Met

de in{,;angcn vall de c indversterkers kortgc::" Loten

(WU in .':3 l,llld '!LLi t") ViorUen de voedingsspanningen in

geschakeld m.i,.v. de schakelaa.r WOo Na een wachttijd

van ca. 10 mi ~lr: r· ( , 3Lle van de off-set
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spanningen van aIle i.e. 's 725 en 777 plaats vinden.

Dit geschiedt m.b.v. de trimpotentiometers op de

electronicaprint welke niet in de contourtekening

in bijlage XII a zijn aangegeven.

C Hoeksensors

Bij stilstaande gyrotol wordt de afstand van de voor

kant van de hoeksensors tot de gyrotol zo ingesteld

dat de uitgangsspanning globaal 4,6v bedraagt. Later,

nadat de gyrotol op toeren gebracht is en aansluitend

een opwarmtijd van ca. een uur in acht genomen is,

zal deze afstand meestal gecorrigeerd moeten worden.

Na deze correctie kan de gemiddelde uitgangsspanning

van het laagdoorlaatfilter m.b.v. de gelijkspannings

compensatie (patentiometer R ) op 0 V ingesteld worden.
g

(Bij stroomloze torquers zal de gyrotol in het algemeen

een cyclische precessiebeweging uitvoeren om een sta

biel evenwichtspunt. Aangenomen wordt dat in dit

evenwichtspunt de spin-as nagenoeg in

het verlengde van de aandrljfas ligt.

D Toerental van de gyrotol

De aandrijving van de gyrotol geschiedt m.b.v. een

gelljkstroommotor. Het toerental is ingesteld op

7200 omw./mlll. Aangezien een aantal stoorkoppels

afhankelijk is van dit toerental is het van belang

dat dit zo constant mogelijk gehouden wordt. In een

parallel lopend onderzoek is getracht om dit te

bereiken m.b.v. een phase-locked loop system. Het

is niet mogelijk gebleken om tijdens dit afstudeer

onderzoek al van deze voorziening gebruik te maken.

De i'rek\'Jcntjes van beidc i'unctiegeneratoren zljn

ingesteJ'J ,Jp J5 Hz, behalve bij de registratie van

'" '],'ecessieku111 HI bijlage XLVi'. ILLer is de f're-

kwell~~e van de f'unctlegenerator in het T -kanaal
my

verlaagd tot eel. JJ Hz om de kruiskoppeling tussen

de torquers t.g.v. reman",ntie op de gyrotol duidelijk

aan te tonen.
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F Versterkingsfactoren Ko,K, en K
2

Vergroting van de versterkingsfactor K van de
o

sommator ~o he eft bij een bepaalde input van Lo

een vergroting van de absolute waarde van het

stuurkoppel T tot gevolg. Voor de ingestelde
I'

waarde van K zij verwezen naar paragraaf 5.2.4.
o

bIz. 80. Verhoging van de versterkingsfactor K,

heeft bij dezelfde sommatorinput een verkleining

van T
r

tot gevolg. De versterkingsfactor K, is

ingesteld op een waarde van ca. 6 maal.

De versterkingsfactor K2 bepaalt de somtijd ,t,+t
2

•

Bij de geregistreerde precessiebanen is K
2

zo klein

gemaakt dat deze somtijd gelijk is aan de periode

tijd van de runctiegenerator, t,+t 2 = T.

G De torgucrstromen

In stand van de schakelaar WB worden de amplitudes

van de bekrachtigingsstromen I, en 1
2

door de spoelen

van een torquer ingesteld m.b.v. de potentiometers

K" en K'2· (Schakelaar WU in stand "aan") •

De amplitudes van I, en 1 2
moeten nauwkeurig aan

elkaar gelijk zijn, zie (4.'0) en (4.'2) • De grootte

van de stroomamplitudes moet, in combinatie met K
U

'

K, en K~ en de luchtspleet a zodanig zijn ingesteld

dat m.b.v. het zestal ten-turn potentiometers S ,
x,y

D en T een gewenste waarde van de overeen-x,y oX,oy
komstige koppeJs kan worden ingcsteld. Dit betekent

dat het "compensnt i(~punt" binnen heijinsteJ bereik van

deze potentiometers moet ligcun. De ingestelde stroom

amplitude betiroeg '25 rnA.

