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Samenvatting.

Een vrije gyro werkt als richtingsreferentie in de inertiele

ruimte, mits hij koppelvrij is.

Bij een gyro met roterende gimbal en kruisveerlagers kunnen de

volgende stoorkoppels onderscheiden worden:

veerkoppel,

massakoppel, t.g.v. de traagheid van de gimbal,

zwaartekrachtkoppel, t.g.v. een verschuiving zwaartepunt-ophangpunt.

dempingskoppel, t.g.v luchtwrijving en lagerdemping.

De precessiebanen van de gyro t.g.v deze koppels zijn te beschrijven,

te berekenen en te meten.De meetresultaten stemmen redelijk overeen

met de berekeningen. Hiermee is een basis gelegd voor het herkennen

van ongewenste koppels uit de precessiebanen, waarmee het mogelijk

is, de juiste kompensatiekoppels aan te brengen.

Determination of the errortorques of a Hooke's joint gyro

by precession path analysis.

Summery.

A free gyro works as a vector memory in the inertial space,

provided it is kept free of torques.

In the case of the gyro with rotating gimbal and flexural pivots,

the following disturbing torques can be distinguished:

flexural torque,

mass torque, due to a displacement between centre of gravity

and point of suspension, and a

dempin~ torque, due to air friction and internal losses of the

flexural pivots.

The precession paths of the ~yro, due to these torques, can be described,

calculated and ~ea5ured. The rebults of the measurements correspond

reasonably witll the calculations. This provides a basis for the

recoeni~ion of unwunted torques thro~~h observation of the precession

paths and for. findiu5 the appropriate compensation torques.
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De gyro met roterende gimbal en kruisveerlagers, de verplaatsings

opnemers en de motor, gemonteerd op een trillin~svrij platteau.

Fotonr. A 4553 T.H.E. reproduktiedienst.
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De gyroscoop is een navigatie instrument,waarvan de werking

gebaseerd is op het principe van de tol.Hij wordt o.a. toe

gepast als richtings- en rotatiesensor in de inertiele ruimte

bij stabilisatie,standregeling en besturing van allerhandc

voertuigen.

Een van de typen gyroscopen is die met twee vrijheidsgraden,

ook weI de vrije gyroscoop genoemd.ln de inertiele ruimte

behoudt deze zijn stand en dient dan ook als richtingsreferentie

mits er maar geen koppels op uitgeoefend worden.Dit laatste nu

is een van de grootste moeilijkheden.Hoe nauwkeurig een gyro

ook vervaardigd en gemonteerd is,en volgens welk systeem ook

gekonstrueerd,er zullen altijd afwijkingen optreden,wrijving

in de lagers is er zo een,die stoorkoppels tot gevolg hebben,

waardoor de gyro een foutieve stand in de inertiele ruimte gaat

innemen.

Er is nu een vrije gyro gebouwd met een roterende gimbal en

kruisveerlagers.Deze methode van lagering heeft het voordeel

dat de hierdoor veroorzaakte stoorkoppels wiskundig te beschrijven

zijn en mechanisch gekompenseerd kunne worden door koppels van

kompensatiemassa's die aan weerszijden van de gimbal zijn gemon

teerd. De theorie over deze gyro is beschreven door VAN DIJK,GHM.

Om tot kompensatie van aIle stoorkoppels over te kunnen gaan,

waardoor de gyro koppelvrij wordt,is het nodig te weten welke de

afwijkingen zijn,die deze stoorkoppels veroorzaken,en wat voor

fouten ze opleveren in de stand van de gyro in de inertiele ruimte.

Het hier volgende onderzoek handelt over deze foutenanalyse,

In dit verslag staan de resultaten van dit foutenonderzoek.

Het bevat theorie,daaruit voortkomende meetmethoden alsook de

metingen,en is daarmee een basis voor verder onderzoek.
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2.1. De konstruktie.

De gyro bestaat uit een ring(rotor),een hartstuk(gimbal),een

gelagerde as met een vork,vier kruisveren en twee kompensatie

massa's. Zie hiervoor HOWE,EW en SAVET,PH alsook VAN DIJK,GHM.

