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Samenvatting

Het rapport bevat een beschouwing over de mechanische werking VRn de

swirl-meter; een commercieel verkrijgbare gasflowmeter. De gasstroon

wordt hierin tot o~cilleren gebracht. De oscillatiefrequentie blijy.t

evenredig te zijn met de atroomsnelheid.

Het tweede deel van het rapport, beachrijft een aantal manieren, om

deze aerodynamische oscillatiefrequentie, die met aanzienlijke ruis

gepaard gaat, zo goed mogelijk te meten.
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Inleiding

De swirl-flowmeter werd enige jaren geleden, als een fundamenteel

nieuw instru~ent voor gaRstroom-meting, geintroduceerd. Het instru

ment is een werkelijke volumestroommeter en heeft geen bewegende delen.

Het uitgangssignaal is een door ~lis verstoorde wisselsp~nnine, waar

van de frequentie evenredig is met de stroomsnelheid. Afhankelijk van

de eigenschappen van het medium, kan een meetbereik van ~en op honderrt

worden overbrugd. Dit komt overeen met een gasstroomsnelheid van onge

veer 0,4 tot 40 meter per seoonde. Bij een pijpdiameter van 2 inch,

wordt het meetbereik dan 2 tot 200 kubieke meter per uur. Dit komt

voar in distributienetten voor aardgas. Het instrument werd oorspron

kelijk gemaakt door American Standard, nu door Fisher and Porter. Ret

proefmodel is eieendom van de Ned. Gasunie N.V. en is getest bij T.R.O.

in Delft. Hierbij bleek dat het electronisoh gedeelte van het meetin

strument niet zeer goed werkte. Het onderzoek heeft zich daarom toege

spitst op een zo goed mogelijke detectie van de frequentie van de uit

gangswiRselspanning. Er zijn een aantal methoden onderzocht, en hat

resultaat is een meetinstrument met aanzianlijk betere kwa.liteit.
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1. Historisch overzicht

De vraag naar toenemende nauwkeurigheid bij meting en regeling van

gasstromen heeft een groot aantal nieuwe volumemeters opgeleverd.

Turbinemeters, met een digitale uitgang zijn reeds beschikbaar. De

1ineariteit van deze meters is afhankelijk van het ontwerp van de

dra~iende delen. Om de nadelen hiervan te vermijden en toch een digi

tale uitgang te behouden, is er de laatste tijd veel onderzoek ver

richt, naar wat men zou kunnen noemen, " osoillatieverschijnselen in

gRsvormige- of vloeistofmedia". Zo kennen we,de aeolisohe fluit~oon

of Ilet zingen van telefoondraden in de wind, en de randfluittoon.

Achter een, met voldoende luchtsnelheid omstroomd, cylindrisoh li

chaam, rollen min of meer regelmatige wervels af, zie fig.l. Deze

veroorzaken geluidsgolven.

stROO""

fig. 1

De toonhoogte hrmet a.f van de luchtsnelheid en de afmetingen van het

lichaam. Op dit systeem is de aeolische harp gebaseerd. Bij de rand

fluit.toon wordt lucht op een wigvormig voorwerp geblazen. (fig.2)

sf-roo""

fig.2

Bij voldopnde 1U0hsnelheid zullpn zich beurte1ines boven en onder de

wig wervels losmaken, die geluidsgolven veroorzaken.

Het systeem waarop de meter is gebaseerd, is de vortex whiAtle.(fig.3)

Hierbij wordt 1ucht. door een pijp geblazen, waarin een stelael vaste

vanen zitten, die het mediu~ een schroefbeweging ge~ft.
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Als de wervelende stroom het eind van de pijp heeft bereikt, zal de

stroming beginnen te precederen ten opzichte van de as van de stro

mingo De precessiefrequentie, kan onder bepaalde voorwaarden, lineair

afhankelijk gemaakt worden van de stroomsne1heid •
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1.1 De swirl-flow meter

De gaAstroom komt de meter binnen door een stelsel van vaste vanen,

die het medium een schroefbeweging geeft.(fig.4)

fig.4

D~ Achroefbeweginc wordt dan versneld, door een vernauwing in de

buiRrliameter. Daarna treedt een verwijding in de diameter Ope Dit

heeft tot gevolg dat de schroefbeweging een precessie gaat vertonen.

In de reAtrictie is een voeler gemonteerd. Aan het eind van de meter

zit een set v~ste vanen, die er voor moeten zorgen, dat de uitgaar.de

stroom min of meer larninair is. De opnemer heeft een temperatuurge

voelige wperAtand aan de top, pn deze is in de luchtstroom geplaatst.

De weerstand wordt elektrisch verhit, zodat zijn temperatuur hoger is
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dan die van het medium. Ale nu de enelheid van het medium, dat lange

de opnemer stroomt fluctueert, dan zal de temperatuur en dus ook de

weerstand van de thermietor fluctueren. In de oorspronkelijke scha

keling werd de stroom door de thermistor constant gehouden, zodat een

wisselende spanning ovp-r de voeler ontetond. In fig.5 zijn de verschil

lende delen van het oorspronkelijke elektrische circuit getekend.

°PI"ICMCIt

........
th.l:o ...&- d"IOe f. U~,,-ver,*ef'. t.'JC". S'c" ... iU

............. f-t Io .. "tl- --I ~
keto tterkh- kin.ero '!r.iSS·"

~ U3d •• r liU~r~

SI: It 0 .... Dro 1'1 f--I

De stroombon levert een oonstante stroom aan de opnemer. De hierover

ontstane wisRelspanning ( afhankelijk van de frequentie varierend van

30~V tot 16 mV) wordt versterkt en daarna met de automatiache sterk

teregelaar op een bepaald niveau gebracht. De frequentie van het sig

naal kan varieren van tien hertz tot duizend hertz. Ter beperking van

de ruis, wordt dit signaal toegevoerd aan drie banddoorlaatfilters.

Hierachter zit een 8chakeling, die dat filter inRchakelt, waarin het

gftwenste signaal zich bevindt. Het eignaal gaat dan in een echmitt

trigger, die er een blokspanning van maakt. De pulsfrequentie ka~ dan

eenvoudig gemeten worden met een conventi~nele teller. De door de ewirl

meter gemeten gaRstroom is volumeetroom, ter onderscheiding van mass&

stroom. Als de meter in zijn lineaire gebied werkt, wordt de calibra

tiefactor niet beinvloed door dichtheid, druk, temperatuur of viscoei

tei t van het betreffende gas. De grenzen, waarbinnen de meter linea~_r

werkt, zijn echJ;er weI afhankelijk va.n viecositeit en compreesibiliteit.

De calibratiefactor is constant, ala het reynolds-getal (Roo ud) van de
v

gasstroorn aan de meteringang, groter is dan een bepaalde waarde, en het

mach-getal ( ~ ) niet boven een zekere waarde uitkomt.

u - gemiddplde axiale stroomdichtheid in de pijp

d = dia~pter van de pijp

v = kinematische vi~cositeit

c .. geluidssnelheid in het medium
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De gehruikte meter is volgene specificatie lineair binnen l~ van

R • 5000 tot M • 0,12. De bezwaren die bij deze meter naar voren komen,

hebben steeds betrekking op het elektrische eysteem, dat onverwachts

foutieve pulaen gaat afgeven of helemaal uitvalt. Om deze redenen is

hierna getracht can zo goed mogelijk detectiesyeteem te ontwerpen.

Ret blijkt dat dit op een ~antal verschillende manieren mogelijk is.

Aan de meter zeIt lA niets verandern, er is aIleen ge8xperirnenteerd

met opnemer en detectiesyeteem.

1.2 Princine van de werking

De \Jerkins van de meter is tamelijk eenvoudig te verklaren, ale de

wervelende streal beechouwd kan worden, als een vast draaiend lichaam.

Het medium, dat de monding verlaat, wordt blootgesteld, aan een ver

tragende kracht, in de richting van de as van de meter. (zie fig.6)

"\
\

\
\,,

--r
I
I

I
J

/
~

fig.6

~----- ----- --
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De luchtstraal, die aan deze kracht wordt blootgesteld, zal een pre

cessiebeweging beginnen, zo gauw ale de richting van de etrnal, niet

meer overeenstemt met de meterae.

De hoekimpuls van de straal i a b = I l.IJO • K1 q P
Waarin W de hoek~nelheid van de wervel is, r het traagheidsmoment,

o
q de stroomsnelheid en ~ de dichtheid van het medium. Ala gedurende

de tijd dt een koppel T werkt op de straal, wordt er een hoekimpule

db aan de Rtraal gegeven. Ale deze toename in hoekimpule loodrecht

staat op b, zal aIleen de richting van b veranderen en !niet zijn

grootte. Daarom kunnen we schrijven datI db = b d«, met « is de hoe

,~aarover de strRal gedraaid ie. Het koppel T, dat op de straal werkt,

is evenredig met de vertragingekracht, die op zijn beurt evenredig is
2

met het drukverschil. T. K2 q f
Uit het voorgaande voIgt, dat de hoekenelheid van de precessie dan

gelijk is aan

dot
dt = .!~

b dt

De frequentie Van de preceesie is due onafhankelijk van dichtheid of

viscositeit en lineair me, de etroomenelheid.