In de ,,-:~ :dldcn 2 en J van WH worden de stromen conf'orm

het voor"<,: !Ide ingcsteld m.b.v. potentiometers K'2 en

K,)'); -j [', "Lclde ampli tude '70 rnA.

II Na I ,,,, roJ e 'V:UI de 5 Pp -:ert<:Lgna 1en (~n de gelijk

spanningscompensatie (zie c) wordt voorzichtig de

gewenst'_) waarde (o,6u mm) van de luchtspleet in-

ge s te Id. EVt::n tuee! kllllll en de : ns t c lbereiken van de

1den a.dll de hand van A, D,

F en G.
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Opmerkingen

De compensatiemassa's zijn bij aIle uitgevoerde

experiment en van het hartstuk verwijderd.

De aandrijfas is steeds evenwijdig aan de aard

rotatie-as opgesteld.

6.2. Registratie van precessiebanen.

De metingen aan het volgens voorgaande paragraaf afge

regelde systeem, hebben zich in hoofdzaak beperkt tot

het registreren van de precessiebewegingen (drift) van

de gyrotol, met als doel om door middel van een analyse

van deze precessiebanen te komen tot een optimale

proportionering van de compensatiekoppels. Mits voor de

hoek tussen aandrijfas en spinas van de tol geen

grotere waarden van 9 m rad worden toegelaten is de

maximale driftsnelheid van de gyrotol volgens deze

methode gereduceerd tot ca. 1,2 m rad per minuut. Dit

resultaat behoei't, ondanks de beschreven bijverschijnse

len niet beschouwd te worden als het maximaal haalbare

omdat het tijdrovende karakter van deze metingen naar

mate de compensatie beter benaderd wordt, zich als een

beperkende i'actor heeft doen gelden. De hijlagen XIVa

tim f tonen een aantal voorbeelden van geregistreerde

precessiebanen. De krommen a tim e zijn opgenomen bij

een torquerbekrachtigin~van 170 rnA (WE in stand 2), in

geval l' is de torquerstroomamplitude 125 rnA (WB in stand

1). De metingen aan de als rate-gyro toegepaste gyroscoop

hebben zich beperkt tot een globale bepaling van de

maximaal t00ccstane rate-inpu~ wanneer aan de hoek

tussen aancJr i ; Cae:; en spinae:; cell ui terste grens van 1 () is

I~·cstcld. I':.: '~cn torquer::;LrooJIl van 170 rnA en rnaximale

() I', (; \ , ,I,)

toegec,Lane

dempijll~ (i-Jil )11

rate-input ca.

:-; L:l nd)) bedro CI': de maximal e

0,5 omw/minuut.
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7. Nabeschouwing

De experiment en die tijdens dit a1studeeronderzoek

zijn uitgevoerd tonen reeds aan dat een aantal in

trinsieke stoorkoppels van de Hooke's Joint Gyro

die voortkomen uit de principi~le mechanische con

structie van deze gyro m.b.v. het gerealiseerde

systeem, in hoge mate gecompenseerd kan worden.

De beschreven precessiebaananalyse is bij de a1

regeling van dit compensatie- (en stuur-) systeem

van bijzonder nut gebleken. Naarmate de compensatie

van de in aanmerking genomen stoorkoppels meer be

reikt wordt, wijken de geregistreerde precessie

banen meer a1 van wat men op grond van gegeven

precessiebaananalyse zou verwachten. Enerzijds

wordt dit veroorzaakt door de ingevoerde linearisatie

en de middeling van zowel de intrinsieke koppels als

de pulsvormige compensatiekoppels over de tijd bij

de theoretische beschouwingen, anderzijds ontstaan

deze a1wijkingen doordat niet alle stoorkoppels in

aanmerking genomen zijn 01 zel1s maar bekend zijn.

