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SAMENVATTING

Door een vloeistofprisma met variabele tophoek voor de lens van

een kamera te plaatsen kunnen hinderlijke trillingen in het beeld

worden opgeheven. Bij de ikonostaat wordt het voorste glas

van het vloeistofprisma star aan de kamera gekoppeld, het

achterste wordt door een gyroskoop gestabiliseerd. Om langzame

bewegingen te volgen wordt het achterste glas meegestuurd.

Hiertoe wordt met koppelmotoren een precessie van de gyro

veroorzaakt.

IMAGE MOT ION OOMPENSATION BY ~reANS OF A GYROSCOPE AND

LIQUID PRISM

SUMMARY

By placing a liquid prism with variabIe top angle in front of a

camera-Iens disturbing image motion can be suppressed. With

the ikonostat the front disk of the liquid prism is rigidly

connected to the camera, the rear one is stabilised by a ~roscope.

In order to follow slow motions the rear disk is made to follow

the camera. This is done by causing a precession of the

gyroscope with torque-motors.
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1. Inleiding.

1.1. Algemeen.

Er is in de film- en t.v.- wereld de laatste tijd een

ontwikkeling gaande, waarbij de aktie steeds meer met

handkamera's van nabij gevolgd wordt.

Ook worden kamera's steeds vaker gemonteerd op voertuigen,

zoals helikopters, motoren en jeeps, die niet bepaald een

ideale dolly vormen.

Er is dan ook een stijgende belangstelling voor systemen

waarmee de hinderlijke trillingen van de kamera kunnen

worden opgeheven of gekompenseerd.

In Amerika is reeds jarenlang ge~xperimenteerdmet dergelijke

systemen voor militaire toepassingen.

Maar juist de mogelijkheden die deze systemen bieden voor

civiele en wetenschappelijke toepassingen hebben de stoot

gegeven aan onderzoekprojekten op velerlei plaatsen,

waaronder ook het onderhavige.

De resultaten van voorgaande experimenten zijn veelbelovend

voor de verdere ontwikkeling en het hier te bespreken

model is hiertoe slechts een bescheiden aanzet.

1.2. Bestaande systemen.

Er zijn vele oorzaken aan te wijzen van een onscherp beeld:

te lange sluitertijden bij snel bewegende objekten

fouten in de kamera ( onjuiste afstand lens - film e.d.)

trillingen van de ondergrond ( b.v. in helikopter)

trillingen in de kamera ( filmtransport e.d.)

handbewegingen van de kameraman.

vfe zullen ons hier alleen bezighouden met onscherpte, ontstaan

door trillingen. Trillingen van de ondergrond kunnen worden

vermeden door de kamera met statief op een gestabiliseerd

plateau te plaatsen. Dit geeft echter nog geen oplossing

voor de trillingen die de kamera zelf veroorzaakt en voor

opnamen uit de hand.
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De volgende stap is dan ook om de kamera zelf te stal1ilü~('rcn.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een gyroskoop rechtstreeks

aan het huis te bevestigen.

Een dergelijke kamera is echter zeer moeilijk te besturen.

:Bij een horizontale "panning" - beweging bijvoorbeeld, moet

de kamera omhoog of omlaag geduwd worden.

Ook zal de gyro een groot impulsmoment moeten bezitten om

de hele kamera te kunnen stabiliseren, en zal daarom

behoorlijk zwaar en groot zijn.

Tenslotte komen we aan de laatste kategorie stabilisatoren.

Deze laten de trillingen van de kamera ongemoeid, maar

stabiliseren alleen het beeld dat in de kamera gevormd wordt.

Dit kan bij alle beeldvormende instrumenten geschieden langs

optische weg en bij de T.V.- kamera bovendien op elektronische

·wijze.

Deze laatste methode vormt een interessante aanpak die hier

op de T.H. onderzocht is (lit.1).

De werking komt in het kort hier op neer dat twee versnellings

opnemers de rotaties rond de twee assen loodrecht op de optische

as meten. Het hiervan afgeleide signaal wordt gebruikt om de

aftast straal in de beeldbuis een zodanige extra afbuiging te

geven dat de beweging van het beeld op de trefplaat wordt

gevolgd. Het resultaat hiervan is een stilstaand beeld.

Er bestaat een systeem waarbij met vrij eenvoudige middelen

een behoorlijk resultaat wordt verkregen, n.l. de Stedi Eye(lit.2).

Dit is een monokulaire prismakijker met kardanisch opgehangen

prisma' s.

Deze zijn gekoppeld met een gedempt massa-veer-systeem, wat

zodanig is gedimensioneerd dat de hinderlijke trillingen van

de hand niet tot de prisma's doordringen.

De rotatieas moet loodrecht op de ribbe van het prisma staan,

terwijl de beide prisma's met hun ribben loodrecht op

elkaar worden geplaatst.
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1.3. De Dynalens.

Eén systeem wil ik extra belichten aangezien het veel

gelijkenis vertoont met het hier ontwikkelde systeem, n.l.

de in Amerika ontwikkelde Dynalens (lit.3).

De benadering van het probleem is echter fundamenteel afwijkend.

De trillingen worden gemeten met kleine rotatiesensoren.

De afbuiging van de(optische) beeldstraal wordt verkregen door

middel van een prisma met variabele tophoek, dat voor de lens

van de kamera (of kijker) gemonteerd wordt (fig.1.3.-4.).

vlak}::e

heelr'GtraaJ

lenc

J:amerahui ,~

balg vloei ""tof

"'l'. 1 • .3. -1. "rincipc V211 de Dynalcl1s.
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Dit vormt het essenti~le onderdeel in beide stnbilis2ticsyste~c~.

lIet bestaat uit een balg van soepel materiaal aan weerskanten

afgesloten door een vlakke glasplaat.

De balg is gevuld met een heldere vloeistof met een vrij hoge

brekingsindex (n = 1,4).

Bij de Dynalens wordt elk glas rond één van de beide assen

loodrecht op de optische as gedraaid.

Hierdoor vormen de beide glazen tezamen met de vloeistof een

prisma dat de beeldstralen naar hun oorspronkelijke positie op

het beeldvlak terugbuigt •

Om langzame bewegingen te kunnen volgen (panning) wordt de

aandrijving van de glazen voor de frekwenties beneden een

instelbaar kantelpunt met 18 dB/oktaaf verminderd.

1.4. De ikonostaat.

Bij het op de T.H. gebouwde model van een beeldstabilisator

is het probleem op iets andere wijze benaderd als bij de Dynalens.

Ter onderscheiding is dit systeem ikonostaat gedoopt

(EL XW~: = afbeelding, beeld; stare = staan).

Er wordt gebruik gemaakt van vrijwel dezelfde onderdelen

in een gewijzigde opstelling (fig.1.4.-1.).

stabilisator

Fig. 1.4.-1.Princine van de ikonostaat.
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De principe- opbouw is als volgt:

Van het vloeistofprisma wordt het voorste glas star verbonden

met het kamerahuis.

Het achterste glas wordt ten opzichte van de inertiële ruimte

in een vaste stand gehouden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren

door aan het glas een grote massa te verbinden.

Gebruiken we in plaats van de massa een gyroskoop dan wordt

de mogelijkheid tot regelen van het systeem vergroot.

Bij langzame bewegingen van de kamera moet het achterste glas

wél volgen.

De meest simpele oplossing hiervoor is om de massa met veren

aan het kamerahuis te koppelen, terwijl de vloeistof zelf voor

demping zorgt. Bij de gyroskoop stuit dit op moeilijkheden,

aangezien deze loodrecht op het aangebrachte koppel zal gaan

draaien.

Door koppelmotoren op beide assen te plaatsen kunnen we altijd

een zodanig gericht koppel aanbrengen dat de gyro in de juiste

richting gaat precederen.

De hoekuitwijkingen kunnen op velerlei wijze gedetekteerd worden.

Een eenvoudige methode is het pla,atsen van potentiometers op de

assen.

In de Dynalens worden rate-gyro's toegepast om de rotaties te

detekteren. Verder kunnen voor dit doel hoekversnellingsmeters

worden gebruikt.

De opstelling van de glazen is bij de ikonostaat zodanig dat de

vloeistof een brekingsindex van 2 moet bezitten om volledige

kompensatie te bereiken.

Aangezien deze waarde praktisch niet te realiseren is, is het

noodzakelijk twee identieke balgen achter elkaar te plaatsen,

zodat met een lagere brekingsindex toch volledige kompensatie

kan worden verkregen.
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2.l1erking van het vloeistofpl'imna.

2.1. Principe van de enkele bale.

Exakte berekeningen aan prisma' f; zijn in het algemeen

lastig uit te voeren daar de afbuiging die het prisma

veroorzaakt niet alleen afhangt van de tophoek en de

brekingsindex van het prisma, maar ook nog van de invalshoek

van de straal (lit.3).

