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O.Samenvatting.

In dit rapport wordt de opbouw van een elektronisch systeem

behandeld,waarmee de elektromagnetische excitator van een verrnoeiings

machine op een zodanige wijze wordt gestuurd,dat een proefstuk

onderworpen is aan een smalle band random-excitatie.
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1. Inleiding

Gedurende de laatste tien Jaren is bij deskundigen een sterk toenemende

belangstelling te konstateren voor het beproeven van materialen met een

"at random"-varierende belasting. De tot heden toe gebruikte machines voor

een konstante belasting worden, voor zover mogelijk, omgebouwd om dergelijke

praktijkbelastingen in het laboratorium te kunnen realiseren. Een van deze

typen machines is een Amsler Hoogfrequent Pulsator, die gebruikt wordt voor

het beproeven van kleine onderdelen op vermoeiingstechnische eigenschappen.

De pulsator is een in zijn eigenfrekwentie aangestoten massaveersysteem met

een zeer lage demping, waarbij het te vermoeien proefstuk een deel van de

veer is. De eigenfrekwentie en demping van het systeem zijn afhankelijk van

de materiaaleigenschappen van het proefstuk.

De amplitude van de harmonische belasting op het proefstuk dient nu op sto

chastische wijze te veranderen. Tijdens de beproeving zal de eigenfrekwentie

van de machine door scheurgroei in het proefstuk veranderen.

In dit rapport zal een elektronisch systeem worde~ beschreven, waarmee de

elektromagnetische excitator op zodanige wijze kan'worden gestuurd, dat vol

daan wordt aan de eis van smalle band-random-excitatie van het proefstuk met

een centrale frekwentie, die gelijk gehouden wordt aan de veranderende eigen

frekwentie van het veersysteem en instelbare bandbreedte.

Een eerste opzet voor een dergelijke smalle band-random-excitatie, met behulp

van een elektronische sturing, is gegeven in een rapport van D.J. White en

J. Lewszuk (zie Literatuuropgave).



- 2 -

2. Beschrijving van de machine

Deze vermoeilngsmachine wordt gebruikt voor het beproeven van ronde en

vlakke konstruktie-onderdelen op vermoeilngssterkte, waarbij de frekwentie

van de wisselbelasting op het proefstuk zo hoog is (ca 200 Hz), dat een be

proeving met 107 a 108 wisselingen aan de belasting toch niet al telang

duurt.

De machine bestaat in essentie uit een massaveersysteem dat in zijn re

sonantiefrekwentie aangestoten wordt. De resonantiefrekwentie van dit sys

teem wordt enerzijds door de elasticiteit van het konstruktie-onderdeel,

anderzijds door de grootte van de bewegende massa bepaald.

De meting van de kracht (belasting) op het proefstuk gebeurt met behulp

van een optische dynamometer. Een lichtstreep op een schaal geeft zowel de

grootte van de statische als de wisselende belasting aan. De wisselende be

lasting is zichtbaar als een lichtband, waarvan de uiteinden de top-top

waarde van de wisselbelasting aangeven. De konstruktie van deze dynamometer

is zodanig dat een frekwentie-onafhankelijke aanwijzing verkregen wordt. Er

zijn dynamometers aanwezig voor een wisselbelasting van resp. 15, 10 en 2

tonf. De wisselbelasting kan op een druk- of trekkracht worden gesupcrponeerd.

De krachtamplitude kan automatisch op hetzelfde niveau gehouden worden. Dit

wordt verzorgd door een regelsysteem bestaande uit de- dynamometer, vel~ogens

versterker, massaveersysteem en de aan het massaveersysteem bevestigd~ in

duktieve opnemer. Deze induktieve opnemer is gemonteerd op de dynam0m~l:er en

meet eveneens de krachtamplitude.

Dit teruggekoppelde systeem is analoog aan een meegekoppelde versterker. De

versterking is met een potentiometer regelbaar, evenals de faseverschuiving

binnen het systeem. De amplitude van het oscillatiesignaal (i.e. de belasting)

is instelbaar met behulp van een foto-elektrische cel, die verschoven kan

worden langs een geleider naast de dynamometer. Zodra de lichtband op de cel

valt wordt de versterking en daardoor ook de grootte van de belasting be

grensd.

Het aantal belastingswisselingen wordt v~a eensynchroontellergeregistreerd.

Door het aantal wisselingen per minuut te tellen kan men de resonantiefre

kwentie van het massaveersysteem bepalen.

De machine is uitgerust met een overbelastingsbeveiliging en een breukdetek

terende schake ling, die de machine kunnen stilzetten.
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Technische gegevens van deze machine z~Jn

Type

Grootste wisselbelasting

Grootste druk- of trekkracht

Frekwentiebereik

Max. vermogen v.d. versterker

Nauwkeurigheid dynamometer

Kleinste meetonnauwkeurigheid

Belastingvariatie bij ! 10% licht

netvariatie

10 HFP

! 5; ! 7,5 tonL afh. type dynamometer

10, 15 tonf. afh. type dynamometer

60 :os; f :os; 300 Hz

300 Watt

+ 1,5%

+ 25 kgf. bij 10 tonf. dynamometer

< 1%

De opbouw van de machine en het principeschema zijn ~n figuur 2.1 en 2.2 ge-

geven.

De statische druk- of trekkracht kan met de voorspanveer, via verdraaiIng van

een tandwiel op de voorspanspindel, op het proefstuk aangebracht worden. De

wisselbelasting wordt aangebracht m.b.v. een door de vermogensverste~ker aan

gedreven elektromagnetische excitator, die gekoppeld is aan de hoofdmaesa.

De resonantiefrekwentie van de machine is gelijk aan

f = I Ie
21T V M'

waarin M

e

de aanwez~ge bewegende massa,

de elasticiteit, bestaande uit de som van de elasticiteit van het

proefstuk en de elasticiteit van de dynamometer.

De grootte van de hoofdmassa kan veranderd worden door het aantal massieve

schijven, waaruit deze massa bestaat, te wijzigen.

De zelfinduktie van de elektromagneet vormt sarnen met een aantal, in stappen

inschakelbare, kondensatoren een resonantiekring, die afgestemd wordt op de

eigenfrekwentie van het massaveersysteem. De kwaliteitsfaktor ~ van het

massaveersysteem (20 < Q :os; 100) is veel groter dan de kwaliteitsfaktor Q- m e
van de elektrische kring. ~ is afhankelijk van de demping van het proefstuk.

Voor een normaal dempingsarm proefstuk is het vermogen, benodigd voor een

wisselbelasting van + 5 tonf. ca 200 Watt (P = 300 Watt), zodat vermogens-max
reserve aanwezig is. Deze vermogensreserve kan gebruikt worden om het massa-

veersysteem vlak naast de resonantiefrekwentie te exciteren.
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Bij het in werking stellen van de machine maakt men de rondgaande verster

king in het systeem zo groot dat de machine spontaan aanloopt. Zodra de

lichtband, die de belasting aangeeft, de foto-elektrische cel belicht wordt

de versterking zodanig gekorrigeerd, dat de gewenste belasting wordt ver

kregen. Uitvallen van de machine gebeurt meestal t.g.v. de volgende oorzaken:

a) Ret in werking treden van de onderbelastingsbeveiliging.

Deze beveiliging werkt als volgt: indien het proefstuk scheurt verloopt

de stijfheid en daardoor de resonantiefrekwentie (wordt in het algemeen

lager). Dan klopt de gewenste faserelatie in het regelsysteem niet meer,

terwijl de versterking van het systeem niet meer groot genoeg is om de

oscillatie te handhaven. Zodra de amplitude van het oscillatiesignaal be

neden een gewenste waarde zakt, treedt de onderbelastingsbeveiliging in

werking.

b) Als bij het onder a) genoemde de machine niet uitvalt, dan stopt de machine

t.g.v. het in werking treden van de breuk en/of overbelasting detekterende

beveiligingsschakeling.

Een schema van het elektronisch gedeelte van de machine ~s in fig. 2.2. ge

geven.

N.B. Een scheur wordt groot genoemd als de scheurlengte afhankelijk Vdn de

materiaaleigenschappen, ca 10% - 20% van de breedte van het proefstuk

beslaat.
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3. De gemodificeerde machine

In de praktijk zal een wisselende belasting op het proefstuk, met konstante

amplitude niet vaak optreden. Men heeft de machine dan ook voorzien van een

programma-apparaat. Dit apparaat kan de fotocel langs zijn geleider verschui

yen zodat de grootte van de wisselkracht gewijzigd kan worden. De werking is

traag. Om van een wisselbelasting van ! 500 kgf naar een wisselbelasting van

~5 tonf.te komen is 25 seconden nodig. Bovendien is de werking discontinue,

want de grootte van de wisselkracht kan aIleen in stappen (500 kgf. per stap)

gewijzigd worden. Na een wijziging duurt het minstens 8 minuten voordat een

nieuwe verandering kan optreden. Als men een dergelijke belastingsvariatie ~n

beeld brengt, kan men bijv. het volgende belasting-tijd-diagram zien:

m·ldde.lla.s~

c.