2.2 Al~emene beschouwingen warmteoverdracht

We gAan uit van een stilstaund medium met temperatuur

9

? De opnemer

2.1 De keuze van de opnel!1er

Voor de opnemer is in aansluiting op het bestaande systeem een ther

mistor gekozen. ~en drukopnemer is weliswaar zeer gevoelig, maar zal

hierdoor ook zeer gemakkelijk storende signalen doorgeven. Aangezien

we snelle variaties van de oscillerende luchtstroom moeten meten, ligt

het voor de hand om miniatuur thermistors te gebruiken. De oorspron

kelijk bij de meter aanwezige thermistor ra>lkte defect en het {jaf nog

al moeilijkheden om deze door eenze1fde type te vervangen. Hieronder

volgen de voornaa~Rte gegevens van de kleinste NTC-weerstanden van

Philips, Siemens en Fenwell Electronies.

Philips Siemens "F.E.

max. toelantb. temp. 200 200 150 °c

dissipatie conRtante 0,4 0,15 0,4 mw/oc

temp. coefficient -0,035 -0,04 -0,04 per °c
afkoeltijd in Rtil-
staande lucht 0,5 0,4 0,6 sec

lengte 1 1 8 mm

diameter 1 0,4 0,4 mm

ingesmolten nee nee ja

tabel 1

D~ thermistor van Fenwell Electronics is het meest aantrekkelijk van

wege d~ bevestigingsmogelijkheden en het 1aagje besohermend gl~s.

Bij hoge luchtsnelheden is het wenselijk, dat de thermistor st~vig

va~t zit en beschermd is tegen eventuele stof- en vuildeeltj~s.

Omdat de' bestelling no,;al op zjch liet wachten is in eerste instantie

met de Philips thermistor gewerkt. Gekozen is een waarde van 1000~

hij 25 °C. Bij later gebruik van de F. E. thermistor waren de resul

ta tf'n geli jk.

T • Hierin iso
pen weerstnnd R

n
eeplaatst, waardoor een stroom I loapt. Er wordt dan

in de weerstand energie gedissipeerd, wllardoor de temperatuur hiervan

zal stijgen. De temperatuur van R is T. We veronderRtellen, dat de
n



10

ternperatuur in de gehele weerstand gelijk is en we houden de omgevings

temperatuur constant. Ha v@rloop van tijd zal er een evenwichtstoe

stand bereikt zijn en de temperatuur van R zal dan T zijn.n w
Voor het stationaire geval kunnen we de ~nergiebalans opstellen en

d~aruit de temperatuur T berekenen. De toegevoegde energie is eelijk
w

aan de afgevoerde. De afgevoerde energie beetaat uit drie tprmen.

a. Convectieenercie: A4(T - T ) Waarin A het OIJpervlak van de weer-
'" w 0

Htand vonratelL en p ae warmteovprdrachtAco~fficientvo~r conv~ctie.

Deze laatste is zeer belanerijk, omdat hij sterk verandert bij gefor-
I

ceerde koeling. In een cylinder met wervelende stroming, zoals we zul

bARchouwen, geldt bij benadering dat ~. X(Y+R), met X en Y constAnten

en R het reynolds-gatal en dit is lineair met de gemiddelde stroom

snelheid.

b. Geleidingsenergie: Ad 1(Tw- To)· Dit is de energie die afgevoerd

wordt door de R~roornvoerende draadjee. Ad is het oppervlak van de

draadjes, .1 de lengte van de draadjes en). de warmtegeleidingscoeffi

ctent VRn de drBad.

c. Stralingsenergie: Acr£(T~ -Ti) met (1" is de constante van Boltzman,

£ de emissiecoeffici~n+' en Tl de ternperatuur van de bestraalde wand.

Deze kan dikwijls eelijk worden gesteld aan T •
o

De weerstand is opgesteld in een buis, tamelijk dicht bij het metal en

buisoppervlak, zodat deze term taroelijk groot kan zijn. We krijgen dan

voor de v~rgelijking

.1. ." A IJ. (T - T ) + Ad 1.\ (T - T ) + A f1" t (T4 -T4
1 )r ~ w 0 . wow

Ala W~ nu de toegevoerdeenereie ti jdsafhankelijk maken,'. ; (t), of

gpforceerde variabele koeling to~passen, ~ - tS (t), dan korot er nog

een term hij. Dit is de verandering van energieinhoud van het element.
IJ dTDeze kan lre~chr~ven worden ale I CV dt • De vergelijking wordt dan

.,( ( t) ." A A ( t ) (T - T ) + Ad lA (T - T ) + A (J" I (T4_ T4
1

) + /J CV dTr I~ wow a w I dt

We gaan nu uit van een aantal veronderstellingen. Als eerste mRken we

Tl~To ' of de temperatuur van de bestraalde wand gelijk aan die van

het medjl1m. De teTm T4 -T~ kan geschreven worden ale:..,
T4_ T4 = (T -T )(T~+T~+T T?+T T?)
wow 0 wow 0 0 w

Als nu geldt dat Tw~To dan kan dit geschreven worden als
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T4_T4 = 4T 3 (T -T ) • C (T -T )
wo 0 wo wo I

Ala nu T -T = 9 niet klein is dan kan deze benadering toch tamelijkw 0

eoed opgaan, als geldt, dat de temperatuur van R
n

niet. vef'!l verandert.l

dus T
w

ongeveer constant b1ijft.We kunnen onder 4ez~ voorwaarden voor

de diff~rentian1verep.lijkingschrijven.

D de dissipatieconstante • Do

1(t) -/' CV ~: + C1 ( t) 9

;r. Q de De met
Tinput = dt +ofweI Q is de warmtecapaciteit van R

n

+ Dl(t) en ~. J2Rn

2.3 Het meten van luchtsnelheidsvariaties met een +'hermistor

We kunnen bij het me+.en van luchtstromingsvariaties twee principieel

verschillende manieren onderscheiden te weten.

A. Stuur een constante stroom door de thermistor en meet de spannings

varia tif'!B.

met

B. We houden de weerstand R zo goed mogelijk constRnt en meten de
n

energie dif'! door de variabf'!le luchtstroom onttrokken wordt.

Er is afgf'!leid, dat bij benadering geldt
d(T - T )

p= Q 0 + D (T - To)
dt

9 .. klt-ine varintie van T.

Q = warmtecapaciteit wa+.t sec I °cI

watt/ °c
sec

°c
°c
°c
watt

°C- l

°c

D = dissipatjeconstante • Do + Dl(t)

r = % eigen tijdconstante van Rn
TIC: l'!~enwichtetempf'!ratuur van Rn
T == temperatuur van R

n
het gasT == tem~eratuur van

o
p D to~~evoerd vermogen aan Rn
oC = tel'lperatuur~oefficient van

2.3.1 Constante stroomsturing

y
toegevoerd vermogen

temp. van Rn

P • J2 R
o n

R • R + rn 0

T = Tl + e



12

dUB

R 0( 9
o

krijeen we

ofwel

+ 1 2 R 0( 9
o 0

• 1 2 Ro 0

+ 1
2
o

""

Voor de weerstand R geldt
n

bij een temp. Tl geldt

Als Dl(t) "" 0 en er is evenwicht, dan is D (T-T )
d(T

I
-T

o
+8) 0 O

2
Q dt + Do (Tl -To+9) + Dl(t) (Tl -To+8) "" 1

0
Ro

of q d8 + D 9 + Dl(t) (TI-T ) + eDl(t) _ 1
2

R .9dt 0 0 0 0

We verwaarlozen nu 6Dl (t) t.o.v. (TI-To) Dl (t) dan

dB 2
Q dt + (Do-I o RoOC)8= -Dl(t) (T1-To)

We gaan nu Laplace transformeren

Q s 9(8) + (Do-I~RooC)8(s) "" -Dl(e) (TI-To )

T -T1
2

0

1+8 Q.
D _I 2R 0(
000

AlI,neezien ook nng geldt dat v • I R oc I) is ooko 0

- A exp(B/T)

exp(B/Tl ) hieruit volet

Rn - Ro exp(-B/Tl ) exp(B/Tl +9) - Ro exp(- T1(T~+e) ). Ro exp(~ 9)

ale geldt 8CkTl

We kunnen dan schrijven voor de toegevoerde energie.

P • 1 2 R "" I 2 R exp ( 0( 9) =1
2 R + 1 2 Role _ 1 2 R + 1 2 ro non 0 0 0 0 000

D~ gemeten uitgRngsspanning v - 1
0

r - 1
0

Ro.9voor kleine 9
De differentiaa1vergelijking wordt dan

d(T-T )
Q dt 0 + Do(T-To) + Dl(t) (T-To ) "" p. I~ Rn

I R OC(Tl-T )
000

D _1 2 R 0(
.. _ _..;.0_-"-0--::-0:--__

1+ E'l _---l't.........._
?