Figuur 2.1.1. geeft het totaalbeeld weer.

aandrij fas _

ring of rotor

kruisveren

van de as A
g

Figuur 2.1.1. Totaalbeeld van de gyro.

vork

hartstuk

kompensatiemassa's

as Ag

kruisveren

van de as A
f

Kruisveerlagers worden gevormd door twee op een zelfde aslijn

liggende cylinders,met elkaar verbonden door haaks op elkaar

staande bladveren , zodanig dat bij een hoekverdraaiing van de

ene cylinder t.o.v. de andere om de as, een koppel wordt afgegeven

evenredig met die hoekverdraaiing.
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Het hartstuk van de gyro is met twee kruisveren, die beide draai

baar om dezelfde as A
f

gemonteerd zijn, tussen de twee tanden van

de vork opgehangen.

De rotor is op zijn beurt met twee kruisveren, beide draaibaar om

dezelfde as A
g

, om vork en hartstuk heen opgehangen. Op deze Manier

heeft de rotor een cardanische ophanging gekregen, met het hart

stuk als inwendige meeroterende ophanging(gimbal) en de kruisveren

als lagers.De twee vrijheidsgraden zijn de draaiingen om de assen

A
f

en A
g

, die elkaar loodrecht snijden.

De twee kompensatiemassa's, die aan weerszijden van het hartstuk

op de as ervan gemonteerd zijn, dienen om het koppel van de kruis

veren te kompenseren.

In de nominale toestand vallen de rotoras en de aandrijfas samen.

2.2. Formules en gegevens

Ala basis voor verdere beschouwingen voIgt nu een lijat van

gebruikte symbolen, een aantal formules voar de koppels en

kwantitatieve gegevens over de traagheidamomenten van de gyro.

Figuur 2.2.1. geeft daartoe de rotor, het hartstuk en de kompen

satiemassa's vereenvoudigd weer. Figuur 2.2.2. toont de symbolische

voorstelling van de gyro, van de zijkant bekeken.

a

b

c) kOlPpenBatie
massa's

b) hartstuk·

Figuur 2.1.1. Vereenvoudigde komp'onenten van de gyro.

o c

d) assen
stelsel
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a

b .)-- ----,;:---
cO,Z

rotorasaandrijfas O,Z
----------l- -x--1-------

a) zijaanzicht b) assenstelsel

Figuur 2.2.2. Symbolische voorstelling van de gyro.

De gebruikte symbolen zijn als voIgt:

a,b,c, geometrische assen van lie gyro.

J (a), J (b), J (c) hoofdtraagheidsmomenten van de rotor in
g g g

resp. de a,ben cas.

J (a), J (b), J (c) hoofdtraagheidsmomenten van het hartstuk
c c c

mg' m
c'

mm'

~d' w-g

Sf

!f

T-c

b

.J
z

°
T =T -T
-e -f -c

met kompensatiemassa's in resp. de a,b en cas.

massa van de rotor, het hartstuk en de

kompensatiemassa's.

vektoriele hoeksnelheid van de aandrijfas

resp. de rotor.

stijfheid van de kruisveren.

koppel welke de kruisveren gemiddeld over

een omwenteling op de rotor uitoefenen.

koppel welke de kompensatiemassa's op het

hartstuk gemiddeld over een omwenteling

op de rotor uitoefenen.

koppel welke de luchtdemping en de demping

van de kruisveren op de rotor uitoefenen.

impulsmoment van de rotor.

hoekverdraaiing tussen de rotoras en de

aandrijfas.

dempingskoefficient

zwaartepunt van de rotor.

ophangpunt van de rotor.

effektief veerkoppel.
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Uit VAN DIJK, GHM, volgen voor de koppels Tf , Tc en Td de volgende

formules:

Tt = 51-\.

T = Yl-LW
2 G (a) + J (b) ~ J (c)]c g[ c c c

Td = ~1-\. = Jg(c)WgJ 1-\.