I

'. 1

;

.. :1

I t..
se

o

-t

1

fig. 3.1. Programmabelastingsvoorbeeld.

Een kontinue belastingsvariatie is wenselijk; hierbij dient natuurlijk rekening

gehouden te worden met de traagheid van de machine, die de snelheid, waarmee

een belastingsvariatie wordt aangebracht, beperkt.

De omhullende van het wisselbelastingssignaal moet dus een laagfrekwent sig

naal zijn. Dit signaal kan afkomstig zijn van een ruisbron, maar ook kan een

in de praktijk gemeten belasting m.b.v. een bandreconder in het laboratorium

nagebootst worden.
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3. I. De eisen, die gesteld worden aan een systeem voor excitatie met varier~nde

amplitude

Men kan de volgende eisen opstellen:

a) Ret signaal, dat de machine wordt aangeboden, dient een amplitude

gemoduleerd signaal te zijn met een draaggolffrekwentie die gelijk is aan

de resonantiefrekwentie van het massaveersysteem. De omhullende is een

laagfrekwent signaal, waarvan de momentele waarde van de amplitude "at

random" moet varieren.

b) De draaggolffrekwentie dient het verloop in eigenfrekwentie van de machine

te volgen. Ais het proefstuk gaat scheuren verloopt namelijk de stijfheid

van het proefstuk en daarmee de resonantiefrekwentie van het massaveer

systeem. Bovendien blijkt de stijfheid van bepaalde typen proefs~ukken

krachtafhankelijk te zijn.

c) Een tegenkoppeling, die de amplitude van de omhullende van het belastings

signaal met de amplitude van het excitatiesignaal vergelijkt, is wenselijk.

Rierdoor kan de bandbreedte van het massaveersysteem, in het geval dat

dempingsarme proefstukken getest worden,vergroot worden zodat effekten

t.g.v. proefstukvariaties onderdrukt worden.

d) De verhouding van de amplitude van het excitatiesignaal tot de amplitude

van de omhullende van het belastingssignaal (responsie) dient tijdens een

beproeving liefst konstant te blijven. Deze verhouding wordt in het ver

volg de excitatie/responsie verhouding genoemd. De excitatie/responsie

verhouding dient tijdens de beproeving konstant te zijn binnen ! 0,5%.

DOOI scheuruitbreiding verandert ook ~ van het massaveersysteem, zodat

de v~rhouding van stroom door elektromagnetische excitator en de grootte

van de wisselbelasting niet meer konstant is.

e) Ret laagfrekwent signaal dient in bandbreedte begrensd te kunnen worden,

waardoor een banddoorlaatfilter met instelbare kantelfrekwenties nood

zakelijk ~s. De flanksteilheid van de amplitudekarakteristiek voor fre

kwenties, die groter zijn dan de kantelfrekwenties,dient groot te zijn.

f) De machine dient een beveiligingseenheid te bezitten. Deze moet in werking

treden als het proefstuk breekt of als de machine of versterker overbelast

wordt.



- 9 -

3.2. Blokschema van het gemodificeerde systeem

Om de in 3. I. genoemde eisen te realiseren zijn een aantal eenheden opge

bouwd, die tezamen deze wensen vervullen. Om de funk tie van deze eenheden

duidelijker te maken is een blokschema opgezet in fig. 3.2.1.

De pijlen geven de richting aan die de verschillende signalen 1n het systeem

doorlopen.

Via d~ frekwentieterugkoppeling m.b.v. een "phase lock-loop" (P.L.L.

systeem) wordt de draaggolffrekwentie f d gelijk gehouden aan de resonantie

frekwentie f van het massaveersysteem. Deze eenheid wordt in het vervolg en
m

in overeenstemming met bestaande machines "resonance-loop" genoemd.

De "omhullende" terugkoppeling dient er voor te zorgen dat de verhouding

responsie/excitatie niet meer beInvloed wordt door veranderende eigenschappen

van proefstuk en vermogensversterker en door variaties in omgevingstemperatuur.

In de praktische opstelling is deze eenheid "sub-controller" genoemd.

De effektieve belastingsregeling dient de responsie/excitatie verhouding

gedurende een beproeving konstant te houden. Deze regeling houdt de effek

tieve waarde van de wisselbelasting tijdens een beproeving konstant.

Wanneer het korrektiesignaal van de effektieve belastingsregeling boven een

bepaalde, instelbare, waarde uitstijgt wordt de beveiligingseenheid ingescha

keld. Bij het inschakelen van deze beveiliging wordt de ingang van de vermo

gensversterker kortgesloten. Tevens wordt de teller, die het aantal nul

doorgangen door het middellastniveau (zie fig. 3.1) aangeeft, stilgezet (de

machine staat dan immers stil).

De effektieve belastingsregeling en de beveiligingseenheid zijn samen m~t een

bedieningspaneel in de "main-controller" gebouwd.

Een uitgebreide funktiebeschrijving van het gehele systeem wordt in de vol

gende hoofdstukken gegeven.
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4. De funkties van de eenheden in de gemodificeerde sturing van de machine

4. I. P.L.L.-systeem

Het P.L.L.-systeem synchroniseert de resonantiefrekwentie f van het massa-
m

veersysteem met de frekwentie f
d

van de draaggolf van het amplitude-gemodu-

leerde signaal. dat aan de vermogensversterker wordt toegevoerd. Omdat de ver

mogensversterker samen met het massaveersysteem eenzelfde overdrachtsfunktie

heeft als een systeem met een parallelresonantiekring is de fase tussen uit

gang en ingang als funktie van de frekwentie:

cp{w) = arctan
f

d
f

O{ _m)= arctan 111 T -
m f d

(4.1.1.)

Hierin \S

cp (w) faseverschil tussen de signalen V en V aan de uitgang resp.
r s

ingang van de machine

f
d

de draaggolffrekwentie

f de resonantiefrekwentie van het massaveersysteem.
m

Het P.L.L.-systeem streeft naar cp{w) ~ O. zodat f
d

= fm. De oscillator, die in

het P.L.L.-systeem is ingebouwd levert dan de frekwentie wd • die gelijk is aan

de resonantiefrekwentie w van het massaveersysteem.
m

Bij deze redenering is aangenomen. dat de vermogensversterker en het reassa-

veersysteem plus de rekstrookbrugversterker geen bijdrage levert tot de fase

verschuiving cp{w). In het werkzame gebied van de machine is de fasedraaiing in

de vermogensversterker inderdaad klein: _80
~ cp < +8°.vermogensversterker -

Ten gev~lge van de C-R-koppeling tussen de elektronenbuizen in de vermogens-

versterker is de fasedraaiing het grootst bij de laagste frekwenties, die

echter zelden gebruikt worden. Bovendien zijn de transformatoren. die de kop-

f
ligt binnen de grenzen 160 ~ H~ ~ 200, zodat het P.L.L.-

dient te werken. In dit gebied blijkt de fasedraaiing

peling met de eindtrap (twee vermogenstriodes parallel) verzorgen niet ideaal.

Als men het hele frekwentiegebied. dat door de machine wordt bestreken. be

schouwd (60 Hz ~ f ~ 250 Hz) dan is de fasedraaiing.niet meer gering:
m

o 0-40 ~ cp ~ +50 •
v

De meest gebruikte f
m

systeem daar optimaal

klein te zijn.
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Het P.L.L.-systeem dient de maximaal optredende frekwentievariaties die op

treden t.g.v. een amplitude-afhankelijke stijfheid van sommige typen proef

stukken te kunnen volgen.

Een tweede eigenschap van een dergelijk type proefstuk is, dat bij e~n aantal

hoge belastingswisselingen een merkbaar verloop in de middellast optreedt.

Deze middellastverandering veroorzaakt een wijziging in de luchtsplectgrootte

van de elektromagnetische excitator, waardoor de zelfinduktie van de excita

torspoelen gewijzigd wordt. De resonantiefrekwentie f van de parallelkring
e

bestaande uit de zelfinduktie van de excitator en de in stappen inschakelbare

parallelkapaciteit verandert hierdoor t.o.v. de resonantiefrekwentie f van
m

het massaveersysteem. Indien daardoor f afwijkt van f kan men de machine
e m

beschouwen als een niet-symmetrisch banddoorlaatfilter en de impulsresponsie

van een dergelijk filter is amplitude en fase-gemoduleerd. Ais het P.L.L.

systeem deze verandering niet voIgt, dan is de kans dat de vermogensverster

ker wordt overbelast, groot.

Een schema van het P.L.L.-systeem en een berekening van de eigenschappen zijn

gegeven in hoofdstuk 5.

4.2. De elektronische krachtmeting

De op het proefstuk uitgeoefende kracht wordt gemeten m.b.v. een dynamo

meter. Deze dynamometer is zo gekonstrueerd dat aIle trillende onderdelen

eigenfrekwenties hebben, die veel hoger liggen dan de resonantiefrekw£ntie

van de gehele machine; men mag verwachten, dat de levensduur van de dynamo

meter lang is. De dynamometer wordt gebruikt in het elasticiteitsgebied

(zeer kleine elastische vervormingen) van het materiaal, waaruit de meter

bestaat.