D -I"R Cl(
(l 0 0

De overn:rachtsfnnctie van het

systeell!.

Aangezien de ~ negatief is,

RR. D~ ttjctcon~tRnte ~

ligt de
q

pool altijd op de negatief re~le

is altijd kJeiner dan de eieen

"" D (T1-T ) dan
° °

or- ....-r-.....:Q~,,~
&., '" D (l-C(TI-T:TI"

o 0

tijdconAtante VBn de th~rmistor. r "" %
o

1<rijgen we voor T,

Vullen we in, nat

r; wordt kleiner naur mate T1-To groter wordt. We nemen een voorbeeld.
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o -2 /T -T .. 100 0("" -4.10 Dan geldt dat ~. 1 5 r
1 0

We kunnen m;sAchien nog iets w1nnen, omdat bij snellere stroming ook

de D , die constant is geste1d, iets groter wordt, maar hier staat
o

tegenover dat dan T1-To zeker k1einer moet zijn.

2.3.2 Conatante weerstandsatur1ng

V. =Va. + V

~ 4- ~~lo+i

kR

f:l,{j.1

schrijven: R .. R exp (CIt 9) =Rn 0 0

voor kleine 8 . De te~peratuur

We trachten nu de weeretand R
n'

constant te houden, door hem op

te nemen in een brugschakeling

en de spanning over de brug te

rege1en. Rierdoor blijft ook zijn

temperatuur constant. In evenwioht

ge1dt dat R = R bij een tempe-n 0

ratuur Tl • Dicht hierbij in de

buurt kan men voor de weerstand

+ RoO( 9 • Ro + r. D1 t is aUeen WR.ar

van Rn is dan T l + 9.
De differentiaa,lvergelijking

d(T-T )
0'

Q dt + D (T-T ) + D1 (t)(T-T ) .. r 2Rno 0 0

zodat

D (T1-T )o 0

Ro
=I o

In evenwicht en met D,(t) .. 0 , geldt dat I
2

R = D (TI-T )_ 0 n 0 0

~
D (TI-T ).

en V "" (k+l)R I _ (k+l)R oR 0ao 0 0 0 o

De waarde van V is aIleen belangrijk voor de dimene1oner1ng van deao
schake ling. We berekenen nu v als funotie van r. R -R +r

k n 0
Stel Va=Vao ' dan geldts V1= k+l Vao en

door R geldt dat
n

V D A(V
1

-V
2

) .. A(~ __1__ ~ V ) .. v
u k+1 k+l R 80o

V k V 1 - k (1 r)V
2- k+T ao r - W - (k+l)R ao

l+R (k+l' 0
o I

V k r
due V • A 2 R en voor

ao (k+l) 0

k r
de totale spanning over de brug V ..V (l+A - ) Voor de stroom

a ao (k+l)2 Ro

onder(k+l)R +r
o

r « 1 dust
Ro

V
a

voorwanrdfl! dat

1= (k+l)R +r ..
o
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+ 2A k). 1 2 (1+ 2A k 2)R ol9
(k+l)2 0 (k+1) 0

dUR

Bet toegevoerd vermogen

en V ". I R (k + 1)ao 0 0

2
p ... P + I r(1 +o 0

d(T-T )
Q dt 0 + Do(T-To ) + D1 (t)(Tl -To ) • P

en we verwaar10zen weer Dl(t) 9 zodat

dB 2
Q dt + D09 + Dl (t)(Tl-To ) • Ior(l

v V
I ao + A 8.0 k r 1 1

= (k+l)R
O

(k+l)R
O

(k+l)2 R
O

• 0+

aan R is p",r,2R • (1 +1) 2 (R +r) ~ 12 R + 12
0r + 21 R 1 onder verwaar-o n 0 0 0 0 0 0

lozing van 20 orde termen, due
2 Vao kr

p.p +1 r+ 21 R A
o 0 0 0 (k+l)Ro (k+l)2Ro

2A k ) De different1aalverge1ijking wordt dans
(k+1)2

Laplacetranaformatie leverta

Qs 9 + 9(D - 1 2R Cl( (1+ 2A k)). D1 (Tl-To )
o 0 0 (k+l)2

Er is afgeleid dat bij benadering geldt v • A kk1 I R ~8
+ 0 0

We vul]en dit in en krijgen de overdraohtsfunctie Van het eysteem
T, -To

•
1 + 9 Q

D _I 2R 0( (1+21. ," k 2)
o 0 0 Ck+l)

AI ClC R k
o 0

(k+l)2

We hebben weer een eprste orde overdrachtsfunetie gekregen en W~

kijken nu de tijdconstante~. We weten dat r 2
R • D (Tl-T ) en we
000 0

stellen A»l en k =1 dan is

't',::=- 1 (1:) Als voorbt'elds «. _4.10-
2

en ('Ill-To) ). 25
0

2 DC Tl-Ta A

2't'
We vindpn nu l".. ' A r kan van de orde van 1 flee gesteld worden.

Willen we nu 1000 Hz nog goed kunnen meten,dan moet A > 6.10' zijn

en dit is eenvoudie te verwfOzelijken.

vaor grate A•

We bekijken nu de constante

waarrlf>n da t K ~ }\-1 R 1:.
2 ~'aoD

o

K
2

• Hiervoor

T1-To
,!IoRo 'i'R

o 0

geldt onder dezelfde voor

T _IJI
" 1 - 0

.. ~" I
o

Deze faotor j s nu onafhankelijk van de verRterkine gel-!orden en mo?t

zo groat mogelijk zijn, dat wil zeggen, bij een bepaalde otroom moet

d~ l,eml)era tuurs"erheging G"root zijn, of weI de di ssipatiecans tante

meet kl e:l.n zi jl!n~.,-- ~
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Gemeten is bij de thermistor van Philips, dat de stroom, benodigd voor een
otemperatuurverhoging van 50 , bij zeer sterke koeling een factor 2 toenam

ten opzichte van geen koeling.

We vergelijken nu nog de factoren K1 en K2.

kleiner wordt bij sterke koeling.

van dezelfde Orde, terwijl ~l zeer klein is.

gunstiger is dan A.

,..., l' -el [ T1-ToJ
- -"2 0( (T, -To]

K2
dus K nadert naar ~ voor grote [T,-To] •,
Dit is zelfs nog groter, omdat K,
De constanten K, en K2 worden dan

Het is duidelijk dat geval B veel

We moeten dan alleen van de thermistor elsen dat de dlsslpatieconstante

zo klein mogelljk is. De warmtecapaclteit Q zit in '1 en is daarom niet

essentleel belang, omdat we de versterking A zeer groot kunnen maken.

D
o

van

2.4. Ontwerp van de brugschakeling

Bij het ontwerp van de versterker is het volgende overwogen. Het geheel moet

werken in een gebled van 10 Hz tot '000 Hz. De versterkers moeten nogal wat

vermogen leveren, vandaar dat de brug gestuurd wordt door een emitter-volger.
4In het werkzame gebied moet de versterkingsfactor groter zljn dan '0 •

Het teruggekoppeld systeem (terugkoppelfactor ~) moet stabiel zijn.

R
10'0

lD"

10.1

101

10'

10·

De eerste versterker werkt als verschilversterker. De versterklngsfactor is on
2geveer , O.•
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De bandbreedte is zeer groot en de afvalflank wordt pas bij 107 Hz twaalf tot

achttien db per octaaf. De tweede versterker wordt als open operationele ver

sterker gebruikt. De versterking is ongeveer 5.104 en deze begint al bij 40 Hz

met 6 db/oct af te vallen.

We zien in figuur 8 dat daar waar de afval in versterking 18 db/oct wordt, de

totale versterking kleiner dan 1 is geworden, zodat het systeem stabiel zal

zijn. Aan alle voorwaarden is nu voldaan.

2.5. Opbouw

11'1

Ik

Ik

-I~V

\liTe

100

fig. 9

In evenwicht zal de NTC-weerstand de waarde 100J,L aannemen. Dit komt overeen
omet een temperatuur van ongeveer 80 Celsius. De vergelijkingsweerstanden van

de brug zijn een factor tien groter genomen, omdat de stuurspanning alleen de

NTC-weerstand hoeft op te warmen en niet de andere weerstanden. Bij een omge

vingstemperatuur van 25 °c en zonder geforceerde koeling was de gelijkspanning

over de brug ongeveer 5 Volt en bij zeer sterke koeling ongeveer 11 Volt. We

kunnen dus de voedingsspanningen, van de brug met transistor, verlagen. Dit is

hier niet gedaan. omdat de versterkers ook op een voeding van + 15 Volt werkten.

2.6. Eigenschappen van het systeem

Het uitgangssignaal wordt eerst van zijn gelijkspanningscomponent ontdaan door
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een He filter.

De frequentie van 10 Hz moet hier nog goed doorkomen, zodat een tiJdconstante

van 0,1 sec is gekozen. Door nu in de meter een luchtstroom te veroorzaken,

krijgen we een min of meer sinusvormig signaal, met nogal wat ruis.