Gelukkig kunnen we bij de berekeningen voor de ikonostaat op

verantwoorde wijze enkele belangrijke vereenvoudigingen

aanbrengen.

In de eerste plaats is het niet noodzakelijk de balg een

uitwijking groter dan 5 0 te laten maken.

Uit proefnemingen is vast komen te staan dat deze trillings

amplitude niet of nauwelijks in de praktijk wordt bereikt(lit.1).

Aangezien de trillingen in het beeld het sterkst zijn bij

toepassing van lenzen met een grote brandpuntsafstand en

dientengevolge met een kleine beeldhoek, kunnen we de

berekeningen beperken tot de beeldstralen met een kleine

invalshoek.

We mogen dan een belangrijke vereenvoudiging doorvoeren bij

de berekeningen, n.l. door de sinus van een hoek te vervangen

door de hoek zelf.

(Voor een hoek van 100 is de afwijking tussen de sinus en zijn

argument nog niet groter dan 0,5 %.)
We voeren de berekening eerst uit voor een straal die langs

de optische as van de kamera invalt (fig. 2.1.~.).
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~
/1

/~
/ I

/ I
/ I

~= brekende hoek

~ = deviatie

2.1.-1. Afbuiging door enkele balg.

Deze situatie is met stippellijnen in de figuur aangegeven.

Draaien we de kamera over een hoek è dan moet de beeldstraal

ook over een hoek ~ gebroken worden om de draaiing te kompenseren.

Het blijkt nu dat voor deze straal het prisma in de z.g.

minimum-deviatie-stand staat, aangezien ()( = b.
De afleiding is in dit geval vrij eenvoudig (zie ook lit.4).

r1 + r 2 = 0(

~ 8, = i
1

+ i
2

- 0(

Minimum-deviatie_stand: i, = i
2

en
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De straal doorloopt het prisma symmetrisch.

Dan: g = 2i 1 - ~(= Sm = minimumdeviatie)

sin 12- (è + ~) = n sin r 1 = n sin 12- 0<

sin! ( S + 0<)
sin t 0(

n

Bovendien geldt bij deze opstelling altijd: b 0<..

De formule voor n wordt dan zeer eenvoudig:

sin Q(
= . 1 = 2 cos 12- 0(.sJ.n 2- 0{

Voeren we nu de beperking in dat ~ klein blijft, dan vinden

we voor de brekingsindex n de waarde 2.

Hoe is het nu gesteld met stralen die niet volgens de optische

as van de kamera invallen?

Hiertoe zullen we eerst een formule afleiden die het verband

aangeeft tussen de deviatie en de invalshoek.

We noteren alle hoeken als funktie van r
1

en ~ en bepalen

~ • Volgens de wet van Snellius is :
dr

1

i
1

arcsin (n sin r
1

)

en i 2 = arcsin (n sin r
2

) = arcsin {n sin (0( - r 1) }

En met è i
1

+ i 2 - ~ vinden we:

6 = arcsin (n sin r
1

) + arcsin[n sin (IX - r
1

)} - Q(

=

ncos r1 + - nco S (0( - t', )

nV1- sin'2(o<-r;)
V1 - n2 si n'l(O(-1'1)
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Wanneer r:J. zeer klein wordt, benadert deze uitdrukking de waarde

nul, hetgeen inhoudt dat de deviatie dan niet langer afhankelijk

is van de invalshoek.

(Er is ook een nulpunt voor 0( = 2rl' dat is de minimurn-deviatie

stan~

Er treedt voor de stralen die onder een grote hoek invallen

echter wel een andere verstoring op.

Doordat de glazen op enige afstand van elkaar staan zullen de

stralen die schuin invallen een planparalelIe verschuiving

ondergaan, die gesuperponeerd is op ~ •

Het beeld zal daardoor aan de randen enigszins uitgerekt worden.

Om deze vervorming zo klein mogelijk te houden is het dus van

belang de balg zo kort mogelijk te bouwen.

2.2. De dubbele balg.

We hebben gezien dat voor volledige kompensatie de balg van de

ikonostaat gevuld dient te worden met een vloeistof met brekings

index tv.ee.

Bovendien moet deze vloeistof helder zijn en mag de dispersie

(=kleurschifting) niet al te groot zijn~

Na uitgebreide naspeuringen is gebleken dat deze waarde in de

praktijk niet te realiseren is.

De meeste vloeistoffen bezitten een brekingsindex die varieert

tussen 1,3 en 1,7. Door het oplossen van bepaalde stoffen

in een vloeistof met een hoge brekingsindex is het mogelijk

deze waarde nog iets te verhogen.

Een voorbeeld hiervan is methyleen-iodide (n= 1,74) waarin

opgelost worden: tin-iodide, arseen-iodide, stilbium-iodide

en zwavel.

De brekingsindex haalt dan de zeer hoge waarde van 1,83.

Voorzichtigheid bij het gebruik lijkt echter geboden1

Toch kunnen er door toepassing van dit mengsel in de ikonostaat

met enkele balg aardige resultaten geboekt worden. Laten we

het effekt berekenen van een vloeistof met brekingsindex 1,8.
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Bij minimum-deviatie geldt: n=
sint ( ~m+ 0( )

sin! 0<.

Voor kleine hoeken: n=

Dus:

Voor n =

(n - 1) 0(

1,8 : 8

Sm + 0(

0<.

0,8. 0<

, maar ook: n (zie 2.1).

Het blijkt dat de trillingen voor 80% gekompenseerd worden.

Dit is reeds een belangrijke verbetering, maar een geheel

stilstaand beeld kan met deze enkele balg niet verkregen

worden.

De volgende stap is dan ook om voor deze balg nog een identieke

balg te plaatsen.

Wederom beschouwen we een kleine uitwijking vanuit de oorspronke

lijke positie (fig. 2.2.-1).

~
/1

pl
/ I

/ I

eerste balg tweede balg

Fi~. 2.2.-1. Afbuiging door ~ubbelA balg.
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We vervangen de sinussen van de hoeken door de hoeken

zelf en berekenen de deviatie voor de straal die volgens de

hoofdas invalt. Aangezien de deviatie bij kleine hoekexcursies

onafhankelijk is van de invalshoek gaat deze berekening ook

op voor stralen die niet langs de hoofdas invallen.

We vinden het volgende stel vergelijkingen:

i 2 i 1 - r + i 2 - r 2
( 1)

1

r
1 + r 2 :0 ol (2)

i 1 nr1 (3)

i
2 = nr2 (4)

"t=
. 1 1

0(
1

l - r
1 + - r 2 (5 )1

1 1 0( (6)r 1 + r 2 =

· 1 1 (7)l1 nr
1

· 1 1 (8)l2 nr2

~ = i 1 - i 2 (9)

i 1 = Cl( ( 10)

· 1 =0«(= S ) ( 11 )l2

(1) en (2) zijn identiek.

Door substitutie in (5) vinden we:

(2 - n) 0< :0 (n - 1) ex
_ n-1,J 0(

lA+CX--n n

(3- 2n) 0( o Voor 0<. = 0: elke n voldoet.

voor D( I: 0: n = 1,5.
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N.B. Naast deze strikt wiskundige afleiding is er nog

een direkte, veel eenvoudiger methode.

De afbuiging per balg is (zie 2.2):

b' =(n-1)o(
De totale afbuiging wordt dus:

~:: '2.~' = 2 (n-1) 0(

Als moet gelden 6=0<. , dan vinden we

of... =(2n-2)~ ~ 11 = 1. .
2

Een brekingsindex van 1,5 is voor vloeistoffen geen

ekseptionele waarde, zodat het geen al te grote problemen

oplevert om een geschikte vloeistof te vinden.

Bij de dubbele balg zal de invloed van de planparallelle

verschuiving nog groter zijn.

Om de vertekening zO klein mogelijk te houden moeten de balgen

dus zo dicht mogelijk bij elkaar staan.

2.3.Statische proefopstelling.

Om de ,,;erking van het vloeistofprisma aanschouvmlijk te naken

is een statische opstelling met twee balgen genouwd. Hiermee

kunnen ook nuttige dispersiemetingen worden uitgevoerd.
vaste neweepnare

vaste rail draainunt .o:lazen rail

laser

opvang

scherm

nevestieingsfr~me

voor vaste glazen

n8Heepbare

Fi? 2.3.-1. Statische opstelling met vloeistofprisma's •



De opstelling besta.at uit t't'lee stukken optische rail, Haarvan

er een vast aan de ondergrond bevestigd wordt en de tHeede rond

een vast draaipunt onder een hoek met de vaste rail kan Horden

geplaat st (fig. 2.3.-1) .