Om de kracht ook via elektronische weg te meten Z1Jn op de dynamometer rek

strookjes aangebracht en weI zodanig dat de temperatuursinvloed en dwars- en

buigtrillingen, die in de dynamometer optreden, worden gekompenseerd. Hier

door wordt de synchronisatie m.b.v. het P.L.L.-systeem bevorderd, want er is

slechts een belangrijke eigenfrekwentie, namelijk de resonantiefrekwentie f ,
m

aanwezig in het responsiesignaal.

De variaties in het rekstrookjesbrugevenwicht t.g.v. belastingvariaties wor

den versterkt m.b.v. een zg. rekstrookversterker. Deze versterker is gelijk

spannings gekoppeld en heeft afhankelijk van de kapaciteit van de aangesloten
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meetkabel een bandbreedte van minimaal 10 kHz. De fasedraaiIng in deze ver

sterker is in het beschouwde frekwentiegebied dan ook te verwaarlozen.

De lineairiteit van de versterker en de signaal/stoorverhouding zullea voor

een belangrijk deel de meetresultaten bepalen. Een specificatielijst van

deze versterker is bijgevoegd in bijlage

De rek, van de strookjes en de dynamometer is bij de hier beschouwde belas

tingen kleiner dan 3. 10 3 ~ k' De lineairiteit is ca. 0,5%.re

4.3. De omhullende terugkoppeling

Zoals reeds eerder vermeld dient de omhullende terugkoppeling de verhouding

excitatie/responsie konstant te maken. Tijdens de beproeving verandert Q ,
m

waardoor de verhouding van de stroom door de elektromagnetische excitator tot

de belasting op het proefstuk niet konstant is. Door een sterke tegenkoppe

ling is dit effekt te verminderen. Hierdoor is het ook mogelijk een amplitude

gemodule~rd signaal met een grotere bandbreedte aan de machine toe te voeren.

Hierbij dient men rekening te houden met het beperkte vermogen dat de verster

ker kan leveren.

Op het bedieningspaneel van de vermogensversterker is een rnA-meter, waar

mee de stroom door de excitatorspoel gemeten wordt, aangebracht.

Een beschrijving van de werking en een principeschema van deze onhuUende

terugkoppeling is gegeven in hoofdstuk 6.

4.4. De R.M.S.-regeling

Wanneer het proefobjekt is ingescheurd blijft de verhouding responsie/

excitatie ondanks de omhullende terugkoppeling niet meer konstant. De eigen

schappen van het proefstuk zijn dan zeer sterk veranderd en daar het door de

versterker geleverde vermogen beperkt is zal dit resulteren in een afname

van de openlusversterking van het systeem differentiaalversterker, modulator,

vermogensversterker, massaveersysteem en rekstrookversterker (fig.3.2.1).

Een remedie is de versterking van een der bovengenoemde systeemkomponenten

op te voeren tijdens een beproeving. De versterker zal echter eerder over

stuurd worden, waardoor de vermogenstriodes in de versterker een korte levens

duur zullen hebben.

Een andere oplossing is het verkleinen van de tegenkoppelfaktor, waardoor

de bandbreedte van de machine weI kleiner wordt, maar de levensduur van de

vermogenstriodes wordt verlengd.
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De effektieve waarde van het excitatiesignaal (een random signaal) is be

kend en konstant tijdens een beproeving. Dan kan men de verhouding responsie/

excitatie konstant houden door ook de effektieve waarde van de wisselbelas

ting (d.w.z. responsiesignaal) konstant te houden. De tegenkoppelfaktor door

middel van de "omhullende terugkoppeling" wordt nu door de R.M.S.-regaling

zodanig gewijzigd, dat aan bovenstaande wens wordt voldaan.

Voor een beschrijving van de regeling wordt verwezen naar hoofdstuk 7.

4.5. De beveiliging van de machine

Aan het begin van een beproeving wordt de gewenste verhouding responsie/

excitatie verkregen door de tegenkoppelfaktor op een bepaalde waarde in te

stellen. Als het proefstuk ver inscheurt begint de korrektie van de tegen

koppelfaktor d.m.v. de R.M.S.-regeling. Indien dit korrektiesignaal boven een

bepaalde instelbare waarde uitstijgt wordt de beveiligingseenheid ingescha

keld, waardoor de machine uitvalt. Bij nauwkeurige metingen zal deze drempel

waarde laag gekozen moeten worden, waardoor de machine snel kan uitvallen,

hetgeen het bedieningsgemak niet bevorderd.

Om overbelasting van de dynamometer te voorkomen, met name 1n het geval

dat de crestfaktor en de effektieve waarde van het excitatiesignaal groot

zijn, moet de maximale waarde van de wisselbelasting begrensd worden. Deze

begrenzing kan ingesteld worden.

Een beschrijving van de schakelingen, die in deze beveiligings,=enheid zijn

ingebouwd, vindt men in hoofdstuk 8.

In het geval dat kalamiteiten optreden, is een noodstop (rode drukknop)

ingebouwd; deze zet de machine ogenblikkelijk stile

4.6. Het banddoorlaatfilter en de dubbelzijdige gelijkrichter

Bij een gegeven proefstuk kan met het banddoorlaatfilter de bandbreedt van

het excitatiesignaal aangepast worden aan die van de machine.

Dit filter bestaat uit een hoog- en laag-doorlaatfilter. Het laag-doorlatend

gedeelte bevat een Tshebyshev-filter met een amplitudekarakteristiek, die

vlak is binnen IdB in de doorlaatband. Het hoog-doorlatend gedeelte heeft een

kantelfrekwentie van ca. 3~O Hz en een flanksteilheid van 6dB/oktaaf.

De kantelfrekwentie van het laag-doorlaatfilter is in stappen te v~ran

deren resp. ~ , i ' ~ , I, 2, 4 en 8 Hz. De dubbelzijdige gelijkrichter achter
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dit banddoorlaatfilter is noodzakelijk. omdat bij amplitudemodulatie met een

modulatiediepte van 100% fasesprongen in de draaggolf optreden. die de wer

king van het P.L.L.-systeem verstoren. Dit is in te zien m.b.v. de volgende

formule:

Hierin is:

E cos 2nfdt

k cos(~t+a)

k

de draaggolf

het laagfrekwent signaal (excitatie)

modulatiediepte.

Indien k > 1 dan wordt 1 + k cos(nt+a) ook negatief waardoor de fase van de

draaggolf met frekwentie f
d

1800 omklapt. In het geval dat we gebruik maken

van een onderdrukte draaggolf: V
u

Ek cos(~t+a)cos 2nf
d

t moet k cos(~t+a)

altijd of positief of negatief zijn om fasesprongen in de draaggolf te voor

komen.
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5. Beschrijving van het P.L.L.-systeem

De funktie van het P.L.L.-systeem 1S 1n hoofdstuk 4.Z. beschreven.

De werking van het P.L.L.-systeem wordt aan de hand van het schema, dat in

figuur 5.1. is gegeven, verklaard. Het systeem wordt in de "fazevergrendelde"

situatie beschouwd, waarvoor geldt f R = f
d

• Verder is aangenomen dat f
R

= f
m

•

De spanningen VI' VZ' V3 , V4 , VR en Vv •c . o worden aile gemeten t.o.v.

aarde.

VI Al Cos (ZTIfd t + <il I ) (5. 1)

Vz A
Z Cos(ZTIfdt + <il Z) (5. Z)

met

Cos(Znfdt + <il I ) indien cos (2nfd t + <ill) > 0

Cos(Znfdt + <il Z) = -I indien cos(Znfdt + <il
Z

) < 0 •

In de fasedetektor wordt de spanning Vz vermenigvuldigd met Cos(Znfdt + <ill)'

V
D

bevat dan o.a. een laagfrekwent signaal dat evenredig is met

00

I
n=1

cos{(Zn-l) (<ilI-<il Z)}

Z(2n- 1)
(zie appendix A.Z) . (5.3)

Het laagdoorlaatfilter versterkt aileen deze gelijkspanningskomponent (5.3)

zodat voor V geldt:v.c.o

met

V = KL • KD(<il 1 - <il Z)v.c.o
(5.4)

versterkingsfaktor van het laagdoorlaatfilter voor w

fasedetektor overdrachtsfaktor in Volt/rad.

0,

De spanningsgestuurde oscillator levert de uitgangssignalen V
3

en V
3

(V
3

n radialen verschoven t.o.v. V
3
), met een konstante amplitude en een

frekwentie 2f
d

, die evenredig is met de spanning Vv.c.o

2f f K • V • (5.5)
d v.c.o v.c.o

-
De 2-delers delen de frekwentie Zfd van V

3
en V3 door Z zodat geldt:

(5. I)

(5.6)
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Zolang de stuurspanning Vs positief is geldt dat de fase van de draaggolf van

het amplitude-gemoduleerde signaal V
5

aan de 1ngang van de vermogensverster

ker gelijk is aan de fase van de spanning V
4

• De modulator werkt nl. als een
7T

vermenigvuldiger van Vs met COS(27Tfdt + ~I - 2) :

(5.7)

De fasedraaiing in de vermogensversterker, massaveersysteem en de rekstrook

versterker is gegeven in 4.1:

~(w) (4.1.1) .