De grootte van Vu als functie van de frequentie was nagenoeg constant, zoals

te verwachten was (zie figuur 10).

V..
i" '" V r

10

ID

fig. 10
I ••

Met ingangssignaal wordt hierna de fluctuerende luchtstroom bedoeld.

Zonder ingangssignaal bestaat aan de uitgang slechts ruis. Deze is gering in

grootte en we nemen aan dat hij normaal verdeeld is. Deze blijft natuurlijk be

staan als er wei een signaal wordt toegevoerd. We zullen deze aanduiden als ruis

van het soort I.

Met ingangssignaal ontstaat nog extra ruis (van het soort II). Deze heeft echter

een nogal merkwaardige frequentieverdeling en is veel groter (zie figuur 11).

fig. 11

"""1

('~..
v•• "".·,...

Hij bestaat slechts voor frequenties lager dan die van het informatiedragend

signaal, dat wil zeggen,bij twee maal de grondfrequentieJis de betreffende ruis

nog slechts zeer gering.
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De oorzaak is gelegen in onregelmatige wervelingen van de gasstroom en even

tueel in plaatselijke temperatuurverschillen in het gas. Harmonischen van het

periodiek signaal waren zeker veel kleiner in amplitude dan de grondvorm, zo-
\

dat de sinusvorm weI verantwoord is.

Omdat signalen met een frequentie groter dan 1000 Hz toch niet voorkomen, is

nog een laagdoorlaatfilter opgenomen met een afsnijfrequentie van 1000 Hz.

Op deze manier wordt de ruis beperkt. Hierna wordt het uitgangssignaal versterk

en met een automatische sterkteregelaar op een constante amplitude gehouden

(z ie figuur 12).

·11---.......

10 Ie

'.le

1 mV

4 mY.

fig. 12

We hebben nu een uitgangssignaal met constante amplitude bestaande uit:

N
1

Ruis van soort I; band begrensd (10-1000 Hz). We veronderstellen dat de

verdeling normaal is; met een vermogen P1 (gemiddeld).

S Informatiedragend signaal; As sin W, t

N
2

Ruis van het soort II; band begrensd (10 Hz - W
1

). We veronderstellen dat

de verdeling normaal is; met een gemiddeld vermogen P
II

•

We wensen nu met een teller zo goed mogeliJk de frequentie W 1 te bepalen.

Er volgen nu enige praktische waarden voor signaal en ruis.

S - effectieve waarde van de spanning 15 mV

Ruis N
1

- effectieve waarde van de spanning

Ruis N2 - effectieve waarde van de spanning
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3. Detectiemethoden

3. ,. Algemeen

De normale methode om de frequentie van een sinusvormig signaal S te bepalen is

Stuur met dit signaal een Schmitt-trigger. We krijgen dan een blokvorm, met de

zelfde frequentie en hiervan kan met een electronische teller eenvoudig en nauw

keurig de frequentie gemeten worden. Als echter het signaal S veel ruis bevat,

dan zal de trigger niet goed werken en de teller zal niet de juiste waarde aan-

geven.

We gaan nu uit van een blokvormig periodiek ingangssignaal S, met daarop ge-

e

verdeeldrruis geldt:
2

x
- 20"2,

p(x) = 0- V2lr'

superponeerd een ruissignaal N, dat normaal verdeeld is met een gemiddelde waar,
2tr • Voor normaal",

De blok heeft een amplitude een en frequentie f,.

We nemen nu uit de blok 2 k samples en sturen deze in een Schmitt-trigger.

Sample positief levert een uitgang'.

Sample negatief levert een uitgang O.

Per halve periode worden dan k
of ,

t
$ samples genomen. We wensen uiter-

-
•

I
aard dat aan de uitgang van de

trigger eenzelfde soort blok ont-

-I staat.

oDe positieve halve blok wordt op de juiste wijze doorgegeven, als het n en el~

ovolgend sample positief is en tenminste het k sample positief is. We nemen een

sample uit de ,0 halve periode. De kans dat dit positief is P, =_J['P(X) dx

zodat dan de kans op juiste weergave is:

juiste weergave van het hele blok gelijk is aan P
o

Voar

k-' i
P2 = ito (, -P, )

de negatieve halve periode geldt eenzelfde redenering, zodat de kans op
2P2 • We gaan nu P2 verder

onderzoeken.

~
~

-
~

k( -, )P, P,-'

Dit is een reeks met som P2

, k
= P~ , - ( P, - -')

( -1 ), - P, -,
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Omdat P1altijd kleiner dan een is gaat voor grote k, P2 naar nul.

We maken nu gebruik van de reeks

(1+x)m = 1+mx+ m (m-1) x2 + _
2 ~

en stellen P1 = 1 -:0(. Dan kunnen we schrijven:

P
2

= (1_«)k+1 - o(k(1_ ce) ~ (1- o()k+1 als 0««1-OC) dus

P ,.., 1- (k 1) G( k (k+1) OC 2 _
2 - + + 2! ~ 1-(k+1)OC = 1-(k+1 )(1 -P1 )

Het samplingstheorema van Shannon stelt, dat bandbegrensd ruis, met een band

breedte B, in een tijdsinterval T, niet meer dan BT onafhankelijke waarden kan

aannemen. Het gehele signaal is bandbegrensd, met een bovenfrequentie van 1000 liz

dat wil zeggen dat de ruis per seconde niet meer dan 1000 onafhankelijke waarden

kan hebben. Het te meten signaal heeft een minimale frequentie van 10 Hz, zodat

per periode de ruis, in het ongunstigste geval, niet meer dan 100 onafhankelijke

waarden kan aannemen, ofweI k '50. Dit geldt voor de ruis van het soort I.

Voor N
2

geldt, omdat deze frequentie-begrensd is tot de signaalfrequentie, dat

hij per periode slechts een waarde kan aannemen.

We bezien nu eerst de ruis N1 • De effectieve waarde is zeker een factor 15 kleineJ

dan die van het signaal, zodat cr~t. Hierdoor kunnen we stellen dat

P1 =_~ p(x)dx ~ 1_10-5• We kunnen nu P2 uitrekenen.

P2 ~ 1-(k+1 ) (1 -P1 ) = 1-(k+1 ).10-5• Er is berekend dat k < 50 zodat P2 > 1-5.10-
4

en deze kans is nagenoeg een.

In de verdere berekeningen behoeven we geen rekening meer te houden met N1, om

dat de foutenkans tengevolge hiervan kleiner zal zijn dan 1 0/00.

1
p(x) = 0'" V2lT'

We houden nu over het signaal S, met frequentie f 1en de ruis N2, met een

male frequentie f1 • We stellen N
2

normaal verdeeld:
2

x
e - 20'2

maxi-

Het signaal S = sin Co4I. t

Er kan nu gesteld worden dat in elke halve periode van de sinus een sample wordt

genomen, en weI in de top van de sinus. Hieraftsturen we een Schmitt-trigger.
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3.2. Triggers zonder en met hysterese

a. ~~~~~~_~~~~~~~~~

Hiervoor geldt dat: ingang positief--+ uitgang ,

ingang negatief --+ uitgang 0

We bezien een periode van het signaal. Hiervan wordt een blokvorm gemaakt,

als het eerste sample positief is en het tweede negatief.

De kans op positief zijn van ,0 sample is P, = r' p(x)dx. Dit is ook de kans
o -~op negatief zijn van het 2 sample, zodat de kans op het juist doorgeven van

2
een periode Po = P, .
Er is opgemeten dat de ruiswaarde van N

2
een factor 4 kleiner was dan de sig

naalwaarde zodat we uitgaan van fr =0, 5. .ran geldt dat P, -::t:J 0, 977 en Po~ 0, 955.

Er worden nu gemiddeld 5 %te weinig pulsen gemaakt. Dit is een nogal grote

fout en deze wordt nog groter als de trigger een hysterese krijgt, zoals in

werkelijkheid altijd het geval is.

,
en ~ = 0,5, dan kunnen we P, uitrekenen als functie

ingang > +a --. ui tgang ,

ingang < -1 --+ uitgang 0

De kans op positief zijn van het ,0 sample is P,
oweer gelijk aan de kans op een negatief 2 sample.

, , 2
is weer Po (p,).

Het signaal S = sin w, t

= f,-a--De kans

p(x )dx en dit is

op een juiste periode

van a.

a 0 0, , 0,2 0,3 0,4 0,5

p 1 0,977 0,964 0,945 0,9'9 0,884 0,84',
tabel 2

We zien dat P,' aanzienlijk kleiner wordt bij toenemende hysterese. Gemeten is

de gemiddelde fout in procenten als functie van de frequentie, voor een trigger

met omklappunten ~ , Volt en een ingangssignaal tussen + 5 Volt (zie figuur 13)
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.....10;. .,

-.