Ook het tot nu toe ontbreken van een stabilisatie van

het toerental van de gyroscoop en van de temperatuur

van de hoeksensors vormt een oorzaak voor de a1wijkingen

in de geregistreerde precessiebanen.

Een van de meest op de voorgrond tredende bijver

schijnsclen van het ontworpen electromagnetische

torquersysteem is de irlteractie die tussen de twee

torquers ontstuat door magnetischc remanentie op de

bui terLcint': van de gyrotol waarop beide torquers werk

zaam zijn. Het cllect van dit bijverschijnsel is mini

maal wanneE, de amplitudes van de torquerstromen zo

1\ : .:., l'lIo{;eliJk gekozen wordt, maar kan ook nog ver

mindrlU worden door de stalen buitenring van de gyro

tol te vervangen door een weekijzeren ring.
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Deze interactie tussen electromagnetische torquers

kan geheel vermeden worden door een systeem waarbij

de torquers geen gemeenschappelijke "aangrijpings

zone" op de gyrotol bezitten. Bijv. een configuratie

waarbij een torquer bestaat uit twee U-vormige mag

neetkernen die symmetrisch t.o.v. de aandrijfas met

hun opening in axiale richting over dezelfde buitenring

helft geschoven zijn. De tweede torquer is dan ruimte

lijk 90° t.o.v. de eerste gedraaid om de aandrijfas

en werkzaam op de andere buitenringhelft. In dit ver

band is een vervanging van de cylindrische buitenring

door een bolsymmetrische ring (boischil) gunstig.

Dit laatste l1eeL't bovendien als voordeel dat de

wrijving van de tol met de omringende lucht minder

sterk afhankeIijk zal zijn van de hoek tussen spin-as

en aandrijfas.

Een geheel ander, maar wellicht aantrekkelijk alter

natief om de stoorkoppels te compenseren voIgt uit

de volgende overwegingen. Bij een bepaald toerental

van de gyro zullen de gemiddeld op de gyrotol uit

geoefende stoorkoppels door kruisveerlagers en door

het hartstuk elkaar compenseren. De drift bij de

statische onbalans kan door een nauwgezette uit

balancering van de tol geminimaliseerd worden. Het

resterende dempingskoppel,veroorzaakt door Iucht

wrijving en energieverliezen in de kruisveeriagers,

kan in eerste instantie verkleind worden door het

viakke hartstuk te vervangen door een bolvormig

hartstuk, waardoor aithans de luchtwrijving zal ver

mindercll. Het is echter aan te bevelen om eerst te

onderzoeken WelL het aandeel van deze luchtwrijving

is in het ( ~,,)ingskoppel bijv. door de gyrotol in een

V'.1C :'ii te plaatsen.

\ollc([Lge compensat ie van hc;~t dempingskoppel is te

bereiken door pxcitatie van het hartstuk. Dit Iaatste

roept de speelse {~edachte op om de kruisveeriagers te

comhineren met of' te vervanf~en door cell pi~~zo-electrisch

materiaal.
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BIJLAGE II

Kwantitatieve gegevens
van gyroscoop.

c.

maten in mm.