Doordat ~, KD en K zeer groot zijn moet ~I - ~2 1n (5.4), daar V-L v.c.o v.c.o
in grootte begrensd is, klein zijn, d.w.z.

7T
~ - ~ ~ - + k7T
122

(5.8)

Het P.L.L. streeft naar ~I - ~2 = ¥ en dus ook naar een fasedraaiing tussen

het signaal V
4

en V
2

gelijk aan nul. Omdat de begrenzer geen fasedraaiing

geeft (~R = ~2) is de fasedraaHng tussen V
4

en V
R

door de werki.ng van het

P.L.L.-sjsteem bijna nul. Met (4.1.1) voIgt dan:

~(w) ~ 0, d.w.z. f
d

Indien de synchronisatie van f
d

en f R nog niet 1S opgetreden geldt dat

~I = ~I(t) en ~2 = ~2(t). Het laagdoorlaatfilter zal nu de langzame variaties

van VD t.g.v. ~I(t) - ~2(t) versterken en V zal dan veranderen. De va-v. c. 0 7T
riaties in V worden omgezet in frekwenties 2fd • Zodra ~I(t) - ~2(t) = 2v.c.o
treedt "fasevergrendeling" op. Een andere naam voor het P,L.L.-systeem is

ook weI "fasevergrendelingsschakeling". Een theoretische afleiding en een

schema met de gebruikte weerstanden, condensatoren, transistoren en verster

kers is gegeven in appendix A.
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6. Beschrijving van de omhullende tegenkoppeling

In het hoofdstuk 4.3 is de funktie van deze tegenkoppeling uiteengezet,

terwijl de plaats van deze schakel in het gehele systeem in figuur 3.2.1 weer

gegeven is.

Deze keten beetaat uit de rekstrookversterker, een versterker met stroomge

stuurde versterkingsfaktor, een dubbelzijdige gelijkrichter met een instelbare

versterkingsfaktor, een piekdetektor met een laagdoorlaatfilter, een somver

sterker, een modulator, de vermogensversterker en de machine (zie fig. 6.1).

Er geldt dat f R = f d •

De responsie (het uitgangssignaal VR van de rekstrookversterker) is een

amplitudegemoduleerd signaal:

1T
VR = V(t)[COS(21Tfdt + ~I - 2 + ~(w)J (5.6) •

In het ideale geval is Vet) (de omhullende van V
R

) evenredig met V •ex
Voor Vi geldt nu:

(6. I)

waarin IS een regelstroom is en 1
0

een konstante stroom: 1
0

> 0; c > o.
Voor V7 geldt:

(6.2)

met KG een instelbare negatieve versterkingsfaktor. De frekwentiE: van het

signaal V7 is 2fd = 2fR (zie fig. 6.1).

Na de piekdetektor met een laagdoorlaatfilter is de omhullende van V7 ge

geven door:

(6.3)

De lineairiteit van de overdracht Va/vet) is beter dan 0,2%. Een uitgebreide

beschrijving van de gebruikte schakelingen en berekeningen zijn gegeven in

appendix B.
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7. Beschrijving van de R.M.S.-regeling

De funktie van deze effektieve waarderegeling is uiteengezet in hoofdstuk

4.4, terwijl de plaats van deze schakel in het totale systeem in figuur 3.2.1

is weergegeven.

Deze eenheid bestaat uit een versterker met variabele versterkingsfaktor,

een effektieve waardemeter en een verschilversterker met een stroombron- en

een spanningsuitgang. Ret principeschema is gegeven in figuur 7.1.

De spanning VR afkomstig van de rekstrookversterker wordt nu versterkt tot

de spanning V :
9

Vg = K
V

• V
R

(~.I)

met K
V

: de versterkingsfaktor, die gewijzigd kan worden m.b.v. een potentio

meter "RMS-SETPOINT" op het bedieningspaneel van de "main-controller".

De effektieve waardemeter bepaalt de effektieve waarde van het signaal bij

V
IO
~ fT (Vg)2d: • (7.2)

o

Deze spanning V
IO

wordt vergeleken met een zeer konstante gelijkspanning VREF •

m.b.v. een verschilversterker. Deze verschilversterker bezit twee uitgangen

waarvoor respectievelijk geldt: (e
l

is een konstante positieve stroam)

II = K3[V IO - VREFJ + CI '

VII = K2[V IO - VREFJ

(7.3)

(7.4)

De schakeling is zodanig gedimensioneerd, dat II nooit kleiner dan nul kan

worden.

De stuurstroom Is bestaat uit de som van II en 1 0 , waarin 1 0 een stroom voor

stelt, die afhankelijk van de toestand waarin de beveiligingseenheid zich be

vindt 0 of a rnA is. De stuurstroom I wordt geleverd aan een L.E.D. (Light-
s

Emitting Diode) die een L.D.R. (Light-Dependent Resistance) belicht. De

schakeling is in figuur 7.2 geschetst (zie ook figuur 6.1).
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verslerker mel: slroomgestuurde Ks

r---------l
I I
I I
I ~

RL.AQ. I

v'l i 111 ., : 1

r-r:=-t'Sv I
E.tl

Is L --l

~iq. 7. 2.

Voor de overdracht V6/VR geldt (onder de aanname dat voor de versterker ge

rekend wordt met Z. = 00 en A = 00)
l.n

+ K
s

(7 • 5) er, (6. I )

Door een geschikte keuze van het type L.D.R. en L.E.D. kan bereikt worden

dat:

I
~.D.R f I

s

Aan het begin van een proef wordt VII nul gemaakt zodat (zie 7.4):

VIO VREF en (zie 7.3)

I I c I

(7.6)

Indien nu door een oorzaak VIO > VREF wordt (10 hoeft dan in het algemeen

niet te veranderen) stijgt II' Daardoor wordt Is groter, waardoor ~.D.R

kleiner wordt (zie 7.6). Daardoor wordt V6/VR (zie 7.5) groter, hetgeen re

sulteert in een grotere "omhullende terugkoppelfaktor" (zie ook fig. 6.1).
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Een stijging in de effektieve waarde van het responsiesignaal VR wordt dus

tegengewerkt door een verhoogde tegenkoppelfaktor. Indien de versterkings

faktor van deze R.M.S.-regeling groot is, blijft door bovengenoemde maat

regel de effektieve waarde van de wisselbelasting VR konstant. Door middel

van het instellen van Ky in (7.1) is de grootte van de effektieve waarde

tijdens een beproeving in te stellen (aan het begin van een proef geldt

immers V
IO

= VREF ).

Een beschrijving van de gebruikte schakelingen is gegeven in appendix c.
Een grafiek waarin V

6
/VR uitstaat tegen het spanningsverschil V10-VREF is

bijgevoegd (figuur C.4).
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8. De beveiliging

De funktie van de beveiligingseenheid is in hoofdstuk 4.5 uiteengezet.

Aan de hand van het principeschema in figuur 8.1 wordt de werking verklaard.

Deze beveiligingseenheid bestaat uit een II clipping ll verschilversterker

met een gestuurde stroombron en een verschilversterker "error" met een

relaisschakeling.

Voor 1
0

geldt:

a Ma voor V
R

> V
I3

a > 0 •

(8. I)

Met behulp van de potentiometer met opschrift II c lipping-range ll kan V
13

ingesteld worden. Indien VI3 klein is, zal bij een gegeven II' de stroom Is

met een bedrag amA toenemen bij kleine responsiespanningen V
R

waarvoor geldt

VR > V13• Daardoor zal (zie hoofdstuk 7, fig. 7.2) de tegenkoppelfaktor van

de "omhullende terugkoppeling ll verhoogd worden, waardoor VR/V kleiner wordt.
ex

De verschilversterker "error ll vergelijkt VII met VI2 waardoor voor V
I4

geldt:

(8.2)

o < e < I; KE > 0 •

Ret relais valt af, zodra V
I4

~ 0 wordt. De ingang van de vermogensversterker

wordt dan door middel van schakelaar 8 1 kortgesloten en de ingang V1n de tel

ler wordt onderbroken m.b.v. schakelaar 82•

Met behulp van de potentiometer lIerror-RANGEII is de grootte van Vl2 instel

baar en daarmee de grootte van VII waarbij het relais afvalt.

Met de drukknop "stop" kan het uitgangssignaal van de "error" verschil

versterker onderbroken worden, waardoor het relais afvalt en de machine stopt.

Een schema van de schakeling van de beveiligingseenheid is gegeven i~ appen

dix D.
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9. Beschrijving van het banddoorlaatfilter

De funktie van het banddoorlaatfilter is in hoofdstuk 4.6 uiteengezet.