Het scherm vervangt de lcarnera, tervJijl een 12,ser de straal die

volgens de hoofdas invalt simuleert.

Aan de vaste rail is een frame gekoppeld waarop de vaste

glazen zijn gemonteerd, en vJaarin tevens het draaipunt van de

tweede rail is opgenomen.

Op deze tueede rail zijn de bevfeegbare glazen geplant st. ;Ii"rèoQr

blijven deze gInzen even\rijdig aan het vlak van het opvangscherm.

Om dispersiemetingen te kunnen verrichten kan de laser vervaagen

worden door een h'i tte lichtbron, v'raarmee met be11ulp van een

diafragma en tHee lenzen een bijna evenwijdige lichtbundel door de

glazen ~'::2,11 Horden gestuurd (fig. 2.3.-2).

pa)abOliSChe lens 1
reflektor

diafragma

lens 2 balgen scherm

Figuur 2.3.-2. Opstelling ter bepaling van kleurschifting.
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Bij de opstelling met de laser kan ook nog de brekingsindex

van een onbekende vloeistof worden bepaald uit de afwijking

op het scherm bij een bekende hoekuitslag.

Bij de enkele balg geldt:

S = (n - 1) C>(

De relatieve verschuiving is:

n - 2 ) n :0 + 2

Voor de opstelling met de dubbele balg berekenen we de

brekingsindex als volgt:

n +1
2
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3. Het gestabiliseerde plateau.

3.1. Opbouw plateau.

De achterste glazen dienen bevestigd te worden aan een

gestabiliseerd plateau.

De funktie van dit plateau is tweeledig:

1 De ongewenste trillingen elimineren door de glazen in een

vaste stand in de ruimte te houden, en

2 Langzame bewegingen volgen door de glazen met de kamera_

beweging mee te sturen.

Om de glazen een vaste stand in de ruimte te geven is alleen

een stabiliserend element nodig, zoals een grote massa of

een gyroskoop, dat kardanisch wordt opgehangen. Het volgen

van de langzame bewegingen kan bij de massa geschieden door

deze aan veren te bevestieen, bij de gyroskoop zijn hiervoor

koppelmotoren nodig. In het laatste geval zijn er ook

opnemers nodig om de hoekuitslag tussen kamera en de achterste

glazen te meten. Bij het hier gebouwde model van de

ikonostaat is gekozen voor de opstelling met de gyroskoop

als stabiliserend element. Dit in verband met de grotere

regeltechnische mogelijkheden die deze opstelling biedt.

Aangezien de optische werking van de vloeistofprisma's

voldoende kan worden bestudeerd in de statische proefopstel

ling zijn deze in dit eerste model achterwege gelaten.

Bij de interpretatie van de resultaten dient dan uiteraard

rekening gehouden te worden met het wegvallen van de

mechanische belasting die anders door de balgen gevormd zou

worden. De werking van de prisma's kan op eenvoudige wijze

worden gesimuleerd door een spiegeltje dat op het huis

van de gyro is bevestigd. Met een laser kan de stand van

het spiegeltje worden uitgelezen. De stip op het scherm geeft

exakt de bewegingen van de gestabiliseerde optische as weer.

Door een tweede spiegeltje op het plateau (kamerahuis) te

bevestigen kan het gestabiliseerde beeld direkt worden

vergeleken met het ongestabiliseerde. De principe-opbouw

van het plateau is als volgt (fig.3.1.-1):
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hoekopnemer

gestabiliseerde
glasplaat.....---

vaste
glasplaat

koppelmotor

Figuur 3.1.-1. Opbouw gestabiliseerd plateau.
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Voor detektie van de uitslag is gekozen voor potentiometers (H).

Deze zijn gemonteerd op de assen van de koppelmotoren (K).
De praktische realisatie van het geheel is te zien in figuur

3. 1 •-2.

5
+--1

2.

Foto: THE, No. A 4615.

H hoekopnemer (potentiometer)

K koppelmotor

gyroskoop

2 = binnenste gimbal

3 middelste gimbal

4 buitenste gimbal

(=kamerahuis)

5 = gestabiliseerde spiegel

6 = vaste spiegel

7 stuurschakeling

Fig.3.1.-2. Model van de ikonostaat.

3.2. Werking gyroskoop.

Het stabiliserend element wordt in het model van de ikonostaat

gevormd door een gyroskoop.
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In principe is dit niets anders dan een snel draaiende tol

die een zo hoog mogelijk impulsmoment (b) paart aan een zo

laag mogelijke massa. De impuls b, en dus ook de stand

van de gyro, kan alleen veranderd worden door een uitwendig

koppel T aan te brengen: T = db •
dt

We zien uit deze formule dat b nooit plotseling kan veranderen,

maar slechts als funktie van de tijd. Dit proces heet prece

deren. Voor de grootte van de precessie geldt (zie fig.3.2.-1):

do( - db - Tdt De precessiesnelheid is dus: eX = !b- b - b

(Aangezien het delen door

vektoren niet is gedefinieerd

geldt deze afleiding alleen

voor die gevallen waarbij

het koppel steeds loodrecht

op de impulsvektor staat.)
Boe. groter bh hoe ptug.ger de gyro.
Er lS dan ee grouer-~oppel

nodig om een bepaalde

precessiesnelheid te

bereiken. Door de gyro

op te hangen in beugels

(gimbals) met een geringe

lagerwrijving kan bereikt

worden dat er geen storende

uitwendige koppels de tol

kunnen bereiken. Deze zal

dan de eenmaal ingenomen

stand in de ruimte behouden.

We spreken dan van een vrije

gyro (zie fig. 3.2.-2).

Fig.3.2.-1.Precessie
veroorzaakt door een koppel.

Fig. 3.2.-2.Vrije gyro.
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Dit is nu wat we nodig hebben voor de ikonostaat. De enige

koppels die op de gyro werken ontstaan ten gevolge van de

lagerwrijving in de gimbals wanneer de buitenste gimbal

hoekbewegingen maakt. Bij de ikonostaat ontstaan er echter ook

ten gevolge van hoekuitslagen koppels die veroorzaakt worden

door de stijfheid van de balgen. Daarnaast ontstaan koppels

doordat de vloeistof in de balgen verplaatst moet worden.

Bij de bepaling van het benodigde impulsmoment van de gyro

dient met deze extra koppels terdege rekening te worden gehouden,
aar.gezien de gyromechanisch met de glazen gekoppeld is.

Bij veel toepassingen van de gyro voor navigatiedoeleinden ~7orden op

de assen van de gimbals koppelmotoren en hoekopnemers gemonteerd.

Het signaal van de hoekopnemer op de ene as wordt dan via een

regelversterker toegevoerd aan de koppelmotor op de andere as.

De precessiebeweging van de gyro die hierdoor optreedt wordt

gebruikt om de stand van de gyro zodanig te regelen dat deze steeds

gelijk blijft aan de stand van het voertuig. Het signaal dat

aan de koppelrnotoren wordt toegevoerd is nu (na integratie) een

maat voor de totaal doorlopen hoek van het voertuig. Het voordeel

van dit systeem is dat de koppelrnotoren alleen rond hun nulstand

hoeven te werken.

Voor de ikonostaat kan een dergelijk systeem ook worden toegepast.

Wanneer nu de regelkring een laagdoorlaatkarakteristiek bezit zal

het resultaat zijn dat bij snelle trillingen de gyro haar stand

behoudt en de langzame bewegingen worden gevolgd.

De door ons toegepaste gyroskoop komt uit een turn- en slip

indikator van een vliegtuig, waarin deze als rate-gyro werd

toegepast.

Hierbij is de output-as met een torsieveer belast, zodat de

hoekuitslag rond de output-as een maat is voor de hoeksnelheid

rond de input-as.

Na verwijdering van de veren verkrijgen we dus een gyro met

twee vrijheidsgraden, waarvan met een extra gimbal een vrije

gyro gemaakt kan worden.
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De tol is van het gelijkstroom-type met centrifugaal

toerentalbe~:renzing.

Verdere geCevens:

Eotor en ophanging: van turn + slip indikatol.' TEE ERG 1/16.

Voeding: V 28V = (toerental konstant tussen 26 en 30V).

Toerental: n = 5500 rprn = 575 rad/s (nominaal).

IDpulsmoment: b = 0,04 Nms.
5 ')

rl'rc(l,gheidsmoment (van rotor + frame): J = 7,18.10- Nms"-

(gemeten rond hoofdas LlOt grootste traaghcicls;,101:l0nt).

TiJ' ,'1-0 ."",-c·,,·· ' i' T' 1 - 1r~ 10-3 SV~.l..;'" J. ... .,,;;) c.. ,J -~ l ..J <iIl b - u • •

(Voor bepalinG "'0 en J zie respektievelijk aplJendix I en 11.)