-,
'0 '00

fig. 13

'000

Bij de hoogste frequentie meten we te weinig pulsen, zoals is afgeleid. Bij

lagere frequenties hebben we minder fouten. De oorzaak hiervan is1dat hierbij

door de ruis van het soort I extra pulsen worden gemaakt, maar hoofdzakelijk

omdat de ruis van soort II beneden de 10 Hz uitgefilterd wordt, zodat bij

lagere signaalfrequenties het ruisspectrum steeds smaller wordt. De juiste

frequentie is bepaald met een smalbandig filter, dat hierop werd afgestemd.

3.3. Verkleinen van de ruis

In de oorspronkelijke schakeling werd de ruis verminderd, door het signaal in

drie banddoorlaatfilters te sturen en dan dat filter in te schakelen, waarin

de grootste spanning was. Hierin zat dan ook het signaal S.

Drle -
b....1.llaor- f .LLet'- Sclt ... ·,U -

k I·e,~,. -
~ri"erLu.t ,.Liet'S

fig. 14

De f11 ters hadden banden van: 10Hz

50 Hz

200 Hz

50 Hz

- 200 Hz

-1000 Hz

De ruis wordt nu over de drie banden verdeeld en een gedeelte wordt niet doorge

laten. De nadelen van deze schakeling zitten vooral in de kiezer. Speciaal als

het signaal in de buurt van een overlapping ligt, zal de kiezer niet goed weten

welke band hij moet inschakelen.
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De slechtste band is de onderste (10 - 50 Hz). Als deze is ingeschakeld dan zit

hierin het signaal plus aIle ruis. Hierbij zullen de meeste fouten gemaakt wor

den.

3.4. Triggers met ten opzichte van elkaar verschovenmeetpunt

We nemen steeds als ingangssignaal S = sinw1t en ruis N, die normaal verdeeld

is en bandbegrensd met hoogste frequentie ""1' Voor N geldt:

p(x) e
0"' V21T'

2x
20"'2

met cr = 0,5

Geval A - We nemen twee triggers met de volgende eigenschappen:-------

trigger 1 : uitgang is 1 als de ingang> a

uitgang is 0 als de ingang .(.a

trigger II:uitgang is als de ingang > -a

uitgang is 0 als de ingang < -a

d
t,.",et- I -.t

S
+ tr'5Clu· ~

ir",er I
rI-.It

fig. 15

Er is nu bereikt, dat als 1 trigger positief wordt, de uitgang ook positief

wordt en omgekeerd, onafhankelijk van de stand van de andere trigger.
dHet systeem met dt is een eenvoudig RC filter, dat pieken niaakt van de flanken

van een blokspanning.

De ruis N kan in een periode van S slechts 2 onafhankelijke waarden aannemen.

We kunnen dan stellen dat we per periode twee samples nemen en weI in de top

van de sinus, waarmee de trigger wordt gestuurd. We beginnen met de triggers in
de stand_n1.11_•. ~
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--~-------- ..
o

------------ -.
We nemen het eerste positieve sample en kijken wat de triggers doen.

1 • I gaat van 0-+1 f-'II gaat van 0-+1 kans _ p(x)dx goed

2. I gaat van O~O
_[1-aII gaat van 0-.0 kans p(X)dx fout

3. I gaat van 0-+ 0
f+a

II gaat van 0-+1 kans p(x)dx goed
1-a

Dit zijn aIle mogelijkheden die op kunnen treden.

We nemen nu het tweede sample.

ad. 1- - a. 0 r-a
gaat naar kans . p(x)dx

0 --
b. 0 ~1+a

gaat naar kans p(x)dx
1-a

c. f-gaat naar kans p(x)dx
1+a

ad. 2. - Dit gebeurt zonder meer als een fout Ope

ad. 3. 0 gaat naar kans ~. p(x)dx- a.

1+a

b. 0 0
11-agaat naar 0 kans_ p(x)dx

c. 0 0 f,+agaat naar kans P(x)dx
1-a

goed

goed

fout

fout

goed

fout
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De totale kans op een foutwordt nu gegeven door de volgende combinaties:

1 met c plus 2 plus 3 met a en 3 met c.

De foutenkans is dan:

als geldt dat Pl
(1 +aJ p(x)dx

-. _
(l-a.L p(x )dx

De goedkans is dan Po ; P2 (2P l - P2).

Voor a = 0,2 volgt voor P ~ 0,988. Dit is een aanzienliJke verbetering ten op
o

zichte van een trigger (p == 0,95). Voor a = 0 kriJgen we het geval met een trigger.
o

In figuur 16 is Pals functie van a ui tgezet, steeds met cr = 0,5.o

a 0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 2,0

P 0,95 0,97 0,988 0,984 0,974 0,75 0,04
0

,
fig. 16

---._ 4

Ret nadeel hiervan is, dat er slechts een klein gebied van a is, waarin P
o

grater wordt. Di t wordt verbeterd in het volgeride.

Geval B - drie triggers met de volgende eigenschappen:-------

trigger I: uitgang wordt als ingang > a

uitgang wordt 0 als ingang < a

trigger II: uitgang wordt 1 als ingang > 0

uitgang wordt 0 als ingang < 0

trigger III: uitgang wordt als ingang > -a

uitgang wordt o als ingang < -a
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We beginnen weer met alle triggers nul.

s ---------- .. Q

- - - - - - - -- -- 0

----------- -ca

We voeren weer het eerste sample toe en kijken wat er gebeurt.

1. 0 0

o~ 0

o 0

2. 0 0

o --+ 0

o

kans

kans

f- p(x)dx

, +a

f' +a p(x)dx,

fout

goed

3. 0 0

0-+

o
kans f

l-a

p(x)dx goed

4. 0

o ---+
o

kans f
l-a

p(x)dx

-.
goed

Dit zijn weer alle mogelijkheden. Nu komt het tweede sample:

kans _j[1 p(x)dx

ad. 1. - Hier treedt altijd een fout op.

ad. '" - De goede overgang is nu: 0 0<-.

0 ). 0- 0

foutkans J p(x)dx
l-a

ad. 3. - Goede overgangen: 0 0 0

-+ 0 of 0

0

foutkans f·P(X)dX
1

kans S
l-a

p(x)dx-.
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ad. 4. - Goede overgangen zijn: 0 0

1 ~ 1 of CD of

foutkans S· p(x)dx

1 +a

o
o
o

f
1+a

kans p(x)dx-.

De totale foutkans is nu als 5
1- a

p(x
-00

P

P

(1-P2) + (P2-P1 )(1-P
3

)+(P1 -P
3

)(1 -P1 )+P
3

(1 -P2 )

2
1-P1 - 2P3 (P2-P1)

Voor a -. 0 moet P
o

van a is de kans P
o

2
De goedkans is dan: Po = P1 + 2P

3
(P

2
-P1 ).

2 2
Voor positieve a geldt dat (P2-P1 ) positief is,zodat Po ~ P1 ' waarbij P1 juis

de goedkans is bij een trigger met niveau nul.
2

naar P1 naderen, evenals voor a -+ 00 • In het gehele gebied

groter geworden. In figuur 17 is P uitgezet als functie van
o

a bij cr = 0,5.

a 0 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2

P 0,955 0,982 0,988 0,990 0,989 0,988 0,957
0

~,t".L._----------""',-~------------:----===-_~~ Q.

fif;. 17

We zien dat hierbij over een groot gebied van a de kans Po nagenoeg constant

blijft. Dit is belangrijk, omdat de triggerniveaus weI eens iets verschuiven.
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Deze redenering kan natuurlijk uitgebreid worden met nog meer triggers. De

goedkans wordt dan steeds groter. Ret is echter de vraag of dit zinvol is,

omdat de schakeling dan weI ingewikkeld wordt en zodoende gevoelig is voor

externe storingen.

De schakeling met drie triggers (zie figuur 18) is opgebouwd en beproefd •

h'"e .. J .i
.It

S 01 ~
trl"tl"1I cit + ~ b··He..

~
,.

-f:rl" ... -m 01
til;

fig. 18

Bij een ingangssignaal met een topwaarde van 1 Volt zijn de nivec~u3 0, +0,5,

-0,5 Volt gekozen. In figuur 19 is de opbouw van de gebruikte Schmitt-triggers

getekend. + If"V

It,

fig. 19
'---- - I'i"IJ

De hysterese van de triggers was ongeveer 0,1 Volt.

Bij dit systeem is weer de fout in procenten als functie van de frequentie ge

meten (zie figuur> 20).
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--------- --- - ---- ----- ----- --

-I

'---------;,:.------~,O:.------~,;••=.==-~~ lre! l~1:)

n. ~~'. ?O

De stijging van de kromme bij lage frequf'nties wordt weer verC'orzaayt

door rUle van het soort I en door de frequentieverdeling van de ruis van

het, soort II. Het geheel werkt met een gerniddeld foutenpercentpge val".

0,5 %, hetgeen betekent, dat de spreiding van de ruis cr zelfe nog iets

kleiner was c_~n aangennrnen in de berekening. Ter verduidelijking van de

werkinc v~n het 8~Tsteem is in figmn~ 21 €len beechrijving gE'geven van dE'

detf'ctie van eel". willekeurig signaal. Er i~ ~en fout opgetredcn. We zien

dat de uitgangspulsen nogal onregelmatig zijn, maar de frequeYltiC' 18

bewaard goebleven. Ditz~l~de 2ienaal zon JIlet ~~n trigger twee fouten

gemaakt hebben.