Het principeschema van dit banddoorlaatfilter is gegeven in figuur 9.1 •

....------1 ~K .. Y'4 Hz

uitgong

1

I'H I uilga.nqs:;;1 't------Iverslerker

/ I
~K" 2 Hz

I

ingongs-versterker I /
J---;,'---

mel verz\lakker ,'\ ..... ,
/ I '

L j

/
'-------I fK • 4 ~z

/
/ /

/ f ... : 8Hz ............/---'

L -l

Ingang

1

~i9· 13. 1.

bit banddoorlaatfilter bestaat uit zes parallelle laagdoorlaatsekties. die

m.b.v. een keuzeschakelaar afzonderlijk in te schakelen zijn. De uitgangsver

sterker is AC-gekoppeld, zodat de totale doorlaatkarakteristiek vall ~eze

schakeling een banddoorlaatkarakteristiek is.

Dit filter wordt gebruikt voor het filteren van witte ruis. Om een effek

tieve waarde van het uitgangssignaal te krijgen, die onafhankelijk is van de

ingeschakelde bandbreedte (VuRMS heeft dimensie Volt/~), dient de ver

sterkingsfaktor van de ingangsversterker samen met de bandbreedte omgescha

keld te worden.

De ingangsimpedantie van dit filter bedraagt 10 kQ, de uitgangsimpedantie

bedraagc ca W.

Een uitgebreide beschrijving van de laagdoorlaatsekties is te vinden in

een stagerapport van schrijver (zie Literatuur).
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10. Nauwkeurigheid van het gemodificeerde systeem

De nauwkeurigheid, die behaald wordt met deze gemodificeerde machine,

wordt bepaald door een aantal faktoren:

a) Temperatuurvariaties van de omgeving, waarin de machine is opgesteld.

Deze temperatuurvariaties liggen binnen de grenzen: 100C ~ T ~ 4SoC.
omg

b) Verloop van de verhouding responsie/excitatie tijdens de proef, doordat

de versterker het gevraagde vermogen bij een gegeven bandbreedte, niet

meer kan leveren.

c) Nauwkeurigheid van de krachtopnemer (dynamometer, rekstrookjes en rek

stro0kversterker).

Deze fak~oren zullen in het nu volgende gedeelte aan een nader onderzoek

worden onderworpen.

10. I. Temperatuurvariaties van de omgeving

De temperatuurvariaties hebben in het algemeen invloed op de eigenschappen

van de gebruikte operationele versterkers en die van de gebruikte weerstanden

en kondensatoren.

De weerstanden en kondensatoren zijn van een dergelijke kwaliteit, dat 1n

het beschouwde temperatuurgebied de kapaciteits- en weerstandsvariaties ver

waarloosbaar klein zijn. Ret meest kritische onderdeel is, wat dit ~et~eft,

het banddoorlaatfilter. Metingen hebben uitgewezen, dat temperatuurvariaties

we1n1g invloed hebben op de bandsper- en banddoorlaatkarakteristieken van dit

filter «0,1% voor het gebied OOC < T < 40oC).
omg

Belangrijk z1Jn de veranderde eigenschappen van operationele ver3terkers

als funktie van de temperatuur. De invloed op offset-spanning en offset

stroom wordt behandeld in appendix E.

10.2. De responsie/excitatieverhouding

De responsie/excitatieverhouding wordt bepaald door de grootte van de tegen

koppelfaktor t.g.v. de "omhullende terugkoppeling". Indien deze tegenkoppel

faktor groot gekozen wordt is de responsie/excitatieverhouding weinig afhanke

lijk van de eventueel verlopende eigenschappen van een proefstuk.

Er geldt immers:

respons1e
excitatie

(10.2.1)
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waarin A
O

: de versterking van het systeem, dat zich bevindt tussen de som

versterker en de rekstrookversterker (zie figuur 6.1 en 7.1).

Helaas heeft de machine (die zich in dit systeemgedeelte bevindt) t.g.v. zijn

opbouw nog meerdere eigenfrekwenties, dan die waarop het P.L.L.-systeem syn

chroniseert. Indien de tegenkoppelfaktor ontoelaatbaar wordt verhoogd ont

staan eigentrillingen met zowel lage (::::; 10Hz) als hoge (::::; 240 Hz) frekwen

ties. De grootte van de tegenkoppelfaktor bepaalt echter de nauwkeurighcid,

die met deze machine gehaald kan worden.

Een tweede beperking van deze nauwkeurigheid is gelegen in de R.M.S.-rege

ling. Deze regeling houdt immers de effektieve waarde van de wisselbelasting

konstant tijdens een berpoeving door de grootte van de tegenkoppelfaktor te

veranderen (zie ook hoofdsttik 4.4).

Een aantal beproevingen zijn met de ontwikkelde apparatuur uitgevoerd.

Een tabel met gegevens over het proefstuk en de belasting is gegeven in fig.

10.2.1.

Proefstuk nr.

Materiaal

lengte x breedte x dikte (in mrn):

Middellast (in tonf):

Effektieve belasting (in tonf):

rig. 10. 2. 1.

Staal 37

320 x 60 x 6

5,0

1,25

2k

b

Aluminium 24 St.

460 x 300 x 8

3

I ,5
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In figuur 10.2.2 respektievelijk figuur 10.2.3 is het verloop van de fre

kwentie f
d

= f R = fm als funktie van het aantal belastingswisselingen N ge

geven. Duidelijk is de grote invloed van een scheur te zien in fig. 10.2.3.

In beide figuren is bovendien de scheurlengte als funk tie van N gegeven.

In de figuren 10.2.4 respektievelijk 10.2.5 is het verloop van de effek

tieve waarde van de wisselbelasting als funktie van N voor beide proefstuk

ken gegeven. De grote invloed van de R.M.S.-regeling is ondanks onderling

afwijkende eigenschappen van de proefstukken, duidelijk zichtbaar bij het

vergelijken van deze twee figuren.

Ret effekt van de R.M.S.-regeling is ook te zien in de figuren 10.2.6

resp. 10.2.7 waar de stroom door de excitator als funktie van N gegeven is.

Omdat de vermoeiingsdeskundige bijzonder geinteresseerd is in de piekdis

tributie van het random-excitatiesignaal worden metingen verricht aan de

piekdistributie van het responsiesignaal. Door een pseudo-random generator

als excitatiebron te gebruiken is de piekdistributie van het excitatiesignaal

bekend (zie Literatuur). Een amplitudehistogram van deze generator is opge

nomen op een lineaire en een logaritmische schaal (zie fig. 10.2.8). Signalen

waarvan de amplitude groter is dan 3,85cr = 3,85 x (ingestelde RMs~waardc van

het excitatiesignaal) komen niet voor. Metingen van deze generator zijn ook

verricht in het Stevin-Laboratorium van de Technische Rogeschool te D21ft.

Daar zijn belasting (c.q. excitatie-signaal)-tijd diagrammen opgenomen met

behulp van verschillende telmethodes. De resultaten van deze methodes ste~~en

overeen met de in figuur 10.2.8 gevonden resultaten. De problemen, di8 optre

den bij deze telmethodes worden behandeld in de rapporten van het Stc"in

Laboratorium (zie Literatuur).

Met behulp van een aantal niveautellers 1S een belastingtijd di~~gram van

het responsiesignaal te maken. Door dit diagram te vergelijken met dat van

het excitatiesignaal 1S het verloop van de responsie/excitatiesignRal als

funk tie van N te bepalen.
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II. Konklusie

Met behulp van de ontwikkelde apparatuur is het mogelijk op een resonan

tiemachine een beproeving met een random belasting te realiseren. Daarbij is

het gewenst een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid van de apparatuur te berei

ken. De nauwkeurigheid, die met deze apparatuur bereikt wordt is zodanig (ca

2%), dat een goede start van het vermoeiingsonderzoek onder random-varierende

belasting op dit type machine gewaarborgd is.

De eigenschappen van de hier gebruikte machine zullen echter verbeterd

moeten worden. Met name de vermogensversterker en de aanpassing van deze ver

sterker aan de excitator met het daaraan gekoppelde massaveersysteem zullen

aan een nader onderzoek moe ten worden onderworpen.

Onderzoek naar het onderdrukken van de eigenfrekwenties die het gevolg

zijn van de slappe konstruktie van de machine is gewenst. Hierbij kan men

zoeken naar een oplossing d.m.v. een verbeterde mechanische konstruktie van

de machine en een betere aanpassing van de "omhullende-terugkoppeling" aan de

eigenschappen van de machine.
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Appendix A

Het P.L.L.-systeem

De verschillende onderdelen van de "black boxes" in hoofdstuk 5 zullen

nu aan een nader onderzoek worden onderworpen.

A.I. De begrenzer

De begrenzer mag geen faseverschuiving opleveren, omdat dit f
d

f f
m

op

levert, d.w.z. de nuldoorgangen van het amplitudegemoduleerde signaal VR
(zie fig. 5. I) moeten op hetzelfde tijdstip vallen als de nuldoorgangen van

de blokspanning V
2

aan de uitgang van de begrenzer. De schakeling van de

begrenzer is gegeven in fig. A.I.I.

+1SV

fig. A.t ,.