3.3. Koppelmotoren.

3.3.1. Gewenste eigenschappen.

De eisen die aan de koppelrnotoren gesteld worden zijn

niet bijzonder stringent. Dit vloeit voort uit het feit

dat deze niet gebruikt worden voor het stabiliseren van

het beeld. Zij dienen slechts om de langzame bewegingen

van de kamera te volgen. Aangezien het benodigde koppel

evenredig is met de gewenste precessiesnelheid houdt dit

in dat de sterkte van de koppelrnotoren bepaald wordt door

de maximale rotatiesnelheid van de kamera die nog gevolgd

moet worden.

Voorts hoeven de koppelrnotoren geen grote hoekuitslagen

te maken. Dit ten eerste omdat de maximaal te kompenseren

hoekuitslag de 50 niet te boven gaat. Ten tweede is de

opstelling zodanig dat bij rotaties van de kamera rond

de ene as er een koppel geleverd dient te worden door

de koppelmotor op de andere as. Deze staat hierbij in de

nulstand. Deze rotaties komen het meest voor, n.l. bij

horizontale panning bewegingen.

Slechts bij gekompliceerde bewegingen rond twee assen

gelijktijdig kan het voorkomen dat er een koppel geleverd

moet worden t erloTi j 1 de kop1)e lmot oren ni et in hun nul st and

werken.
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Voor toepassing in de ikonostaat is het dus ruim voldoende

wanneer de koppelmotoren een lineair gebied van 100 bezitten.

Wat betreft de grootte van het te leveren koppel wordt de eis

mede bepaald door de stugheid van de toegepaste gyro. De

grootte van het impulsmoment vormt namelijk de evenredigheids

konstante tussen koppel en precessiesnelheid:

do<
T=b"d-t.

Een ander belangrijk punt is de massa. Deze dient zo laag

mogelijk te worden gehouden aangezien de koppelmotoren niet

allebei op het snijpunt van de beide rotatie-assen van de

ikonostaat geplaatst kunnen worden. Bij hoekversnellingen

rond de ene as moet dan de ene koppelmotor een extra koppel

leveren om het traagheidsmoment van de koppelmotor op de

andere as te overwinnen. De exemplaren in de proefopstelling

zijn van het type: Aeroflex TQ34W - 12 HA, met de volgende

kenmerken: R ::: 19 n
gevoeligheid: 0,2 Nm

A

J = 4,82.10-5 Nms2(gemeten loodrecht op motoras).

Hoewel deze verre van ideaal zijn voor deze toepassing zijn

ze toch gebruikt, aangezien er geen andere beschikbaar waren.

Deze bezitten een zeer ruim lineair gebied (120 0
) en zijn

onnodig zwaar en groot.

3.3.2. Bekrachtiging.

De koppelmotoren worden bekrachtigd via een versterker

schakeling. Deze is gebouwd naar een ontwerp van Janson(lit.4).

In de terugkoppelleiding is een korrektieschakeling opgenomen

om de stabiliteit bij hoge frekwenties te waarborgen.

De sturing van de koppelmotoren bevat alleen laagfrekwente

signalen.
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Het principeschema voor de lage frekwenties is als volgt

(Fig.3.3.-1):

koppelmotor

V·1

R

Figuur 3.3.-1. Principe-schema versterker met
stroomterugkoppeling.

Er wordt hierbij stroomsturing toegepast opdat er geen

nadelige beïnvloeding door de tegen - emk van de motor kan

optreden. Aangezien deze schakeling bij hoge frekwenties

niet stabiel bIe ek te zijn, moeten we voor dat frekwentie

gebied spanningsterugkoppeling toepassen.

Volgens gegevens van de fabrikant van de operationele

versterker is de volgende schakeling stabiel bij

hogefrekwenties (Fig.3.3.-2):

V·1

100.0.

>---------~Vu

10 KSl

10 pF

Figuur 3.3.-2.Principe-schema versterker met
spanningsterugkoppeling.
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Door nu op de juiste plaatsen extra kondensatoren op te nemen kan

een versterker worden verkregen die aan beide kriteria voldoet.

Het kantelpunt wordt ruim boven de hoogste te verwerken frekwentie

gekozen.

(In dit geval 1000 HzJ

Het principeschema ziet er nu als volgt uit (Fig.3.3.-3):

Vu

1911. R2 = R
3

= R 10 k.D.

R1
1 100..Q

R3 = 100 R

1n
C

1 = C

C2
1 C= 50

RC = r

Figuur 3.3.-3. Principe-schema met spanning;- en stroomterugkoppeling.

De overdrachtsfunktie hiervan is:

H = v
u

V
x

1
A

1

We vinden hiervoor bij benadering: H == 20 1 + 2 iw-c
1 + OA j v,re

Als het laagste kantelpunt bij 1000 Hz ligt zal het tweede kantelpunt

dus bij 5 k Hz liggen.

Om hoogfrekwente storingen tegen te gaan is aan de ingang nog een

laagdoorlaatfilter opgenomen net een kantelfrekwentie van 1000 Hz.

Hierdoor krijgt de overall-karakteristiek een vloeiender verloop

met slechts één kantelpunt met daarboven een konstante &fval van

6 dB per okt kaf. De verschillende karakteristieken zijn weergegeven

ir.l fi g. 3. 3. - 4.
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~versterker volgens gegevens fabrikant.

I

~versterker + kompensatie
I in terugkoppeling
I
I

I

~totale schakeling

in d13

I

I
I

~K:-- 1bK.----------"~--:~-:o-o x---- 1~ u-

frekwentie in H:

spanningsversterking

40~ - -

26+-------('

20

15 1----------:.---4.

o 100

-11 +--------i..

-'20
~laagdOOrlaatfilteraan de ingang

Figuur 3.3.-4. Frekwentiekarakteristieken van de
versterkerschakeling.

Om de koppelmotoren voldoende stroom te kunnen leveren zijn

op de uitgang van het IC nog twee vermogenstransistoren als

emittervolgers opgenomen. Het ingangssignaal kan met een

instelpotentiometer worden verzwakt, waardoor de gevoeligheid

van de stuurschakeling kan worden geregeld. Dit is belangrijk

voor de instelling van het kantelpunt, zoals we verderop zullen

zien.De maximale gevoeligheid van versterker + koppelmotor
Nm

bedraae;i 0,2 volt •

De komplete schakeling is als volgt (Fig. 3.3.-5):
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+20 V

0,47Sl

56Sl

SK2.n.
hoekopnemer

MJE 3055

V uit
~----'-"I------+------O+

MJE 955

SK2fl

C2
150pB'

R1 100..0..

C1 I Sn2F

10pF

R2

.n

0,47 1Il
R3 10K

-20V

Figuur 3.3.-5. Schema van de versterkerschakeling.
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3.4. Hoekopnemers.

Er zijn vele mogelijkheden om de hoek te detekteren.

De meest direkte methode is echter wel die waarbij er

rechtstreeks op de as waarvan de stand moet w0rden uitgelezen,

een potentiometer wordt geplaatst. Door op de aansluitpunten

de positieve en negatieve voedingsspanning aan te sluiten kan

v~n de loper een spanning worden verkregen die recht evenredig is

met de hoekuitslag.

De belangrijkste eisen die aan deze poterdometers gesteld

moeten worden zijn:

1 zeer geringe 'Hrijving van loper en lagering

2 lage massa

l voldoende oplossend vermogen

A voldoende belastbaarheid

2 goede lineariteit.

Ad ~ en 4: Het oplossend vermogen wordt bepaald door de dikte

der 'i'lindingen. Hiermede hangt echter ook weer de bela,stbaarheid

samen, zodat hiervoor een kompromis gesloten moet worden.

De belastbaarheid bepas,lt 1Jelke spanning er maxima",l over de

aansluitklemmen kan Horden f,'Gzet, en daarmede de gevoeligheid

van de hoekdetektie.

_8
4,3.10 Nm. (statisch)Hri jvinc;skoppel:

De potentiometers die in de proefopstelling zijn toegepast

zi.jn van het type: Spectrol model 100.

Deze bezitten de volgende eigenschappen:

R tot. == 10k.D.

Tolerantie: 3,;'

Lineariteit: 0,5 %
Resolutie: 0,C69 ~

Belastba: 1I'heid: 166 V

Gevricht: 57 gf
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De nulpuntsinstelling kan op verschillende manieren geschioden:

a Door regeluo.re iveerstanden op te nemen tussen àe aansluitklcJnl,]en

van de potentiometer en de voedingsspanning. Dit gaat echter

ten koste vr->.n de gevoeligheid.

u Door het potentiometerhuis te verdraaien ten oDzichte von de as.

c Door variatie van de voedingsspanning (fijnregeling) •

ITiermede wordt echter ook de revoeligheid veranderd. Ondanks dit

bez\·;raar kan op deze VJ'ijze het nulpunt nauvikeuri{;' vJOrden inrccstelc1.