Gyrotol
Hartstuk +

comp.-massa's
hoofdtraag
heidsassen I

Gyrotol:

J (a)=J (b)= 90.10- 6
kg m2

g g
170.10-6

J (c) = kg m2

g

m = 284 gr
g

Hartstuk (zonder comp.-massa's)

J (a)=J (b)= 64.10- 9 kg m2

c c
110.10-9J (c) = kg m2

c

m = 5, 1 gr
c

Hartstuk inclusief compo massa's:

J (a)=J (b)= -9 m2123. 10 kg
c c

118.10-9J (c) = kg m2

c

m
c

= 7,6 gr

.~._('__ Ly 1 j jke mas sa

Gemlddelde st i,j I'he id

van de kruisv~erlager_:::.:

'7,85 kg/dm)

S = 2,4.10- 2 Nm/rad.
v
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BULAGE III

Coordinatenstelsels

(x y z )-coordinatenstelsel (figuur 1.-3 , bIz. 16)g g g

De oorsprong van dit assenstelsel ligt in het ophangpunt van

de gyrotol.

Stel dat de spinas van de tol een hoek ~ verdraaid is t.o.v.

de aandr~fas. De vectorvoorstelling van deze hoekverdraaiing

van de z -as is van de aandr~fas af ger1cht.
g

1s, volgens een rechtsdraaiend assenstelse~ loodrecht

vlak.x -zg g

geeft de richting van de positieve x -as.
g

valt samen met de spin-as van de tol; positieveDe z -as
g

r1chting

De y -as
g

gericht op het

(x y z )-coordinatenstelsel (figuur 1.-2 , bIz. 12)p p p

De oorsprong ligt weer in het ophangpunt van de gyrotol.

is identiek aan de x -as.g
valt samen met de aandr~fas; positieve richting van

De x -asp
De z -as

p
aandr~fas af gericht.

De y -as is, volgens een rechtsdraaiend assenstelsel, loodrecht
p

gericht op het x -z vlak.p p
Wanneer de hoekverdraaiing ~ van spinas t.o.v. aandr~fas nul

1s, vallen (x y z )-stelsel en (x y z )-stelsel samen.ggg ppp

Coordinatentransformatie:

x = [A1] x
p g

(~
0

o )me+ ., r , 1
COSOl - sinCXL.~ I J ..

sino( C 08 Oi:
\
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BLILAGE III

(vervolg)

(x y z )-coordinatenstelsel (figuur 1.-4 • bIz. 17)c c c

Dit coordinatenstelsel is vast verbonden aan het gyroplateau.

De oorsprong Iigt weer in het ophangpunt van de gyrotol.

valt samen met de z -as. dus met de aandrijfas.
p

is evenwijdig aan het gyroplateau, Ioodrecht op de

De z -asc
De x -asc
aandrijfas en horizontaal.

De y -as is. volgens een rechtsdraaiend assenstelsel. Ioodrecht
c

gericht op het x -z vIak (y -as staat Ioodrecht op gyroplateau).c c c

Coordinatentransformatie:

x = [A 2)·Xpc

(""sa -sine

~)met: [A2J = sine cose

0 0

(xy)-coordinatenstelsel (bIz. 30)

Dit assen stelsel ontstaat door een translatie van de oorsprong

van het x -y stelsel naar een evenwichtspunt (in x -y vIak).c c c c
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BIJLAGE Va

Overdrachtskarakteristiek van

verplaatsingsopnemer, Philips

type PR 9373.

Ltg - - - - - - - - - - - - - -

Uitgangsspanning u als fucntie
s

van de afstand d tot een ijzeren

schijf.

20 Volt

/

Voedingsspanning

J

1,20 ;,B 7-,0

"d



Volt

5,3

5,1

US
S;I

5;0

I
it.;,t

!
I

'{Pi

~ T
I
t
I
I

~st
I

::f
~J.