Hierin is S het gemiddelde van de eom van de etijfheden Sf van

de twee kruisveren in de beide assen Af en Ag •

Figuur 2.2.3. geeft de richtingen aan van !f' !c' Ed' b en ~.

rotoras

aandrijfas
,,\-~'----+---+----+--

Figuur 2.2.3. Richtingen van 1f , 1e , 1'd' .P, en p.

!f heeft de richting van het uitprodukt van de eenheidsvektoren

~g e~ ~a in de richting van de rotoras resp. de aandrijfas'(~gx

T is gericht volgens het uitprodukt (e x e ), Td volgena (e x
-c -a -g - -g
dus naar de aandrijfas toe,en b heeft dezelfde richting ala w •

- -g
Voor de hoofdtraagheidsmomenten geldt:

r .2 2 J [ 2 2 I JJg(a) = J g (b)2 = m1ia2/12 +(R1;; R2 ){4 + m2 b /12 + (R1 + RO )/4

Jg(c) = m1 (R 1 + R~)/2 + m2 (R 1 + RO ) /2

Jc(a) = Jc(b; = m~L//12 +(R~ + R:)/4]+ mm[d
2
/12 + R~/4J

Jc(c) c mc (R
3

+ R4 )/2 + mm R
5
/2.

Hierin is m
1

de Massa van de buitenring van de rotor, m2 die van

de binnenringj m = m1 + m2 •
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Voor de afmetingen uit figuur 2.2.1.geldt:

25 mm.

9 Mm.

5 mm.

16 mm.

30 Mm.

gr.

5,1 gr.

2,5gr.

J (.)
g

J (c) =
g

J (a)
c

J (c) =
c

m = 284
g

m =c
m =m

R
O

= 10 Mm. a =

R1 = 25 Mm. b =
R3 = 6,5 mm. c =
R4 = 1 Mm. d =
R5 = 2,5 Mm. R2 =
De soortelijke massa van het materiaal van de gyro.zacht staal,

-3

isy} = 7.85 kg!dm.

Voor de hoofdtraagheidemomenten en de massa's van de gyro geldt dan:
-6 2= J (b) = 90. 10 kg.m

g -6 2
170. 10 kg.m

= J (b) = 123. 10-9 kg.m
2

c
118. 10-9 kg.m

2
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3.1. De beschrijving.

De bewegingen van de gyro worden vastgelegd met de verplaatsings

opnemer van het type PR 9373 van Philips. De voornaamste onderdelen

daarvan zijn een L-C oscillator met variabele demping, een gelijk

richtcircuit als amplitudedetektor, een R-C laagdoorlaatfilter

en een uitgangsversterker, dat alles gemonteerd binnen in een holle

cylinder. Op de plaats waar de fluxlijnen van de oscillatorspoel

deze cylinder bij de kop verla ten kan de oscillator belast worden

door een stuk metaal. De amplitude van het o6cillatorsignaal

vermindert met het kleiner worden van de afstand tU6sen de spoel

en het metaal. De amplitudedetektor richt dit signaal gelijk en

geeft het via het laagdoorlaatfilter door aan de uitgangsversterker

waarvan het signaal dus afhangt van de afstand tussen de opnemer

en het stuk metaal. Het grote voordeel yan deze opnemer is dat

hij aan de gyro kan meten zonder er mechanisch kontakt mee te

maken, dus zonder er een koppel op uit te oefenen.

3.2. Gegevens.

Van twee opnemers is de spanning gemeten ala funktie van de

afstand van de opnemer tot een plaatje metaal. Figuur 3.2.1.

geeft de opstelling hiervoor weer.



opnemer
(induktief)
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:~;::~e ~
I I R
~ R1

ins telbare afstand R

a) meetopstelling.

~------~+ V (voeding)
1------=:-0 - V
~------~_.~ V (uitgang)

+ u

I werkgebied

I stijlheid S
s

4

2

b) karakteristiek.