De potentiometers zijn hier aangesloten op + en - 20 volt, zodat

de maximurl1-c1ü;sipat ie nog; lC1.ng niet bereikt \"JOrcJt.
20V

De gevoeligheid ü: nu 1800 111 mvlgraé'.d.

B ' . 'h 1 ·t 1 1::
0 , ., d. lJ de maXlli1Url oe ':Ul s ag van..J ver:zrl.lgen vTe us een

signaalspanninc; van ongeveer 0,5 V•

.,~, . 1 1 .elI ht 0 10'··lJ een loe ..-:Ul'uC'J.ag van s cc. s '-,

lje s chi J~lJaar.

is er nog altijd 11 mV

Om de gevoeliGheid per kanaal Jmntinu in te kunnen stell en J.S

na de hoekonnemer nog een instelpotentiometer opgenomen.
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4. stuurstrategie.

4.1. Gewenste sturing.

4.1.1. Definitie der begrippen.

Om de wijze van sturing van de koppelmotoren te kunnen

beschrijven is het noodzakelijk om eerst de verschillen

de parameters van de ikonostaat te definiëren

(zie fig. 4.1.-1).

kamera-vaste

y-as

x-as
ft\:

\
\

gestabiliseerde
glasplaat

\

I
, \
\ \

~
ICf'

objekt

Figuur.4.1.-1. De parameters bij de ikonostaat.

(N.B. Er is slechts één balg getekend, de glasplaten

van de tweede balg staan onderling evenwijdig aan

de beide glasplaten van de eerste balg .)
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cp inertiële hoek van de gestabiliseerde glasplaat

0 inertiële hoek van de gestabiliseerde kamera-as

= inertiële hoek van de kamera-vaste

glasplaat

0(= prisma tophoek

b= schijnbare objekthoek

Er geldt altijd: h = - cp (bij de juiste n vloeistof).

Gewenste sturing:

Voor f ~ < 0,3 Hz :cp= ~ (panning - beweging).

Voor f ~ > 0,3 Hz : cp = ° (trillingen van de kamera).

Zonder stabilisatie: cp = ~.

Het overgangspunt is op 0,3 Hz gekozen, aangezien beneden

deze frekwentie de trillingen niet meer als hinderlijk

ervaren worden (lit.1).

4.1.2. Mechanis ch model.

Het is zonder meer duidelijk dat de snelle trillingen

van de kamera ( f ~ >0,3 Hz) kunnen worden gekompenseerd

door de gestabiliseerde glasplaat een vaste stand in de

inertiële ruimte te geven. Dit zou eenvoudig gerealiseerd

kunnen worden door de glasplaat te koppelen aan een gyro

met een groot impulsmoment (b). De impulsmoment-vektor

van de gyro moet hierbij loodrecht op de glasplaat

worden gericht. Het driftkoppel van de meeste gyro's is

zo klein dat dit wel kan worden opgevangen door de stugheid

van de balg.

Bij deze methode van beeldstabilisatie ontstaan de problemen

pas wanneer we het beeld de langzame bewegingen van de kamera

willen laten volgen (panning - beweging).

Hiertoe is het noodzakelijk dat de gestabiliseerde glas

plaat met de kamera-vaste glasplaat mee beweegt. De gyro

zal dus uit zijn vaste stand losgebroken moeten worden.

Door een koppel loodrecht op de gewenste draairichting

op de gyro uit te oefenen zal deze in de richting van de

panning - beweging gaan precederen.
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Om tot een juiste stuurstrategie te komen moeten we ons

realiseren dat de ongewenste trillingen slechts een beperkte

amplitude hebben en dat het bij panning-bewegingen altijd

om grote uitslagen gaat.

De meest voor de hand liggende stuurmethode zou dus z~Jn

om alle bewegingen met een kleine amplitude (<:5 0
) te

kompenseren, en bij grotere uitslagen de stabilisatie op te

heffen en de gyro de kamerabeweging te laten volgen.

Deze sturing kan op een simpele wijze worden verkregen door

rond de gyro-as een aanslag aan te brengen die de hoekver-
•• 0

draaiing tussen gyro en kamera tot 5 beperkt. Het probleem

hierbij is dat de aanslag een kracht moet leveren loodrecht

op de beweging van de kamera-as ten opzichte van de gyro-as.

De gyro-as wil n.l. gaan precederen in een richting loodrecht

op de aangebrachte kracht. Deze aanslag zou b.v. kunnen

worden uitgevoerd als een ring rond een as op de gyro die in

de richting van de spin-as wijst. Deze ring moet dan inwendig

worden bekleed met een materiaal met hoge wrijvingsco~fficient,

zodat bij aanslag de gyro-as niet zijdelings kan wegschuiven.

Bij grote uitslagen is dus de schijnbare objekthoek gelijk

aan de kamera-hoek, echter wel met een konstante verschilhoek

50.van

tJanneer we de schijnbare objekthoek ~ uitzetten tegen de

kamera-hoek 0krijgen we het volgende beeld (Fig. 4.1.-2):

Figuur 4.1.-2. Verband tussen schijnbare objekthoek en
kamerahoek.
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De negatieve r.c. vindt zijn oorzaak in het ~eit dat het

beeld van een stilstaand objekt in het beeldvlak tegen de

draaiing van de kamera in beweegt. Deze stuurkarakteristiek

is niet erg elegant door de plotselinge overgang van volkomen

stabilisatie naar volkomen koppeling. Door de rand van de

ring van soepel materiaal te vervaardigen kan de overgang

iets vloeiender gemaakt worden. Het probleem dat er een

kracht loodrecht op de bewegingsrichting moet worden

uitgeoe~end blij~t echter bestaan. Het experiment met de

ring leidt ons echter tot een meer bevredigende konseptie

van dezel~de grondgedachte. Deze ring hee~t namelijk als

~unktie het aanbrengen van een kracht op de as in elke

gewenste richting in het vlak loodrecht op deze as. Hetzel~de

resultaat kunnen we verkrijgen met twee koppelmotoren op de

twee andere assen van de gyro. De tweede ~unktie van de ring,

het detekteren van de uitwijking van de as, kan worden

overgenomen door twee hoekopnemers op dezel~de assen als die

waarop de koppelmotoren zijn geplaatst. Deze meten dus ~x

en ~y. Door nu de aandrijving van de kopuelmotoren

kruislings met de hoekopnemers te verbinden wordt het koppel

steeds in de juiste richting aangebracht om de gewenste

precessie te verkrijgen. We kunnen uiteraard weer dezel~de

sturing toepassen als bij het gebruik van de ring, waarbij

het bezwaar van de diskontinuïteit blij~t gelden. Willen we

ten volle van de geboden mogelijkheden pro~iteren, dan

moeten we de verschillende vormen van kontinue hoeka~hanke-

lijke sturing gaan bestuderen. Ook is het mogelijk de

kruise~~ekten op te he~~en die ontstaan door de onvolkomen

heden in gyro en ophanging. Hiertoe zouden we het•
stuursignaal van de bekrachtigde koppelmotor een bepaalde

bewerking kunnen laten ondergaan en toevoeren aan de koppel_

motor die loodrecht op de eerste is geplaatst.
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In het eerste proefmodel zijn deze verfijningen nog niet

aangebracht.

4.1. 3. Lineaire sturing.

Laten we het effekt bekijken van een lineaire sturing, d.w.z.

het koppel rond de ene as is evenredig met de hoekverdraaiing

rond de andere as.

In formule-vorm: T
x

oftewel : T
x

en

en

- dbVoor de gyro geldt: T-dt •

Volgens de figuur geldt: dep= ~b •

Ty

In komponent en: Tx

(N.B. Het teken van k is afhankelijk van de spinrichting

van de gyro.)

fig.4.1.-3.

Verandering van b door een
koppel.

komponenten afzonderlijk

Verder is altijd: Cf == "0 - 0<..

Vanwege de lineariteit mogen we de

behandelen. De werkelijke beweging kan worden verkregen

door superpositie der beide komponenten.

We beschouwen slechts één komponent en laten hierbij de

indices weg.

Door Tenexop te lossen vinden we: b ~
k dt + Cf = ~.

Voor sinusvormige kamerabewegingen vinden we d~~ voor de

Overdrachtsfunktie:

H= ft
~

werking

1
1 +jw t

duidt.

, hetgeen op een integrerende
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Een integrator fungeert tevens als laagdoorlaatfilter en

het is niet moeilijk in te zien dat de term i hierin een

tijdkonstante (T) voorstelt. Met andere woorden, 1 is
2TtT

de kantelfrekwentie van het filter.
k

Wo cf = 1Dus: b ')

0 1+'~] Wo

Voor lage frekwenties (w« Wo) : Irl ~ 1

Voor hoge frekwenties (LV» Wo) :
I~I

r../ Wo
"-'

LV

Het blijkt dus dat bij een lineaire sturing reeds aan de

belangrijkste eisen van de beeldstabilisator is voldaan.