'.5. Eigenecharpen van dit aysteem

Het SYflteem iA zeer eenvoudig van opzet en werkt met een redelijke nauw

keurigheid. In het gehele gebied was het foutenpercen+'age kleine~ dan

0,5 ~ en de reproduceerbaarheid zelf2 ongeveer 0,1 %. We zijn echter

strikt gebonden aan de bandbegren~de ruis, waarvan we zijn uitgegaan.

Bij aanwezigheid van externe storiI.gen zullen deze, ala de stoorfrequen

tie~ hoger liggen dan de signaalfrequentie, veel fouten veroorzaken. In

dit geval is de ruis niet meer beperkt tot frequenties beneden de signaal

frequentie en gRat het hele betoog niet meer Ope Een nadeel is nog, dat

de schA.kelnive~ls van de triggers vrij moeilijk constant te houden zijn.

Vooral vanwege de storingsgevoeligheid is een andere detectiemethode

ontworpen, die hierna wordt behandeld.
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4. Zichzelf afstemmende selectieve versterker

Als we het signaal 5 = sin UJ,t + N(t) met een selectieve versterker, die op

de frequentie f, is afgestemd, filteren, dan houden we slechts het signaal

sin~,t over. De ruis is dan verdwenen. Als dit gedaan is, dan is het zeer een

voudig om van de sinus een blok te maken en hiervan de frequentie te bepalen.

Het percentage fouten is dan aileen nog afhankelijk van de teller en wordt niet

meer be!nvloed door ruis. Aangezien we echter niet weten, welke frequentie het

signaal heeft, kunnen we geen vast filter gebruiken en zal het filter zichzelf

moeten afstemmen op de signaalfrequentie, omdat handbediening natuurlijk niet

gewenst is. Het filter dat gemaakt is heeft een constante kwaliteitsfactor en

is, met behulp van een gelijkspanning, instelbaar. Uit het filter worden twee

w~sselspanningen (V, en V2 ) afgetakt en aan de regelaar toegevoerd. De spanningen

worden in de regelaar met een topdetector gelijkgericht en van elkaar afgetrokken.

Deze verschilspanning heeft de eigenschap, dat deze nul is als het filter juist

is afgestemd, positief als de f o van het filter groter is dan f, en negatief als

f o < f,. De spanning wordt nu aan een integrator toegevoerd en deze levert de

gelijkspanning, waarna het filter wordt ingesteld.

+

fig. 22

Als eerste wordt nu het ontwerp van het filter behandeld. Daarna de werking en

opbouw van de regelaar.

4.1. Het filter

Hieraan moeten de volgende eisen worden gesteld: Het filter moet een constante

kwaliteitsfactor Q hebben. Het moet afstembaar zijn van '0 Hz tot '000 Hz met

behulp van een gelijkspanning. Het moet eenvoudig van opzet zijn.
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We bezien de volgende overdrachtsfunctie:

W
--~>w.

ot------Jl\----====.I .~
"".

•-'0

111/1

w
"""'W""Q

2

)

1+s _1_ 2 1
w +s ~

oQ 0

Q = kwaliteitsfactor >1

met: s = j W

~ constante (afstemfrequentie)
o

1sW o
H(s) = -------

Dit is een filter dat uitstekend bruikbaar is, zoals we zullen zien.
Q

1 1+s Qs -- S

H(5 )
W o 0 0

=

1+5 :....l-- +5 2 -L 1+5 1 (1 +s ..!L) 1+s 1 Q
W Q 1 .

1+s .JLWoQ ~o2 0
Wo s --W o Wo

H(s)

Q
= __7-1...:...+s:=........::'C::.....-----.,_

1+ _Q- Q
s 1: 1+s-.;

met

Dit systeem is als in figuur 23 te verwezenlijken.
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fig. 23

Het bestaat uit een eerste orde overdrachtsfunctie en een integrator. Beide

hebben dezelfde tijdconstante T , die de afstemfrequentie f bepaalt. De tijd-
o

constante ~ kan worden gerealiseerd met een RC-combinatie, waarbij ~ over een

factor 100 gevarieerd moet kunnen worden.

Als we voorloplg ultgaan van Q = 10 dan moet ~ varieren van 0,2 sec tot 1,6.sec.

We kunnen de C of de R variabel maken.

De variabele condensator zou bij T = 0,2 sec een grootteorde moeten hebben van

ongeveer 1 jUF en deze zijn niet voorhanden. Ze zijn weI na te bootsen met be

hulp van een aantal versterkers en een variabele weerstand, maar dit kost een

groot aantal onderdelen, terwijl de condensator dan ook nog een grote verlies

factor heeft. Er blijft dan de weerstand R over, die variabel moet zijn.

Dit kan een potentiometer zijn, wat echter het nadeel heeft, dat de sturing van

R met een servomotor moet gebeuren. Hierom is de keus gevallen op een lichtge

voelige weerstand (L.D.R.), waarvan de weerstand ingesteld wordt met het licht

van een lampje. Omdat het lampje op een onderspanning brandt, heeft het ook een

lange levensduur. Bij toenemende spanning op het lampje wordt de weerstand R

klelner en dus wordt ook L kleiner. Hierult voIgt dat f groter wordt. Deo
L.D.R. kan gemakkelijk een bereik van 1 op 100 overbruggen. Ze zijn los verkrijg-

baar, zodat ze samen met een fletslampje in een zwart doosje ingebouwd moeten war

den, maar ze zijn ook verkrljgbaar met ingebouwd lampje.
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4.2. Opbouw van de selectieve versterker

Het laagdoorlaatfilter 1~S~ is gemaakt met een L.D.R. en een condensator. De

waarde Q is er uitgehaald en ondergebracht in een versterker.

LDR

De tweede versterker zorgt ervoor dat het filter niet belast wordt. Om redenen

van stabiliteit is bij de integrator een vaste tijdconstante gekozen en de

ondergebracht in een variabele versterker. Het geheel is opgebouwd met opera

tionele versterkers (figuur 24).

ION

-I

_J.
1:

LOR

--

,+~t:

-- - T

I
1

L _

look

look

-=Q_-

-.Q
s- - -- --

I
I
I
I

-Somr- ---
I , •• k

I
I loolc

'ft

fig~ 24

Voor Q is de waarde 10 gekozen.

De L.D.R.'s worden tegelijk gestuurd met een lampje. Omdat ze echter niet gelijk

lopen zal de Q-waarde niet helemaal constant blijven. Dit is echter niet bezwaar

lijk.

De weerstanden van de L.D.R. 's moeten lopen van ongeveer 0,2.106 tot 1,6.1a3Jl •



35

De lampjes van de L.D.R. worden gestuurd door de schakeling van figuur 25 •

v
R·..

.. •"v

fig. 25

Vergroten van V doet de lampjes

feller branden. ~ zorgt ervoor

dat de spanning over de lampjes

niet groter kan worden dan de door

brandspanning. (Of de spanning

nodig voor de hoogste frequentie).

De ingangsweerstand R
i

beschermt de

eerste transistor voor het geval dat

V te groot zou worden. Voor de lampJes

zijn fietslampjes gekozen van 6 Volt;

50 mAo De maximaal benodigde brand

spanning was ongeveer 4 Volt.

Met de spanning V kan nu de f van het filter ingesteld worden op elke gewensteo
waarde tussen enkele Hertz en , kHz. De ondergrens hiervan wordt bepaald door de

donker-weerstand van de L.D.R. en de bovengrens van ~.

4.3. Ontwerp van de regelaar

De regelaar die de spanning V van het filter moet instellen is uiteraard van

meer complexe aard. Deze moet een spanning V afgeven, zodanig dat de f van heto
filter nagenoeg of liefst helemaal gelijk wordt aan de frequentie van het ingangs-

signaal (f,). De spanning V moet constant blijven, zolang f, niet verandert en

verder mag V nauwelijks reageren op ruissignalen aan de ingang. Als f, weI een

andere waarde krijgt moet de regelaar onmiddellijk de spanning V zo ins tell en,

dat de f o weer gelijk wordt aan fl.

Dit zijn nogal zware eisen, waaraan niet gelijktijdig is te voldoen. Het niet

mogen reageren op ruissignalen impliceert al dat de regelaar traag moet werken,

zodat de f van het filter slechts langzaam kan veranderen.
o.

De· regelspanning zouden we het liefst een gedaante geven als in figuur 26.

r---------t'\-------==-~~~
Wo

fig. 26
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W,
Voor ~ = , moet VRjuist nul zijn en in de buurt hiervan moet VR sterk ver-

° W,lopen als functie van ~.