1

Vo?r de operationele versterkers wordt aangenomen dat:

A 00

z.
~n

00

(A. I • I )

Bovendien is R
S

« R.
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Met de spanningen volgens figuur A.I.I geldt dan:

(A. I .2)

=
a
b VU I •

(A. I .3)

Dit geldt slechts dan als de diodes niet geleiden; de weerstanden R
2

en R
4

kunnen in het geval dat de diodes geleiden als amplitude afhankelijke weer

standen beschouwd worden.

Uit (A. 1.2) en (A. 1.4) voIgt:

V
2

paC
I
R

2
(I+PC2R

S
)

(p) = ----.,,.--------~~--~-------
VR bp2CIC2RIRS + p[(a+b)CIRI + aC 1R2

De nulpunten van de teller zijn:

• (A. I .4)

Door de elementwaarden van de condensatoren C
I

en C
2

en die van de weer;stauden
\;)

RI tim R8 zodanig te kiezen dat de 2 polen van de overdrachtsfunktie v~

(A.I.4) op de negatieve Re-as liggen, kan een stabiele schakeling opgebouwd

worden.

De versterking 'van deze schakeling voor hoge frekwenties (p

is gegeven door (zie A.I.4):

JW -+ (0)

a. -
b

(A. loS)

Voor een goede begrenzende werking van de schakeling dient de versterking

ca 2000 te zijn.

Gekozen is: CI
R

I
R4

4,7 llF; C2
12 krl; R2
100 krl; R

S

320 llF

2,2 MrI; R3
22 krl; R

7

IS krl

Sk6r1; R8 = 2k2r1.
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A.2. Het laagdoorlaatfilter en de fasedetektor

Het laagdoorlaatfilter en de fasedetektor zijn in een schakeling ge

bouwd (figuur A.2. I).

"R~ 'R1

T1

V1 Vv.c.o.

'R't lh

Vp

Fig. A. 2.1.

Voor de uitgangsspanning van het filter kan men schrijven (onder de aanname

dat (A.I.I) geldt)

vv.c.o
(A.2. I)

Indien ZI = Z2 = Z en RI = R2 dan voIgt voor de overdrachtsfunktie van het

filter:

vv.c.o
v -v

p q
(A.2.2)

De impedantie Z ~s nu zo gekozen (zie fig. A.5.4) dat

De schakeling werkt dus als een laagdoorlaatfilter.

De fasedetektor is een gebalanceerde modulator, die de spanning V
2

en de

blokspanningen (schakelspanningen) V
ld

en V
ld

krijgt toegevoerd.

Er geldt: f
d

f
R

A • ~ ~
2 1f l.

n=1

I cos[(2n-I)(21ffdt+~2)J
(_I )n+

(2n-l)
(A.2.3)
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- 4 ~ 1 cos[(2n-I)(2TIfdt+~2)J
V = - V = B - L (_I)n+

Id Id TI n=1 (2n-l)

v
p

R
1DaIs T1 geleidt (V1d hoog) en V = R +R V

2q 1 3

o-~-=t- f- l---- V2

0-- f'----- _P'------I V

p

r---, '-l
I I I Vq.

o -----...J-- +-..- - - ...J--Lr ------
I I I I
LJ LJ

Fig. A.2.2..
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Dt spanningen Vp en V
q

worden aan het laagdoorlaatfilter toegevoerd.

Afgelei~ kan worden dat de uitgangsspanning V gegeven wordt door (R
3

= R
4
):v.c.o

Vv.c.o
8=-A
2 21T

z(w=O)
R L

n=1

cos[(2n-l)(~I-~2)J

2
(2n-l )

=

{
2

0 ~Z(w=O) ~ voor ~ ~ 1T1T
= A2 R -3 + 2 21T~ voor 1T ~ ~ ~

1T

met IVv.c.ol ~ 15 V , R = R) + R3 en ~ = ~) - ~2 .

(A.2.4)

De helling van de fasedetektoruitgangsspanning V als funktie van
v.c.o

om het punt 1 geeft de grootte van de versterkingsfaktor van de fasedetektor,

zoals die is gedefinieerd in hoofdstuk 5:

Vv.c.o ~~ . (A.2.5)

2
K =

D 1T
• A •

2
Z(w=O)

R
[Volt/Radiaal] •

A.3. De spanningsgestuurde oscillator (V.C.O)

De spanningsgestuurde oscillator is een in de handel verkrijgbaar

tegreerd circuit, type SE 566 van Signetics.

Figuur A.3.1 geeft het blokschema weer van de V.C.o.

ntng

k.spanni ng)

t voe 1n9s

JR!

~thmiH buffer
VJ (blo- slroombron

tri9ger verslerlcer

y-h

>--

C'1 buHe,...
driehoekspan

versle.rker

Vv.c.o

rig- A. 3.1.
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De frekwentie Zf
d

van de blokspanning V
3

kan volgens de dokumentatie van

dit geintegreerd circuit berekend worden volgens:

Z .
+

V - Vv.c.o
(A. 3. I)

Voor de uitgangsspanning V
3

van de v.c.O. geldt:

(A.3.Z)

waarin: w. de hoekfrekwentie indien V = 0,
~ v.c.o

K is de gevoeligheid van de V in [rad/Vsec].v.c.o v.c.o

Met behulp van (A.3. I) vindt men:

Kv. c. 0

Z
(A.3.3)

De twee delers die door de v.c.o. worden gestuurd delen de overdrachts-

faktor K door Z, zodat de overdrachtsfaktor van de spanning V naar
v.c.o K v.c.o

de frekwentie van V
4

(fig. 5.1) vic.o is.

A.4. De modulator

De modulator is in figuur A.4.1 geschetst:

'Itt

>--------01.-----*,'\1 uj~

fig- A. 4.1.

1
Vi --------1

De schakelaar 51 is een F.E.T.-transistor, die open en dicht wordt ge

schakeld met een frekwentie f d •

Onder de voorwaarden (A. I. I), geldt indien 51 gesloten is:

V •
u~t--=V.
~

R
3

RI - RZR
5

(RZ+R3)R I
(A.4.1)
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Indien 51 open is:

v .
u~t--=V.
~

(R3+R
4

)R
I

- RZR
S

(R
Z

+R
3

+R
4

)R
I

(A.4.2)

Als de modulator gebalanceerd moet zijn geldt:

v . Iu~t

v:- 5 .
~ I ~s

v .tl=-~
V.

open ~ 51 is gesloten
(A.4.3)

RS = R dan vindt men m.b.v. (A.4.3):

(R
3

+R
4

) - R
Z

R
Z

+ R
3

+ R
4

o . (A.4.4)

Er is altijd een zinvolle kombinatie R
3

, R
4

en RZ te maken ZQ dat (A.4.4)

geldL

A.S. Berekening van het gedrag van het P.L.L.-systeem

Ret regelend gedeelte van het P.L.L.-systeem, zoals geschetst in fig.S.1

wordt door fig. A.S.I weergegeven:

fase
del:ekl:.or

Io.o.qd.oorlo.o.~

fi Ilet" v.c..O. 2-aeler

~d., l~
KD

~ h(~)
v".c.o. Kv. c..0.

2rd
%1·-

J

Vi, fd. 'Pi

~i9' A. 5. 1.

In dit blokschema zijn de gebruikte symbolen als voIgt gedefinieerd:

Kn : ;-fasedetektorversterkingsfaktor in V/rad (zie A.Z.S)

h(t) impulsresponsie van het laagdoorlaatfilter

K de overdrachtsfaktor van de v.c.o. in Rz/V (zie A.3.3)v.c.o

~I argument van het signaal VI

~Z argument van het signaal Vz
~ ~Z - ~I (foutsignaal).
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De resonantiemachine gedraagt zich als een bandfilter zodat de overdrachts

funk tie H(w) van vermogensversterker, massaveersysteem en rekstrookve~sterker

in een in-fase komponent H4>(w) en een "quadratuur"-komponent H (w) loodrecht
q

hierop gesplitst kan worden (zie o.a. Papoulis: The Fourier integral and its

applications McGraw-Hill, 1962, pag.131-134):

9tl. (I:.)

Hp(w)

xCq

Hq. (w)

Ve

VelC(l:.)c.os2tr(d.l I_.----- H(w)

rig. A.S.2.

I~ fig, A.5.2 is deze splitsing weergegeven. De responsie van het filter H (w)
p

op de omhullende V (t) van V (t) cos 2nf
d

t is gegeven door g (t); de res-
ex ex p

ponsie van het quadratuurfilter H (w) op de omhullende V (t) is gegeven door
q ex

g (t).
q

Indien het Fourierspectrum van de omhullende V (t) smal is, dan ka.n voor
ex

de responsie VR(t) van het banddoorlaatfilter worden afgeleid:

. /2 2 I g (t)
VR(t) = Vgp(t) + g (t) cos[2nfdt - arctan ~J • (A.5.1)

q gp

Dit siguaal is arnplitude- en fase gemoduleerd indien f d f fm (indien f d = fm
verdwijnt de quadratuurkomponent in (A.5.1) en daardoor ook de fasemodulatie).

Het signaal V
2

is ontstaan door het responsiesignaal VR(t) te begrenzen, zo

dat men een fasemodulatie in het signaal V2 overhoudt, die dezelfde is als in

VR(t) (zie (A.5.1)).