Bij langzame bewegingen van de kamera is de beeldhoek gelijk

aan de kamerahoek. Voor snelle trillingen is de amplitude

van de beeldverplaatsing omgekeerd evenredig met de

frekwentie van de trilling. Wanneer we de amplitude- en

fase-relatie tussen beeldhoek en kamerahoek uitzetten

(Bode-diagram) krijgen we het volgende beeld (fig.4.1.-4).
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t log ! in dB
o ---- __

-3

-6

-9

-12

0 0

_200

-400

-600

-800

_1000

fase-
verschil tussen
cp en ~---- --

w>

Figuur 4.1.-4. Bode-diagram bij lineaire sturing.

Om de stapresponsie te bepalen schrijven we de differentiaal

vergelijking op in Laplacevorm:

~ f ep(t)}=F(s) ,I:. {~(t)1= G(s)

---------7 sF(s) + ~ F(s) = ~ G(s)

We verdraaien de kamera-as over een hoek a:

o(t) = a.u(t) ~ G(s) = i
k

() a. - ( - t b
F s = b ~ Cf t) = a. (1- e T) met k = L

s(s+ ~
De responsie op een stap ziet er dus als volgt uit (fig.4.1.-5)
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------;O~-----:;:;-------;;2 ;:T--~3=;:T:------====~?' t

-,r----------

L..------'------=----=2::l~---:::3::T;=-----==~:>t

Figuur 4.1.-5.stapresponsie bij lineaire sturing.

De waarde van k wordt bepaald door de gevoeligheid van de

worden ingesteld is dus: f o max

potentiometers en van de versterkerschakeling.

De maximum kantelfrekwentie die in de proefopstelling
k max
~Z;""TI=O;:bF •

We vinden hiervoor een waarde van ongeveer 5 Hz.

4.2. Dynamisch gedrag van de beeldstabilisator.

kan

Bij de afleiding van de overdrachtsfunktie is er stilzwijgend

aangenomen dat het aangebrachte koppel ten volle benut wordt

om de spin-as te verdraaien. Maar zelfs de best gekonstrueerde

gyroskoop bezit nog altijd een traagheidsmoment met een

eindige waarde. Bij snelle trillingen en bij de stapresponsie

is vooral het traagheidsmoment rond de output-as niet te

verwaarlozen. Verder blijkt in de proefopstelling de

ophanging van de in- en output-as nogal veel wrijving op

te leveren, zodat ook hierdoor een deel van het aangebrachte

koppel wordt opgeslokt. Deze wrijving ontstaat uiteraard niet

ten opzichte van de inerti~le ruimte, maar tussen de bewegende

delen onderling. De wrijvingskomponent treedt dus alleen

op bij veranderingen van de hoek tussen de beide glasplaten(~).
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Wanneer de storingen niet al te groot zijn mogen we

aannemen dat er rond de input-as nog geen rotaties plaats

vinden. Nemen we als input-as b.v. de y -as, dan geldt dus:

Tx = b~ + cr ~ + J y d
2 cp Y-cr-r- y dt~ dt~

Nemen we weer lineaire sturing: Tx =' ky ()( Y

waarbij ~y ='Oy -fy ,dan wordt de nieuwe D.V. onder

weglating van de index y

J ~~r + (b _CT) %t + kr = K t -- ()M.
De overdrachtsfunktie in het s -domein is:

H(s) =' E.ill
a(s)

k - 6"s
J s 2+ (b-cr)s+k·

eWe hebben dus te maken met een 2 orde-systeem dat behalve

twee polen bovendien nog een nulpunt bezit.

Het nulpunt is: z

Het zal duidelijk zijn dat de ligging van polen en nulpunten,

en daarmee het gedrag van het systeem geheel wordt bepaald

door de waarden van de verschillende parameters. Wanneer we

echter de demping or klein veronderstellen ten opzichte

van k mogen we de invloed van het nulpunt verwaarlozen,
ezodat we een normaal 2 orde systeem hebben verkregen.

Hierbij kunnen we drie verschillende gevallen onderscheiden.

Voor elk van die gevallen volgt hieronder een kwalitatieve

beschrijving van de ligging der polen in het komplexe vlak

en de daarbij behorende frekwentiekarakteristiek en

stapresponsie (fig.4.2-1).
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frekwentiekarakteristiek stapresponsie

Î lm s

a onderkritisch
gedempt

(b-O)2<4Jk

Re s

b kritisch gedempt i I~

(b-a)2=4Jk îlm s

Re s

Re §

P1,2=.1
1:"

coverkritisch
gedempt

(b-o") 2>4Jk

Figuur 4.2.-1.De drie dempingstoestanden bij een 2
e

orde systeem.
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De parameters cr en J worden geheel bepaald door de opboU\v

van het mechanisch systeem. De waarde van b kan enigszins

worden beïnvloed door variatie van het toerental van de toL

De bovengrens ligt hierbij echter vast. Alleen de waarde

van k kan kontinu worden ingesteld. Hiermee kunnen dus de

verschillende dempingstoestanden worden verkregen. We moeten

hierbij echter voorzichtig te werk gaan aangezien door

verkleining van k de invloed van het nulpunt groter wordt.

Deze invloed uit zich in een minder snel afvallen voor de

hogere frekwenties. We zien dit in de amplitude-karakteristiek

door vanaf de frekwentie W = z een positieve helling van 6 dB

per oktaaf aan de karakteristiek toe te voegen. Hierdoor

wordt dus het effekt van de beeld stabilisator verminderd.

Voor de ikonostaat kan het beste de demping juist kritisch

worden ingesteld, terwijl de invloed van het nulpunt zo

klein mogelijk moet worden gehouden. De toestand van

onderkritische demping moet in ieder geval worden vermeden.

Vergelijken we tenslotte het dynamisch gedrag met de beschrij

ving van het gedrag in 4.1.-3 dan zien we dat de eenvoudige

beschrijving het best kan worden vergeleken met de toestand

van sterk overkritische demping.

Er valt nog op te merken dat we hier te maken hebben met een

niet minimum-fase-systeem, aangezien het een nulpunt in het

rechter halfvlak van het s-domein heeft (z= ~ ).

Het gevolg hiervan is dat de maximale fase-draaiing groter

is dan wanneer het nulpunt negatief was. De invloed op de

frekwentiekarakteristiek is echter in beide gevallen gelijk.
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5. Resultaten.

5.1. Optische metingen aan de balgen.

In eerste instantie zijn de balgen gevuld met een mengsel

van salicyl-methyl (n = 1,538) en petroleum(n = 1,403).

Met een speciaal daarvoor ingericht apparaat (refractometer)

werd in de glas- instrumentmakerij steeds de brekingsindex van

het mengsel bepaald, tijdens het toevoegen van de petroleum

aan de salicyl-methyl. Deze is daarbij met een onnauwkeurig

heid van slechts enkele procenten op de waarde 1,5 gebracht.

De werking van de proefopstelling was dan ook volgens de

verwachting zeer goed. Bij een maximale uitwijking van 10
0

was de uitwijking van het beeldpunt op het scherm niet meer

dan 0,5 %!

Er trad echter wel een merkbare uitwijking op in vertikale

richting. Dit is te wijten aan een te geringe stijfheid van de

draagkonstruktie der vaste glazen, zodat deze door de stugheid

van de balgen enigszins uit hun vertikale stand vlerden

getrokken. Een belangrijker resultaat van de proefopstelling

is echter het feit dat nu het kompensatieprincipe visueel

gemaakt kan worden. Verwijdert men de laser en kijkt men

door de glazen naar het scherm dan kan men het volgende

opvallende effekt waarnemen: wanneer het scherm met de

beweegbare balk heen en weer gedraaid wordt ziet men het

scherm volkomen stil staan, terwijl de achtergrond heen en

weer beweegt. Wel ziet men bij grote uitslagen bij de

zwart-wit overgangen in het beeld gekleurde randjes ontstaan.

Dit effekt van kleurschifting is apart onderzocht.

Hiertoe werd de laser vervangen door een halogeenlamp

gekombineerd met een lenzenstelsel (zie fig.2.4.-2).