°
We bezien nu eerst weer het filter en kijken dan welke spanningen bruikbaar

zijn voor de regelaar.

t)

... OZ. tot) Q- --)/ lot) 'r-- , + S't LI(

'Z..('J

Q- -
S't'

, 2'
+s:-:'W~Q- + s -W~2~

° 0

,
s--

~ = w---.;;;o _

X(s)
= R(s) met IR(j "" )l=

Q _.. - ... _--

Z2(S)

X(s)

--+) IN

H (sJ-=~, XlS)

---~~w
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sin W t dan merken we op dat voor W = W o

IH) = Q

IH21 = VQ2 + ,

IH,I = Q

en dat voor Q » ' en lJ = W o geldt dat ) HI = \H, I )H21

Verder geldt dat \H,I - IH2\ ongeveer het verloop heeft als in f1guur 26.

Als referent1e voor de regelaar kan dus goed IH,I - \H2J d1enen, dus de span

ningen z,(t) en Z2(t) (z1e figuur 27).

Als we H(j W) bekijken dan zien we dat voor \AI = \J de fasedraaiing juist nul
o

wordt en dat ~ in deze buurt sterk verloopt en nergens anders nul wordt. Deze

~ zou dus ook als referentie kunnen dienen. Er is h1er echter een belangr1jk

nadeel aan verbonden en weI dat het u1tgangssignaal aIleen meetbaar bestaat in

de buurt van W= UJo• D1t nadeel bestaat n1et voor z,(t) en z2(t), omdat b1j

elke frequent1e ~o ofwel z,(t) of Z2(t) bestaat en meetbaar is. Om deze redenen

is gekozen voor \H,I - \H21.

De regelaar is opgebouwd als in figuur 27.

H,lJ""J
'Z, (I) S !I, tt)

!1M
x{-4) --- - ;I,M.U- A 10-

~ +

1-/1 (j1J)
Z,lt) q y,lto)

v

fig. 27

De t1jdsfuncties z,(t) en z2(t) komen rechtstreeks uit het filter. G bevat neg

nader te bepalen elementen. V verandert niet meer als y(t) = 0, dus als y,(t)

Y2(t). Omdat de integrator traag werkt, kunnen we ook stellen, dat V constant

blijft als yet) = 0 of Y;"ttJ = Y2(t).

We wensen dat y, (t) = Iz, (t)1 en Y2(t) = IZ2(t) I .
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Hiertoe richten we met diodes de tijdsfuncties z,(t) en z2(t) geIijk. Om het

rekenen te vergemakkeIijken veronderstellen we dat G een kwadrateerder voor

stelt. Diodes kunnen in eerste benadering weI door een kwadrateerder vervangen

worden.

We krijgen dan de volgende vergeIijkingen:

z, (t) = h,(t) ~ x(t)

z2(t) = h2(t) ~ x(t)

Y,(t) = z,2(t)

y 2(t) = z22(t)

en V~ ~ rt

y(t)T
o

dt

h, (t) en h2(t) zijn de teruggetransformeerden van H, (j ColI) en H2(j w ).

Er geldt dat H,(jW) + H2(jW) = ,.

sin W to

Vanwege dit Iaatste geldt ook dat z2(t) = X(t) - h,(t) ~ X(t)

2
Dus Y,(t) = [h,(t) ~ X(t)]

y2(t) = X
2
(t) + (h, (t) ~ X(t)) 2 -2 X(t) [h, (t) ~(t)J

yet) = - Y, (t) + y 2(t) = X
2
(t) - 2 X(t) ( h, (t) ~ X(t)]

De spanning V verandert niet meer bij een bepaald ingangssignaal X(t), als

"YTt') = 0 dus als

-X""2(-t-)-T 2 X(t) h,(t) ~ X(t) T

We nemen als ingangssignaal X(t) =sin W, t en we berekenen
Wt -----2.,;

h, (t) ~ X(t) = Wo f e 2Q sin W 01: • sinW, (t-"t) d't =

o

=-~wo

W 2
o

[

_"'0 t
_ 2Q e2Q 2Q""0 cos ""0t + Wo cos W, t
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+ ~ w
o

Aangezien we later toch over de tijd gaan middelen, worden de termen met de

e-macht weggelaten. Dit zijn inschakelverschijnselen. We krijgen:

2) 2 1 1g',(t) = X (t = sin W,t = 2 - 2 cos 2W,t en ~,(t)
1

=2

Zodat

+ .l.W
2 0

3twaarin W ""1
- W

o

Dus

De vraag is nu:voor welke W 3t geldt dat y(t) =~. Dit is zo voorW.3t ~ 1

We bezien de functie:

en stellen Q = 10.



3l: ,
= 0 als W ='.± 2Q en dan is F, =.± Q

4Q2('+W3l:)

,+4Q2('+W3l:)2

4Q2(, _ W3l:)

, +4Q2 ( , .... W3l: )2

dF,

d W3l:

Dit ziJn ook de 3 db punten

40

3l:
W = 0 ~ F2 = ,

3l: 1
\AI =, ..... F2 = 2"

3l:
W .... 00 -to F2 .... 0

3l:
W = 0 ~ F, = ,

3l:
W = -. F, = 0

3t
W -+_ .... F, .... -0

van het fil ter.

We kunnen nu yet) = ~ - ~F, - ~F2 schetsen (zie figuur 28) •
..

jm
_!F,

2. I

- i Flo
J
2.

o

-I

-1

- - -- _..~ - - -- - - -- - - - - - - - - - - - '. '.---.....---.._ ......_-
, _ ... _ ..·t-· .. - ..·.... ···-...... ~........... ,

..

- ..
...'

fig. 28
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Womoeten zeker verdwenen zijn, voor de integrator reageert. 2Q is

rekening weggelaten
Wo

- 2Q i-
e

We zien dat de functies F2 en ~ nagenoeg geen invloed hebben op het stuk van
.. 1

de functie yet) tussenW = 1~2Q'

We kunnen dus echt wel stellen dat y( t) == 0 als ",,3t:=1 •
3t: 3t:We stellen nu dat \AI =,. Als nu W stijgt, dat wll zeggen W daalt, dan wordt

o
yet) positief • De integratoruitgang zal dan hoger worden en de lampjes zullen

feller oplichten, zodat~ moet stijgen. De in het systeem getekende integrator:
o

i f y(t)dt moet een zodanige tijdconstante hebben, dat niet op snelle fluctuati

in yet) wordt gereageerd, dus dat yet) werkelijk gemiddeld wordt. De in de be

termen met

minimaal 3, bij '0 Hz, dat wil zeggen na , seconde is

Om deze reden is voor de tijdconstante 0( =1 seconde gekozen.

We hebben tot nu toe steeds stationaire toestanden beschouwd. Er is duidelijk

gemaakt dat als er een evenwichtstoestand is, bij een ingangssignaal x(t) =

sinW, t, dat dit dan zal zijn W, = woo We weten echter nog niets van de stabili

teit af.

4.4. Stabiliteitsbeschouwingen

We kunnen de differentiaalvergelijking van het systeem opstellen.

V(tJ

... £(t)
.....-----!...

- V. (iJ

VIAl')......---"'T"""-------o

Q
s Cil

Wo

V{tJ
E It-)

j I {try(~JI I: v(O
~(~J

0

V. H)

fig. 29
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Wo
We stellen nu dat Vet) =~ , waarbij ~o een tijdsfunctie is. Dit is in

eerste benadering weI juist.

Dan krijgen we de vergelijkingen.

£ (t) = )( (t) - V, ('t.)

X(t) = sin W1t

d V (t)
~t = -V(t).Vu(t)+QV(t). E (t)

d V
1
(t)

dt =QV(t).V,(t)

dV(t) 2
(J dt = X (t) - 2 X(t).Vu(t)

We wensen V (t) te weten en
u

eventueel Vet)

Dit Ievert een nogal complexe, niet lineaire, differentiaalvergelijking voor

V (t), die moeilijk oplosbaar is. Daarom zullen we het geheel quasi-stationair
u

beschouwen.

We bekijken weer de regelaar.

>tit)

X(t) sin W , t

Er is afgeleid:

2 2 2 IDYl (t) =(A +B ) sin ("", t +,.,)

Y2(t) =( (A_~2+B
2

)sin
2

( "", t + ~,)

met tan

met tan

"", _[ 4(l(,-w)
Als we nu stellen dat W = W

o
dan geldt: A - 1+

4Q
2(1_ W)2

\

B - Q [1-+-4Q-2~~~'-+-W-)~2

We stellen nu eerst juiste afstemming, ~ = 1 en geven dan een kleine afwijking

~ = l+x, en bezien dan wat er gebeurt met yet). We gaan nu alles benaderen:



[2 2 J [2 1 [- 4Q2x "j _.. 1_4Q2xA
-4Q x 4Q (2+x) _ -4Q x 1_

= 22+ 2 2- 1+4Q2x2 + 2+x - 1+4Q2x2 +2 -2 22
1+4Q x 1+4Q (2+x) 1+4Q x

B = Q [ 1
- 1+4Q.t2]" +-~. 1+4:2X2) ..