Stel ~.at de frekwentie van de V.C.O. met ~w(t) verandert t.o.v. de frekwentie

w. waarbij V = a is. Het argument ~I van VI zal dan veranderen met
1. J v.c.o

~~I = !~w(t)dt, zodat

d~1
- = ~~w(t)dt

~K • V (t).
v.c.o v.c.o

(A.5.2)
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Voor de spanning V (t) geldt (zie J.KIapper ~n de Literatuuropgav9):v.c.o

(A.5.3)

Laplace-transformatie van (A.5.2) geeft:

~I(P) = 2pl • K • V (p)v.c.o v.c.o (A.5.4)

fa5e
del:.ekl:.or

'QQqdoorlaa~

filler v.c.o. 2. - deler

~
K:o

VD(p) F(p)
Vv.c.o.(p)

KVG.o. 112- -
1>

c:Pt (p)

Fiq. A.5.3.

In figuur A.5.3 is het regelend gedeelte getekend in het geval dat Laplace

transforrnatie wordt toegepast.

Met (A.5.4) voIgt nu:

Voor de overdrachtsfunktie van het P.L.L.-systeem voIgt dan

(A.5.5)

~I (p) KF(p)
H(p) = ~ (p) = -p-+~KF~(~p~)

2
met K = !K KD •v.c.o (A.5.6)

Voor de afwijkingsverhouding vindt men met behulp van (A.5.6):

~2(P) - ~I (p)

~2(P)

p
p + KF(p) 1 - H(p) • (A.5.7)

Indien men ZI = Z2 = Z uit figuur A.2.1 kiest volgens figuur A.5.4:

Z(p)

fig. A. 5.4.
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dan vindt men voor F(p):

F(p)
RS •

= 2 • R (A.S.8)

SubstitlJtie van (A.S.8) in (A.S.6) levert dan:

2pw a
O

+ w
n' n

met

en

H(p)

III
n

2p + 2pow
n

2
+ w

n

\0 ~wnl'2 + ------
2W

n
(1' 1 + 1'2)

v'KF(O)
1'2 +1'1 1'2

De root-locus van het P.L.L.-systeem is in fig. A.S.S gegeven.

~i9. A.5.5.

®

----J,~(J

De "break-away" punten, waarbij de polen van de overdrachtsfunktie H(p) nog

net geen imaginair gedeelte hebben, zijn gegeven door:

K
I

[ 1 +V 1'1 ]
1'2 1'1 + l' -

2 (A.S.IO)

K
2

[ 1
_I 1'1 ]

1'2 1'1 + 1'2
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Een aan~ijzing voor een goede regeling geeft de eindwaarde van het foutsignaal

~(t) = ~2(t) - ~I(t) als de grootte van de verstoring in ~2(t) lineair met de

tijd toeneemt.

Voor de steady-state error geldt met to~passing van het eindwaarde theorema

voor lineaire systemen in het Laplace-domein (zie ook(A.5.7»:

lim ~(t) =
t -+ co

lim P~2(P) [I - H(p)J.
p -+ 0

(A.5.11)

~2(t) verandert volgens een rarnpfunktie als de verstoring een frekwentiestap

l:Iw
d

is:

~2(t) = l:Iwd(t)·t + ~20

d~2(t)

l:IWd(t)=dt
met

l:Iwd(t) = l:Iw
d

U(t) ,

dan voIgt me t (A. 5. I I ) , (A.5.7) en ~2(P)

Steady-state error = lim ~(t)

t -+ co

l:Iwd
KF(O) •

Indien KF(O) » I is, dan maakt het P.L.L.-systeem een zeer kleine fasefout,

waardoor de centrale frekwentie f m van de machine gelijk zal zijn aan de

draaggolffrekwentie f
d

van het excitatiesignaal van de machine.

Het P.L.L.-systeem is kritisch gedempt indien (zie (A.5.9)

o = ~ 12.
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Appendix B

De omhullende terugkoppeling

Achtereenvolgens worden de gerealiseerde schakelingen behandeld.

B. I. De verst~rker met spanningsgestuurde versterkingsfaktor

Fig. B.t. 1.

l<L.ll.R.

11

'>---r------+ V6

De versterkingsfaktor van de schakeling volgens figuur B.I.I is bere

kend cncer de aanname dat

Z. k1.:0 verster er

Aversterker

00

00.
(B.I.I)

Onder deze voorwaarden geldt dat de spanning op de -ingang van de ver

sterker gelijk is aan nul (virtuele aarde). Voor de stroom II vindt men:

+
V"

fig. B.t. 2.

L.D.R.

+
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(BoloZ)

Voor de spanning Vz voIgt nu onder vorenstaande voorwaarden (Bolol)

(Bo I. 3)

De spanningsdeler RI,R
Z

is noodzakelijk om vervorming ~n het signaal V
6

togovo niet lineairiteiten in ~DR bij grote stroomsterkte II te voorkomeno

Indien RI = IORZ dan voIgt voor (Bol03):

V
6

-R
3

VR IORZ + I I~DR 0

Indien RZ « ~DR dan gaat (Bo 104)

V -R
6 3

VR II~DR 0

over in:

(Bol04)

(B.l05)

De versterking van deze schakeling is dus omgekeerd evenredig met de weer

standswaarde van de L.D.Ro De R-waarde van de LoD.Ro is in het gebruikte ge

bied ca 150kQ en RZ = 470Q zodat ~DR » RZo De weerstandswaarde van de LoD.R.

wordt veranderd m.bovo een verandering in de hoeveelheid licht, die ti.m.v.

een L.EoDo op de LoD.R. geworpen wordt. De stroom door de LoEoD. bcp~ccdc de

afgegeven hoeveelheid licht van de diodeo De spectrale gevoeligheic V2i: de

LoDoR. is het grootst in het infrarode gebied, waar de L.EoD. de meeste

lichtenergie afgeeft.
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B.2. De dubbelzijdige gelijkrichter (fig. B.2.I)

1

rig. B. 2.1.

1

Onder de voorwaarden (B. 1.1) geldt dat indien:

v > 0 : V' = 06 6 (15. 2. I)

<P.2.2)

Dan geldt voor V
7

(B.2.3)

(B.2.4)

R
V = + [~

7 R4
(B.2.S)

Kies R
6

R4 en R
7

= ~R8 dan wordt (B.2.4) en (B.2.s) omgezet in:

(B.2.6)
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De versterking van deze schakeling wordt dus veranderd door Rg te veranderen.

Wanneer R
6

voldoende klein wordt gekozen is de invloed van lekstroom door de

diodes zo klein dat (B.2. I) geldt. De weerstanden R
5

en RIO worden zodanig

gekozen dat de weerstanden die + en - ingangen van de versterker "zien" ge

lijk aan elkaar zijn (zie appendix E), d.w.z.

(B.2.7)

(13.2.8)

Door de bewerking van het signaal V
6

is de frekwentie van de draaggolf f
d

in

V6 verdubbeld in het signaal V
7

: 2f
d

.

B.3. De "sample and hold" schakeling

De omhullende van het signaal V
7

kan nu bepaald worden m.b.v. een "sample

and hold" schakeling, waarmee "samples" van het signaal V
7

op equidistante

tijdstippen genomen worden en in een geheugen (een capaciteit) worden opge

slagen. Op ieder "sample-moment" wordt de geheugeninhoud aangepast aa.n l."~

grootte van V
7

op dat moment. De werking van de "sample and hold" schakelirrg

wordt door fig. B.3.1 weergegeven.

I : I
l-11;sample -momenlen"

I I ,- ~

111-
I

I

I I
I I I I I I

'k~ i I ~At~ I I'-'---+----ilf--t-I~rn

I I I I I
fig. B. 3.1.

+ 1SV--c:::::J-......---~

fig B.3.2.
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Door de spanning V , aan een laagdoorlaatfilter toe te voegen wordt de omhul-
c

lende V'erkregen.

De "sample and hold'-schakeling ~s ~n fig. B.3.2 getekend:

De FET T I ~s een P-kanaal fet, die open staat gedurende korte (~I 0 ~ sec)

momenten: de "sample"-tijdstippen.

De kondensator C is het geheugenelement. De versterker moet een zeer hoge

ingangsimpedantie bezitten om te voorkomen dat de condensator C tussen de

"sample-tijdstippen" ontladen wordt. Omdat de F.E.T.-transistor parasitaire

kapaciteiten bezit (CCS' CCD en C
SD

) moeten ontladingen van de geheugE:nkapa

citeit C via deze parasitaire kapaciteiten voorkomen worden. Met behulp van

de variabele weerstand PI en de kondensator (trimmer) C
T

worden dez~ effek

ten geko~penseerd. De spanning V wordt door een laagdoorlaatfilter bestaan-
c

de uit een weerstand van Ik~ en een kondensator van 2,2 ~F gevoerd en de

spanning VB wordt nu benut als tegenkoppelspanning (zie blokschema fig.3.2.1).