De optische opstelling is zodanig dat er van de bijna

puntvormige lichtbron via een parabolische spiegel een

evenwijdige bundel wordt gemaakt. Door de eerste lens wordt

het licht door een diafragma gestuurd, waardoor de randstralen

worden afgesneden.
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Vervolgens wordt door een lens met grote brandpunt afstand

het licht tot een bijna evenwijdige bundel gemaakt. Door

verschuiving van de tweede lens wordt het stipje op het

scherm zo klein mogelijk gemaakt. Hiervan is bij verschillende

uitwijkingen de kleurschifting bepaald. Aangezien uitgebreide

metingen met deze eenvoudige meetopstelling niet mogelijk

zijn, wil ik volstaan met het vermelden van één meting als

richtwaarde. Bij een uitslag van 100 was de afwijking tussen

rood en groen op het scherm ongeveer 2 mmo Dit komt overeen

met een hoek van 0,160 zijnde een afwijking van 1,6 %.
Om de kleurschifting te minimaliseren moet uiteraard een

vloeistof worden toegepast met een zo laag mogelijke

dispersie (dn ) •
~

Zoals te verwachten is, is de dispersie ook afhankelijk van

de brekende hoek ~van het prisma, en wel lineair voor kleine

hoeken. De afleiding is vrij eenvoudig met behulp van de

hoekdispersie

db
Na herleiding vinden we: dÀ

= di2.
~

sin 0(

(lit. 4).formules uit 2.1.

~ = i 1 -0<+ i2

Voor kleine hoeken mogen we dit benaderen met:

d~ = 0<. ~ •
d,A. u

Hieruit zien we dat het met het oog op kleurschifting

belangrijk is de uitslag van de balgen zoveel mogelijk te

beperken. We zien ook dat voor grotere invalshoeken de

kleurschifting, zij het slechts geleidelijk (vOlgensc~s ),

toeneemt. De kleuring is dan ook het duidelijkst waarneem

baar aan de randen van het beeld.

5.2. Metingen aan gyro.

De eigenschappen van de gyro zijn belangrijk voor de toepas

baarheid als stabiliserend element. De belangrijkste

eigenschappen zijn het impulsmoment b en het traagheidsmoment

J rond de output-as.



45

De wijze waarop deze bepaald zijn, is aangegeven in appendix

I en 11. De gevonden waarden zijn:

b = 0,04 Nms en -5 2J = 7,2.1° Nms (gemeten rond as

met grootste traagheidsmoment).

Het impulsmoment is vrij laag. (.rer vergelijking: de waarde

voor vrij eenvoudige 400 Hz gyro1s ligt meestal in de orde

van 0,5 Nms.)

Dit geeft dus direkt al een beperking in de mogelijkheden

van de proefopstelling. Belangrijker is echter de verhouding %.
In onze opstelling moeten we voor J uiteraard het traagheids

moment van de beide gimbals in hun geheel nemen. Voor de ene

gimbal moeten we dus de invloed van de massa van de koppel

motor op de waarde van Jinkalkuleren. Voor de andere as

is de situatie veel gunstiger, aangezien hier alleen de rotor

van de gyro meetelt. Om echter een kwaliteitsindruk van de gyro
Jte verkrijgen kunnen we de waarde van 0 ervan bepalen.

Deze waarde heeft de vorm van een tijdkonstante.

-r= J
1i = 18 msec.

Zoals we in 4.2 gezien hebben vallen voor het tweede-orde

systeem in het geval van kritische demping de beide polen

samen. We hebben dan één tijdkonstante: ""t 1 '1.. = 2 J
• b-cr

l'lanneer de wrijving r::J" klein is ten opzichte van het impuls

moment b van de gyro dan is deze tijdkonstante ongeveer

gelijk aan tweemaal de tijdkonstante die we voor de gyro

hebben bepaald. Met andere woorden, ~ is dus een maat

voor de snelheid waarmee bij de stapresponsie de eindwaarde

wordt bereikt. De kantelfrekwentie bij het volgen van de

be\vegingen is gekozen op 0,3 Hz. Dit komt overeen met een

tijdkonstante
1 1 500 msec.van 27[.0,3 ';::;:3 2" sec. =

De -r van de gyro ligt dus zover beneden deze waarde dat we

in onze opstelling weinig hinder ondervinden van de traagheid

in de responsie. Wel echter is het traagheidsmoment van de

ene gimbal in zijn geheel enkele orden groter dan van de gyro

alleen.
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Hierdoor zijn er beperkingen opgelegd aan de bewegingen in

het horizontale vlak. De gehele opstelling met het draaipla

teau is echter zodanig zwaar dat er geen snelle trillingen

kunnen worden aangebracht.

5.3. Dynamische metingen aan ikonostaat.

Om de werking van de ikonostaat te onderzoeken is het

gestabiliseerde plateau geplaatst op een draaitafel. De

werking van de vloeistofprisma's wordt hierbij gesimuleerd

met behulp van spiegeltjes.Een spiegeltje is geplaatst op de

draaitafel en geeft dus de bewegingen van de kamera-vaste

glasplaat weer. De ander is gemonteerd op het huis van de

gyro en heeft dus dezelfde stand als de gestabiliseerde

glasplaat. Op beide spiegeltjes wordt een laserstraal gericht

die na reflektie op een scherm worden opgevangen. De aldus

verkregen beeldstipjes zijn dus vergelijkbaar met respektie

velijk het ongestabiliseerde en het gestabiliseerde beeld bij

de ikonostaat. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat

door de spiegeling de hoeken verdubbeld worden, zodat de

bewegingen op het scherm heviger schijnen dan ze in werkelijk

heid zijn. In ieder geval kan met deze opstelling de werking

van de ikonostaat visueel gemaakt worden. Daarnaast zijn

er ook registraties van de bel'legingen gemaakt. De relatieve

bewegingen rond de x- en y-as kunnen direkt worden afgeleid

ui t het signaal van de beide hoekopnemers (t>l x en rxy ).

Om de bewegingen van het kamera-huis te simuleren is ook de

as van de draaitafel gekoppeld aan een potentiometer (~x).

Erg belangrijk zijn ook de bewegingen van het gestabiliseerde

beeld ten opzichte van de inertiële ruimte. Een signaal dat

hiermee overeenkomt kan worden verkregen door de signalen van

de beide vertikaal opgestelde potentiometers van elkaar af

te trekken (cpx = '0 x - ~x ) •
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Allereerst zijn er sinusvormige bewegingen op de draaitafel

aangebracht. Hiertoe is deze met een lange drijfstang verbonden

met een punt dichtbij het middelpunt van een vliegwiel

(zie fig. 5.3.-1).

t

Figuur 5.3.-1. Meetopstelling met aandrijving.

De top- top- waarde van de amplitude is hierbij ingesteld op
oongeveer 7 . Door het wiel met toenemende snelheid rond te

draaien kan de frekwentie van de trillingen kontinu worden

gevarieerd. Het aldus verkregen beeld is weergegeven in figuur

5.3.-2. We zien hierin zeer duidelijk dat de beweging van het

gestabiliseerde beeld (~) met de hoger wordende frekwentie

afneemt. Uit metingen bij verschillende frekwenties'is de

frekwentiekarakteristiek bepaald (fig. 5.3.-3).

Figuur 5.3.-3.Gemeten frekwentiekarakteristiek.

frekwentie

in Hz
210,40,20,10,04

-5

-15

-10

-20
0,01 0,02

<fx jt--....-- __
~X ° I

in dB

De stapresponsie is weergegeven in fig.5. 3.-4. De waarde van -C hierui t

bepaald bedraagt ongeveer 0,6 s. Tenslotte is er een registratie gemaakt,

terwijl de draaitafel met de hand in trilling werd gebracht (fig. 5.3.-5).

In de verschillende registraties is duidelijk te zien dat de invloed op de

vertikale komponent (tXy) het grootst is bij langzame bewegingen en bij de

stapresponsie.
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6. Konklusies en aanbevelingen.

6.1. Bespreking resultaten.

Bij de interpretatie van de meetresultaten dient vooral niet

uit het oog te worden verloren het feit dat het hier een eerste

proefmodel betreft. Bij de bouw hiervan zijn dermate ruime

mechanische toleranties aangehouden, dat er beslist geen al

te hoge verwachtingen voor de werking ervan gekoesterd mogen

worden. Desalniettemin blijkt voor de hoogst bereikbare

frekwenties de amplitude van de trillingen toch met 85 % te

zijn teruggebracht. Bij het aanbrengen van trillingen in

het horizontale vlak blijft de uitwijking van het beeldpunt

in vertikale richting over het hele frekwentiegebied dat

gemeten is beperkt tot ongeveer1,4°. Slechts bij de stapres

ponsie in het horizontale vlak treedt er een duidelijke

beïnvloeding op in de vertikale komponent (vergelijkbaar

met overspraak in de telekommunikatie). Deze bedraagt

gemiddeld ongeveer 2. 2 %.
Een andere, nogal storende fout, is de gebrekkige korrellatie

tussen de stand van de kamera-as en beeld-as.