/(/

1(, t>

/)

a t:I
0 'i
a f-J.
('[) f"'J I
';:l ri- ..:l.
ri- o

<: N
<: 0' I,.,
III ';:l
';:l

Ul
f-J. ('[)

';:l ';:l
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() 0
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III Ul
~ f-J.
('[) (J'q
f-' ;:i
('[) III
;:i III b:1

f-' H
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to<
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III tr1
f"'J

-<
0-

10 IS" to A.) .10 JS" ~p IfS" $0 ~S" 60
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BIJLAGE VI

versterking
Bode-diagrammen

frekw •..

laagdoorlaat

filters.

v.

fasedraaiing

I
'!S'
0,8

q7 - - - - - - - - - - - - - - - -
0,6

IIo

",,,/~/-__,,....S"--~~-----t~------:,(:-----:S~;;6~1:-18'f~/O;;-----:';';$:----:.l.-;;O;--~, A~---;:;;;-""1O~Ql~~~;--II1S'DrD~I-l(;:r.;:
z¥
I

Ira
I

~,o

~09
;'03

fJ,°1
fJ,06

o,oS"

frekw •..
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BIJLAGE VII

Laagdoorlaatfilter

(4 e
orde Butterworth)

+.zoV

oV

-.20 V

Overdrachtsfunctie:
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d

'1

Sommatorschakelingen

HE 0 en 0 en han -
S"~ l- X X Y
T(,O_ sturing HB.
T~b .----- - lookr

+201!
$"'~ "tzoV

'(
U

X I

8
looK

"
._....

"~k
~ ,

.nk. I'
~ I'

look - [0':°'
,
" k~ I r- JKJ

• I'
D

"
~

x II 1/8ck
" 10k

• II L-"-r::--~I' z!,) u.
,: 2::Ox 'fl.; ~

lX

'--- ...:rII look s r. 3 ,okS'I< t--- "
~+v

" V I~()

IS'

I-..-- 100 k
S · 1:.6kx • -loV

10k
•

... ~oll

-
S'k

J3k.
",I look -

b~'---... I, - Ie3U ~ Ko y~

'I

D II -l

Y "
10K lifo kI

• " f',.
• Ii '-~-~

II 1 I u.
~k

II ~o '25"""'->.... 1 Y
II Y s Y _TI! look r-- +'1/ 10k

J- V' ~'I-· " IS"'---- I

"S ~
10k

--'-
Y • II - ISOK

HE II -2011>6k y
-201/ r.t,..... -.=?l Ii -

c~ 'I 100 I<
II

5'~ --.i-::::J-- -- Y'x Y.t lCS" 6o t......c::::.- ·;··:L--<l
J II
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BIJLAGE IX

Functiegenerator FG

en versterkers Kl en K2

630

Lkf
8ZX IIV
SGC

IDle

Bzt - S'"SI..f
s"sc 100 I<
S;I

~k
/lf~

2# -
- 1.1k

~
lJ.tI I

U.z.A
1$2X KIsS-C Iro
~/1l

10K

IS"

-,----,--;----,---,----------,-.......--r----() + oZl) II

t'
I?F
l./((

"'OOP
$,111 , 8 Ubs C(

Bz.X z./Q. HE 5-66
ss-C. .3

UA

10k

..,zoV 1.SOK
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BIJLAGE X

De comparatorschakelingen

CMo, CM1 en CM2

t

l
I
I

S-Ot' ,- - - - --,

~C=:J-L_.!..'-4:: I
I v..' , I
1 I ' I
I leNr~ I
I '2.3
I I

-).0(/0 I
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BIJLAGE XI

De eindversterkers
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BIJLAGE XII a.

Foto van stuur- en

compensatie-electro

nica.
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Torquerstromen en

keuze magn. veldrichtingen
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BYLAGE XII b

Bedieningspaneel en

connectoraansluitingen.

I --WY1-----,
1y

11:::~~:Y2~
12x--WX2 l I I

Voedingssp. +20V, -20V

u ~O(.)
y y

u (C" 01. )
X x

(voedingssp. ) WO

(torquerbekrachtiging) WU

n.c.

olr-sen.3 or .....,
,J I

OL -,sens'w
x

keuzeschak.