-Q 1

1+4Q2(2+x)2 16Q 1+x 1+4Q2x2

1 (1+12Q2X )2

4" (1+4Q2X2)2

Voor X « 1 geldt tan "1 ~ -tan '" 2~ -2Q dus f 1 ~ _900

'/2 ~ 90
0

We kunnen dan schrijven voor kleine x:

2cos W
1

t

2
cos W 1t

ofweI

2
cos w 1t

We stoppen yet) nu in een integrator en krijgen Vet).
dV

dus yet) = c( dt

De spanning V stuurt de lampjes en daarmee de ~o van het filter.

De lampjes en de L.D.R. werken traag, zodat we nog een extra tijdconstante
dx

introduceren, zodat V~ 1-x-"'C dt.

Vullen we dit nu allemaal in dan krijgen we de D.V.

2
-eel: £...2s.... - 0( dx - 16Q2x cos2 W

1
t = 0

dt2 dt

Dit is de differentiaalvergelijking van Mathieu, die niet expliciet oplosbaar is.
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De oplossingen zijn in de meeste gevallen stabiel(afhankelijk van de demping)

en de x(t) nadert voor de grote t naar nul. Als er instabiele oplossingen voor

komen, dan kunnen deze door vergroten van de tijdconstante oC van de integrator

stabiel worden gemaakt.

4.5. Ingangssignaal met ruis

Het systeem is ontwikkeld om een siriusvormig signaal van onbekende frequentie

te scheiden van aanwezige ruis. We voeren nu een signaal plus ruis toe:

sinw,t + net) = X(t) + net). Dan geldt voor het signaal yet) van de regelaar

yet) = -X
2

(t)-2X(t)n(t)-n
2

(t)+2X(t) [h, (t)3t:X(t~ -2X(t) [ h, (t)~n(t)] +

+2n(t) [ h, (t)3t:X(t)] +2n(t) [ h, (t) ~(t)) •

We gaan nu weer middelen over de tijd. Dan krijgen we:

h,(t) ~ net) = n,(t), omdat H,(jW) een laagdoorlaatfilter voorstelt.

Er kan dan gesteld worden dat

net) [h, (t) ~ net)] =[n(t).n, (t~ J n, (t) is ook ruis die bandbegrensd is.

n(t).n,(t) , n2(t) en we stellen dat n(t).n,(t) = n2(t)

-n(t).X(t) = O. Dan blijft er voor yet) over

De laatste termen tussen haken zijn kleiner dan n2(t)

dus y(t)" X2(t) - 2 X(t)(h, (t) ~ X(t) + n2(t) met X(t) = sinW,t

Uit figuur 28 blijkt dat we dus altijd juiste afstemming krijgen als n2(t) ~ !
2en dit is juist q- •

We kunnen dus een signaal detecteren als het signaalvermogen groter is da~ het

gemiddeld ruisvermogen. Dit geldt als de regelaar het filter nog moet afsternmen.

Als het filter al is afgestemd dan mogen we een aanzienlijk grotere ruis toe

laten, zodat we kunnen stellen dat het geheel niet zal reageren op tijdelijk

grote storingen.
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4.6. Opbouw van de regelaar

De regelaar is in werkelijkheid volgens figuur 30 opgebouwd.

Ie: A
~:J),"

I ...
Vo

Itl•~101"..

I~ \ 0 V+ 8 .... J- t-- +
51:

.-

1\1 J1Di",A 10k

.1 c: l.- D, -:: F"

1'10/4 A "• t

fig. 30

1
A en B zijn versterkers. S~ is een integrator.

DJ zorgt ervoor dat V niet negatief kan worden (beveiliging voor transistor).

De R.C.-filters verwijderen eventueel storende gelijkspanningen. Vo is een

gelijkspanning die de ~ van het filter een voorinstelling geeft (beginvoor-
o

waarde). Met deze spanning en uitgeschakelde integrator, kan het filter op

elke gewenste vaste ~ worden ingesteld. In dit schema is verondersteld, dat
o

de versterkers en de integrator niet inverteren. Doen ze dit wel, dan moeten

D, en D2 omgekeerd worden en moet Vo negatief worden gemaakt.

4.7. Eigenschappen van dit detectiesysteem

Door de grote traagheid reageert de regelaar niet op momentane grote stoorsig

nalen, dit in tegenstelling tot het systeem met Schmitt-triggers. Als het fil

ter eenmaal juist is afgestemd is het zeer moeilijk het door zelfs langdurig

optredend ruis te verstemmen. Bij het inschakelen van het systeem is er een

zekere tijd nodig voor het filter zichzelf op de juiste waarde heeft ingesteld.

Deze traagheid is groter dan die van het systeem met triggers.

Het opgebouwde tilter kan in ongeveer 10 seconden zijn afstemfrequentie ver·

anderen van '0 Hz tot '000 Hz.

Het uitgangssignaal is een zeer nette sinus en hiervan is de frequentie zeer

eenvoudig te meten.

Beide systemen zijn alleen bruikbaar bij meting van gasstromen, die gedurende

lange tijd aanwezig zijn en waarvan de stroomsnelheid saechts langzaam veranderd.
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Ook de temperatuur van het gas mag niet snel veranderen.

Fluctuerende stromingen kunnen hiermee niet gemeten worden. Dit geldt echter

ook voor de andere detectiemethoden. Dit is een eigenschap van de thermistor,

die op koeling reageert. Bij snel varierende gasstromen zal de thermistor niet

alleen de oscillatiefrequentie meten, maar ook de verandering van de stroom

snelheid. In figuur 31 is een blokschema van het electronisch systeem getekend.

CO"" ... I .."el- ~/d....
-f'·'" -U ...Ic".- v.",h"· C'cMIII,H

uil-
",.,,,, ....tt~ IlL it,. ----.:a ~.&,.

~ k." ----=)

lOW.. - "'S·L.. I' flU.,.
,1'."_"

""eL•• ,. I ".0 HI
,

1h...... is!ewo
~

res··
1... "

I-

fig. 31



47

Conclusies

Ret principe van de werking van de Swirl flow meter kan worden verklaard aan

de hand van een eenvoudig model, speciaal met betrekking tot de ongevoelig

heid voor viscositeit en dichtheid van het medium en de lineariteit van de

meter.

Voor het meten van de oscillatiefrequentie zijn een aantal manieren ontworpen

en vooral voor metingen aan langdurige, min of meer continue stromingen, is

een betrouwbaar detectiesysteem ontworpen, dat ongevoelig is voor externe

storingen.

De nauwkeurigheid van de meter is nu aIleen nog afhankelijk van de nauwkeurig

heid van het mechanische (of stroom-technische) gedeelte, dat wil zeggen, van

het al of niet juist oscilleren van de gasstroom. We behoeven slechts ~~n be

perking op te leggen. De stroomsnelheid van het gas mag slechts langzaam ver

anderen, hetgeen bij grote distributienetten zeker het geval zal zijn. Onder

langzaam verstaan wij hier, dat de stroomsnelheid van minimum tot maximum of

omgekeerd een tijd nodig moet hebben van ongeveer 10 seconden, ofwe~ dat een

verdubbeling (of halvering) van de stroomsnelheid niet sneller mag geschieden

dan binnen 1 seconde. De meter is dus minder geschikt voor metingen van de

stroomsnelheid, eer als volumestroommeter.



48

Literatuurlijst

(1) O.M. Phillips,

"The intensity of aeolian tones",

Journ. Fluid Mechanics, vol.1, 1956, pp. 607-624.

(2) A. Powell,

"On the edge tone",

Journal of the Acoustical Society of America, vol. 33, 1961,pp. 395-409.

(3) B. Vounegut,

"A vortex whistle",

Journal of the Acoustical Society of America, vol. 26, 1954,pp. 18-20.

(4) I. Michelson,

"Theory of the vortex whistle",

Journal of the Acoustical Society of America, vol. 27, 1955,pp. 930-931.

(5) R.C. Chanaud,

"Experiments concerning the vortex whistle",

Journal of the Acoustical Society of America, vol. 35, 1963, pp. 953-960.

(6) R.C. Chanaud,

"Observations of the oscillarory motion in certain swirling flows",

Journ. Fluid Mechanics, vol. 21, 1965, pp. 111-127.

(7) E.L. Upp,

\"Flow meters for high pressure gas",
i

Instruments and Control Systems",voL 38, nr.3 1965, pp. 151-158.

(8) A.E. Rodely,

"'Ihe swirl flow meter",

Instruments and Control Systems",vol. 41, pp. 109-111.

(9) R.C. Chanaud,

"Aerodynamic whistles",

Scientific American, vol. 222, nr. 1, juni 1970, pp.40-46.



49

vervolg literatuurliJst

(10) H.H. Dijstelbergen,

"'lbe performance of a swirl flow meter",

Journal of Physics E. Sc. Instr., vol. 3, 1970, pp. 886-888.

(11) A.E. Rodely e.a.

"A digital flow meter without moving parts",

ASME publ. 1965.


	Voorwoord
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	1. Historisch overzicht.
	2. De opnemer.
	3. Detectiemethoden
	4. Zichzelf afstemmende selectieve versterker.
	Conclusie
	Literatuurlijst