De tijd t (zie fig. B.3.2) van de "sample-momenten" dient kort te 2~Jn om
s

een nauwkeurige piekdetektie te verkrijgen. De tijd t kan niet te kort ge
s

maakt worden, omdat de grootte van de (ont-) laadstroom begrensd is, tetgeen

aan de hand van fig.B.3.3 op eenvoudige wijze is in te zien.

t
s

: tijd dat SI is gesloten

At-t : tijd dat S open is.s j

Fig. 'B. 3. 3.

Uit fig. B.3.3 is af te leiden dat geldt:

t
V (t) = [V (t-At) - V

7
(t)]exp(- ~ s C) + V7 (t) .

c c so
(B.3.1)

Hierin is: Vc(t-At): de grootte van de momentele amplitude van V
7

op het voor

gaande "sample-moment"

V
c

llt

de spanning van de kondensator C op het nu beschouwde

"sample-moment" t

het tijdsverschil tussen twee "sample-momenten"

I (. . )At =~ z~e f~g. B.3.4 en B.3.5

de span~ing op de schakelaar op het "nu" beschouwde moment.
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Omdat de bandbreedte van de machine beperkt is,

twee "sample-momenten" voldoen aan

zal V (t-~t) - V (t) tussen
c c

Volt als ~t = 2,5 msec.

De afwijking van V
c

t.o.v. V
7

is klein indien (zie B.3.1)

-6
2,2.10 sec (C = 22 kpF, ~SO IOOrl).

Als t
s 8 ~SO C

De stroom, die de spanningsbron V7 moet leveren direkt nadat de schakelaar SJ

is gesloten (de stroom is dan maximaal), is gelijk aan:

I
c

...E..-. ~ 10 mAo
~SO

(B.3.2)

Dit kan door een normale operationele versterker geleverd worden.

De fout, die wordt gemaakt doordat SJ gedurende een tijd t s gesloten is, 18

verwaarloosbaar:

fi9. B.3.4.
25fnsec

fout ~! .
(2,5

2
t

s
2

msec)

-6
248. JO •

Gedurende de tijd dat SI (zie fig. B.3.3) openstaat wordt de kondensator C

ontladen door de bias-stroom van de versterker. Men kan dit voorsteJ.len door

een stroombron, die een kapaciteit C ontlaadt.

+

\f-
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dV
c

I
b

Dan geldt: """"dt'" c (B.3.3)

of 6V [6t-t J.
s

I rnA; c = 22nF; 6t-t
s

2,5 msec.

6V
-3[2,5.10 J -4

1,1.10 Volt.

De nauwkeurigheid, die met deze schakeling te bereiken ~s, is haag.
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Appendix C

De R.M.S.-regeling

De funktie van de R.M.S.-regeling is beschreven in hoofdstuk 7.

De toegepaste schakelingen zullen in dit gedeelte besproken worden.

IX"R p
VR ----c:=::::J----+..-c=r--__---l

'Ri

rig C. '!.

Figuur C. I geeft het schema van de R.M.S.-versterker met variabele verster

kingsfaktor weer.

Onder de voorwaarden A(I) geldt voor fig. C. I

_ R2 •

aR
p

(C 1)

Indien R
I

« aRp geldt bij benadering voor (C. I):

(C.2)

aR is een variabele weerstand, die het bedieningspaneel van de "main-
p

controller" (zie ook hoofdstuk 7) kan worden ingesteld.

De effeLtieve waardemeter is een in de handel verkrijgbare geintegreerde

schakeling, waarvan het blokschema in figuur C.2 is gegeven.

-l.---
I '.- I

kwod.r-a -
:). inte gra.lor Vg'l. worlel-I -Vg 1

I tee.reler RC-l'Gd tt"ekker
II

I R __I--e:--=>- -
~- ---- -- ------ ---~ -- -- ----

lie
II
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De R.c.-tijd van de integrator bepaalt de responsietijd van deze meter

(laagdoorlaatfilter-funktie van integrator). Om een kleine rimpel in VIO te

krijgen is een grote R.C.-tijd gewenst s maar de responsietijd is dan ook

groot (d.w.z. de schakeling reageert niet snel als de effektieve waarde van

V
9

plotseling verandert).

De opbou,v van de verschilversterker ~n het schema van figuur 7. I is als

voIgt (rig. C.3):

\j RI
llEF-------(=J----+---!

1/ "Ri
Vi0 ----C:::l------,------I

{iq. C.3.

Onder de aanname (A.I) geldt:

(C,3)

Voor de stroom II geldt dan (R2 » R3)



·.-, ,,-,~ _.,
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Appendix D

De bevei liging

De schakeling is besproken in hoofdstuk 7. De verschillende onderdelen

worden nu nader uitgewerkt.

Fig. D. 1 geeft het schema van de "clipping"-verschilversterker.

vR-------1

rig- D. 1.

Onder de aanname dat (A.I) geldt:

("9. 1)

v
c

-R voor VR > V",,,
I .J

1
(1).2)

(D.3)

De diode en de transistor Z1Jn ideaal verondersteld, d.w.z. zij heb~cn geen

lekstroom, wanneer een sperspanning wordt aangelegd.

v
c

o V voor V
R

(D.4)

De "error"-verschilversterker met de relaisschakeling 1S in figuur D.2 getekend.
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"Relois

V. "R~
11------c:=::J--I----1

VflfF-----.

In figuur D.2 geldt (stopschakelaar is gesloten):

V12 == S VREF

R2
+ S

R2 1] •V14 == - R VII VREF
[- +

3
R

3

Nu is R2 == 10 R3, zadat vaor (D.6) geldt:

(D.S)

(D.6)

VI4 == -10 VII + S VREF • 11. (D.7)

Vaar de straam door het relais geldt bij benadering

I .
rela~s

o voor V
I4

> O.
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Appendix E

We beschouwen het volgende schema voor een operationele versterker (fig. E.l)!

I ~
------I ---.......

~

I
~

~I~
""--------.

~

I ~o ~

~

I 20 .........,-
'>
~

+ ~
+ ~

I r: Z('1l1

~

~

I ~

I
~

~

~
~

~i9' E.1.

De definities van offset- en biasstroom, evenals die van offsetsp,mL'i g worden

bekend 'rerondersteld. Zij zijn in bijna ieder handboek (en in app1:lca> "a

note's) over operationele versterkers te vinden. In de hier beschou,{,iE' t;cvat len

is de invloed van de frekwentie niet berekend, omdat de hier gebn.d.k-ekwen

ties voldoende laag « 250 Hz) zijn, zodat A (open Ius versterking~~ldoende

groot is.

De twee meest gebruikte schakelingen zijn de schakelingen met een inverterende

en een niet-inverterende versterker.

"Rs I'~ 1
I.2.

Rin

IVD\k Vi'S

'RA r:

~i9· E.2.

De inverterende versterker is hieronder (fig. E.2) geschetst:

lh



In figuur

II: - I~i
Met de in

R »R
1 s
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- +
E.2 z1Jn I b en I b de "bias-stromen", Via de offsetspanning e.n

de offsetstroom.

fig. E.2 gemaakte tekenafspraken geldt onder de voorwaarde dat

dan voIgt

-
I. If + 1

2
+ I

b1

V
1

2
E:= --R..10

+
I
2

)RAV+ -I R = -(I -3 A b

V - (Vie + V + V )
S E: +

I. =1 R
1

V
E:

(E. I)

(E.2)

(E.3)

(L6)

,:';. 7)

Va + Va RAV + -- I
b R - - Vas A A A R.

1.
1n=1 R2

_ Va _ + Va RA
VaVia I

b
R - -

A A A R.
I = 1n

f R2

zodat s.Jbstitutie 10 (E. 1) als resultaat geeft:

{E.8)

(E.9)

R2 lIRA RZ
• RA + A- + A- • ---R + 1 + ~ R ] =R

1
.• . ,
10 10

V
s (E. 10:'
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(E. 10) is ~n de volgende vorm te herschrijven:

Vo
RZ [V

RZ+R I + RI+RZ 6' A
- ViO - I RI

+ lb RA(R ) HT+fiA)' (Eo 11)RI
s R

Z
b

Z

waarin

S'

R
I

(R
in

+R
A

)

RI+Rin+RA
R.
~n

R. +R
~n A

. RI RZ
lnd~en men RA = R +R kiest wordt de invloed van "bias-stroom" minim&al en

I Z

gaat (E, II) over in:

RZ RZ+R I S' A
R

I
[Vs - ViO ' R

I
+ liO RIJ • (I+B'A)

met liO = Il~ - l~1

Als B'A » I is gaat (E.IZ) over in:

(E. J ::)

RZ
V = - - [Vo R

I
s

t
gesloten
lusverster
king

- ViO •

ingangssignaalfout

/E.!3)

De afwijking van het werkelijke ingangssignaal V , d. w. z. de fout, .113 met
s

behulp van (E.13) te berekenen. De gebruikte aannamen zijn voor de toegepaste

types o~erationele versterkers re~el.

Op een analoge wijze als voor de inverterende schakeling is voor de niet-in

verterende schakeling af te leiden dat de fout tog.v. de temperatuursinvloe rl

minimaal is indien de weerstanden, die inverterende en niet-inverter8nde

ingang "zien" gelijk aan elkaar zijn.
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