"bedrjjfstoestand"

WB-----

T --Tox oy-----,

S ----3 _
x Y

D ----D
x Y

HB --HBx y-----



-111-

Horizontaal 5 ms per schaaldeel

BIJLAGE XIII

Schakelsignalen
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BIJLAGE XIV

Geregistreerde precessie

banen.

XIV a- Zonder compensatie

b- S en S negatief, demping verhoogd
x y

c- S positief, S negatief
x y

d S en S gelijk aan XIV c, echter demping
x y

verhoogd

e- Bij benudering S =0 , S negatief, demping pos.
xy

f- Interactie van torquers

g- Benadering van compensatie
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Arkorting~n en symbolen

hoek tussen spin-as en aandrijfas

oppervlakte van de buitenbeen van E-kern

as die hartstuk verbindt met aandrijfas

as die hartstuk verbindt met gyrotol

breedte van luchtspleet electromagnetische torquers

afstand van symmetrische as van hoeksensor tot

x -y -vlakc c
impulsmoment van gyrotol

component van b loodrecht op spin-as

component van b in richting van spin-as

comparator

dempingsconstanten (dimensie

verdraaiing)

afstand van voorkant van hoeksensor tot gyrotol

functiegenerator

afsnijfrekwentie van laagdoorlaat:filters

pulsherhalingsfrekwentie van stroom door

T -torquer
mx

pulsherhalingsfrekwentie van stroom door

T -torquer
my

resonnantiefrekwenties van gyroscoop

overdrachtsfunctie van laagdoorlaatfilters

gevoeligheid van hoeksensors

versnelling van zwaartekracht

stromen door spoelen van een torquer

.Ie (b), .Ie (c)

hoof'dtraagheidsmomenten van hartstuk

.I (I», .I (c)
g g
hooi'dtraagheidsmomenten van gyrotol

r._;Jp,-rvlakte van middenpoort E-kern/A

versterkingsfactoren

eigenwaarden van bewegingsvergelijkingen

zeJ.finducties van spoelen op een torquer

laaCc!'.'DrJ aatrL Ltei'



-121-
BIJLAGE XV

-2-

m

magnetische ~ermeabiliteit van vacuum

magnetisatie van gyrotol

richtingscoefficient van raaklijn aan precessie

baan

OP 1 2,
r

o
r

s ..

T

T
c.

T
on

T
01

,T
02- -

T T
Ox' oy

T v.
T r.
T

rem
T
x,y

t 1 ' t 2

massa van hartstuk

massa van gyrotol

aantal wikkelingen van een torquerspoel

opto-isolator (photo-coupler)

plaatsvector oorsprong - zwaartepunt gyrotol

projectie van r
o

op x -y -vlak
g g

veerstijfheid

sommator

tandsteek van E-kern

periodetijd van cyclische precessiebaan

1/f 1
1/:f

2
resulterend koppel op gyrotol uitgeoefend

massakoppel

dempingskoppel

door torquer opgewekt koppel

onbalanskoppel

componenten T on ,T
01

:j; Tal (ex.) en T
02

= T
02

(0:.)

constante koppels in x resp. y -richting
c c

veerkoppel

stuurbare component van T
lll.

stoorkoppel t.g.v. interactie van torquers

componenten van T in x resp. y -richting
c c

bekrachtigingsduur van L 1 • resp. L 2 • gedurende

een herhalingsperiode

u
s •

ultgangsspanning van hoeksensors

c05rdinaten van evenwichtspunt

uitgangsspanning~van

ui t E','angsspalmlng van

laagdoorlaatfilters

Lo resp. ~o
x y

functiegeneratoren

r op spin-as
o

aandrijfas

projectie van

toerental van

uitgangsspanning vanu
x,y

U.
1.
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W toerental gyrotol (spinsnelheid)
g

w W rotatiesnelheid van gyroplateau om
ex' ey

xC'resp. Ye -as

e.u tV resonantiefrekwenties van gyroseoop
01' 02
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