Dit is gedeeltelijk terug te voeren op nulpuntsdrift in de

sturing. Daarnaast is er enige speling in de ophanging te

konstateren en treedt er een duidelijke stiktie op in de

lagering van de gimbals. Deze fouten manifesteren zich op

twee manieren. Wanneer de kamera in rust is blijft de beeld

as toch nog kleine onregelmatige bewegingen maken. Ten tweede

treedt er rond het nulpunt een duidelijke hysterese op.

Dit laatste zal in de praktijk niet als bijzonder hinderlijk

ervaren worden, aangezien het richten van de kamera meestal

zal geschieden met behulp van het gestabiliseerde beeld.

Het eerste verschijnsel is echter veel hinderlijker aangezien

de beeldstabilisator hier juist het omgekeerde effekt

teweegbrengt. Beide fouten zijn echter op te heffen door een

betere mechanische opbouwen het nauwkeurig afregelen van de

stuurschakeling.



52

6.2. Aanwijzingen voor verbeteringen en verfijningen.

Een der meest noodzakelijke en ook meest voor de hand

liggende verbeteringen is een andere mechanische opbouw.

Hierbij dient vooral gelet te worden op de stijfheid van de

konstruktie en een geringe wrijving in de lagering van de

gimbals. Ook het traagheidsmoment van de binnenste gimbals

(kompleet met komponenten) dient zo laag mogelijk te worden

gehouden. Dit zijn echter onderling tegenstrijdige eisen,

zodat hier naar een kompromis gestreefd dient te worden.

Een kompromis tussen enerzijds een zodanig stijve konstruktie

dat de be!nvloeding tussen de twee onderling loodrechte assen

niet hinderlijk is en anderzijds een lichte konstruktie zodat

de kantelfrekwentie niet al te laag komt te liggen.

Hetzelfde probleem komt naar voren bij de keuze van de gyroskoop.

Een redelijk groot impulsmoment is wenselijk in verband met

de kantelfrekwentie en de beïnvloeding der kanalen, maar

brengt meestal een grote massa met zich mee. Ook hier dient

weer naar een zo gunstig mogelijk kompromis gezocht te worden.

Wat betreft de sturing zijn er nog vele mogelijkheden tot

verbeteringen en verfijningen. Voor een lineaire sturing is

de gebouwde schakeling zonder meer toe te passen, waarbij

door variatie van de gevoeligheid (k) het gedrag van de

stabilisator kan worden beinvloed. Door toevoeging van een

kwadraterend element kan een sterkere progressiviteit in de

hoekafhankelijkheid van de sturing worden verkregen. Ook

andere vormen van niet-lineaire sturing dienen onderzocht te

worden. Bij de praktische realisatie van de ikonostaat dient

uiteraard veel zorg besteed te worden aan de konstruktie

van de balgen en de ophanging van de glazen. Vooral de invloed

van de wrijving is belangrijk aangezien deze niet gekompenseerd

kan worden (zie 4.2.). Ook een kompakte bouw is bij de praktische

realisatie van belang. Vooral de gyroskoop kan hierbij een

probleem vormen, aangezien voor het verkrijgen van een groot

impulsmoment de rotordiameter van grote invloed is.
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Een eventuele oplossing kan zijn de rotor als holle cylinder

uit te voeren met een buitenliggende stator en deze rond de

optische as te plaatsen.

De lagering zou hierbij bijvoorbeeld kunnen worden verzorgd

door een dynamisch lucht lager.
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7. Lijst van gebruikte symbolen.

n brekingsindex

dB decibel, logarithmische eenheid voor de de

verhouding van twee grootheden.

~ deviatie van een prisma

ex prisma tophoek

r minimum deviatieÖm

b impulsmoment

T koppel

V voedingsspanning

n toerental

J traagheidsmoment

L tijdkonstante

R weerstand

C capaciteit

JU versterkingsfaktor

H overdracht sfunkt ie

rad. , grad.

rad. , grad.

rad. , grad.

Nms

Nm

V

rad
_1

rpm, s

Nms
2

s

n

F

inertiële hoek van de gestabiliseerde gla~trad., grad.

w

cp

Ó

hoekfrekwentie

inertiële hoek van de kamera-as

rad s-1

rad., grad.

~ inertiële hoek van de kamera-vaste glasplaat rad. , grad.-
h deviatie van een prisma rad. , grad.

- schijnbare objekthoek rad. , grad.

f frekwentie Hz,
-1

s

ft frekwentie van de trillingen van de kamera Hz,
-1

s

()(x,y: hoek tussen glasplaten gemeten rond x,y-as rad. , grad.
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k evenredigheidsfaktor tussen koppel en hoek bij -1Nm.rad
lineaire sturing

-1
kantel- hoekfrekwentie rad.s

Wo

-r tijdkonstante s

~ Laplace-operator

s komplexefrekwentie (O"+jw)

F( s) Laplace- getransformeerde van cp (t)

G(s) Laplace- getransformeerde van O(t)

u(t) eenheidsstap

f o kantelfrekwentie Hz,
-1s

cr- rotatie-wrijving Nms

p pool (in s-domein)

z nulpunt (in s-domein)

À golflengte van licht m
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Appendix I

Experimentele bepaling impulsmoment.

De bij de ikonostaat toegepaste gyroskoop bestaat in feite uit de

tol en ophanging van een turn- en slip indikator. Hiervan is nuttig

gebruik

Voor de
T = db

dt

gemaakt bij de bepaling van het impulsmoment (b) van de gyro.

verdraai1ng van de impulsmoment-vektor geldt de formule:
doe
dt • b.

dus:
T

b= -.-
e)(

In de turn- en slip indikator is de uit gangs-as belast met een

veerkoppel, zodat de hoekuitslag aan de uitgang evenredig is met

de rotatiesnelheid rond de ingangs-as (mits de uitslag niet te

groot is). Om deze uitslag te ijken is het gehele apparaat op een

draaiplateau geplaatst.

Door nu met een veerbalans het koppel te bepalen dat benodigd is

voor een bepaalde uitslag, kan hiermede de waarde van b worden

bepaald.

De gemeten waarden zijn als volgt:

• rad •

}~b =

eX= 0,°5 sec
0,04 Nms.

T= 2.10-3 Nm
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Appendix 11

Experimentele bepaling traagheidsmoment.

1

I
I
I
I

.J.~2'- ..

Figuur II .-1

x
1

=
x
~'

=

Om het traagheidsmoment J van een bepaald voorwerp rond een

van de hoofdtraagheidsassen te bepalen wordt het meetobjekt

opgehangen aan twee evenwijdige draden aan het plafond (zie fig.II-V.

Door nu het objekt over een kleine hoek rond de vertikale as te

draaien en los te laten kunnen

we het een zuivere rotatie

slingering geven. Uit de

trillingstijd hiervan kunnen

we het traagheidsmoment

bepalen. Hiertoe moet nog

de massa van het objekt en

de lengte en afstand der

draden bepaald worden.

Om de formule hiervoor af

te leiden beschouwen we

eerst één ophangdraad

(fig.II-2). Als het objekt

symmetrisch is opgehangen

is de naar beneden gerichte

kracht gelijk aan t mg.

De terugdrijvende komponent is

dan:

F = i mg. sin 0< ,

voor kleine <X : F = t mg eX •

Bij kleine uitwijking:

cp . x ,,/ . X
= Sl.n I"'ä ,VI. = Sl.n l' .

o<,ep klein: cp

1.
"2 mg

Figuur 11.-2
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Het koppel dat door de terugwerkende krachten op het objekt

wordt uitgeoefend is nu gelijk aan:

2
dus: T= i mgO<. a = mZ~·cp·

Voor de rotatie geldt: T - J cp •

Dus: -
2•• mga CfJep- .- 41

2
~
41J

.cp

Stel: cp t
cos 2 TI T .

tl -2IT sin2TI.!
dt T T

d2 cp 4 rr 2 t
dt2 = -~ cos '2. Tr T

2
~ J41J • Dus:

2 2mga T
16rc 2 1 .

De gemeten waarden zijn als volgt:

gyro koppelmotor eenheid

gewicht 570 880 gf

1 1285 1100 mm

a 86 63 mm

T 1,36 1,55 s

_h: 8 -5 2
~J 7,18.10 j 4, 2.10 1T m s
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Appendix 111

Aansluitschema stuurschakeling.

1-Aj-
2-B + 20 V

3-C

4-D- } rood
koppelmotor op horizontale as

5-E- geel

6-F-

7-H-

8-J-

:oper}
potentiometer paars

9-K- op vertikale as rose

10-L- wit

11-M-

12-N-

13-P-

14-R-

15-8-

16-T-

potentiometer

op horizontale as

groen

zwart

grijs

17-U

18_V_

19-1-1-

20_Xj-
21-Y

22-2

} koppelmotor op vertikale as

aarde

- 20 V

oranje

bruin
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