°0'-----1'o---~-'=2---~3:---
R(mm. )
--+

Figuur 3.2.1. Het testen van de opnerners.

Grafiek 1·~eeft een gedetalleerd beeld van de karakteristieken

van figuur 3.2.1. b), bij een voedingsspanning van 15 volt,

gemeten voor messing, aluminium en ijzer. Hieruit blijkt dat

het werkgebied van de opnemers, het lineaire gedeelte van de

karakteristiek, voor het materiaal van de gyro(zacht staal)

ligt tussen de afstanden R = 1,5 en R = 1,9 rom., met daarin

een stijlheid S = 9,5 volt/mm. Voedingsspanningsvariaties
s

binnen 1 volt hebben hierop geen invloed, temperatuursvariaties

van 1°C of meer weI. De temperatuurskoefficient bedraagt n.l.

0,1 volt/oC,'d.w.z. dat per 1°C temperatuursverandering een

afstandsverandering van 0,01 mm. wordt afgelezen. Om hier geen

last van te hebben moeten de opnemers gedurende minstens een uur

voor de metingen al aangezet zijn. De opnemers moe ten bij aIle

metingen Zo goed mogelijk iu het midden van de rechte karakteristiek

ingesteld worden, d.w.z. op een afstand van 1,7 mm. bijeen

uitganssspanning van 4,2 volt.

-) zie bijlagen.
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4.1. Oorzaken.

De vrije gyro werkt, zodra hij koppelvrij is, als richtings

referentie in de inertiele ruimte. Alles wat nu een koppel op

de gyro uitoefent is als een afwijking aan te merken. Hieronder

horen lucht en lagerwrijving, hoekverdraaiing tussen de rotoras

en de aandrijfas en allerhande asymmetrieen.

Asymmetrieen in de massa van de verschillende onderdelen ontstaan

door inhomogene massaverdelingen in het materiaal, asymmetrieen

in de afmetingen, doordat zowel bij de fabrikage als bij de montage

met zekere toleranties gewerkt wordt.

In figuur 4.1.1. wordt de gyro door een aantal assen en punten

schematisch voorgesteld.

P

N

o.~~ J A-----------hZ-...~~ ~

G

Figuur 4.4.1. Schematische voorstelling van de gyro door assen en punten

Hierin is

J de hoofdtraagheidsas van de rotor in de spinrichting

S de spinas van de rotor

P stand van de hoofdtraagheidsas J als de veerkoppels nul zijn

~ stand van de hoordtraagheidsas J als de massakoppels nul zijn

G de geometrische as van de rotor

A de aandrijfas van de rotor

Z zwaartepunt van de rotor

o ophangpun t van de J'O tor
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De gyro is nu optimaal vervaardigd en gemonteerd als de punten

Z en 0 samenvallen, evenals de assen ~,S,G,P,~ en A en ala deze

tevens door de punten Z en 0 gaan.

Bij de vervaardiging en montage is geprobeerd deze situatie zo

goed mogelijk te benaderen, door de gyro met ~m. klokken uit te

lijnen.ln het hele verdere onderzoek is met de toen ontstane

gyro gewerkt, daar er, behoudens de mogelijkheid om door het

verdraaien van instelschroeven in de rotor een massaverplaatsing

te bewerkstelligen, geen andere inst~lmogelijkhedenaanwezig

waren om hem nog te vcrheteren. De methode met die instelschroeven

werkte bov~ndien nog zo grof, en het samenspel van allerlei nog

overgebleven afwijkingen was zo gekompliceerd, dat ook hiervan

geen gebruik is gemaakt. De instelschroeven zijn dan ook weggelaten.

4.2. Afwijkingen t.g.v. de vervaardiging en de montage.

4.2.1. Statische onbalans.

Statische onbalans houdt in, dat de massaverdeling van de rotor

rond de aandrijfas A niet homogeen is. Hat zwaartepunt Z, of dit

punt samen met het ophangpunt 0 ligt of liggen dan niet op de as At

waardoor ook de hoofdtraagheidsas J verplaatst is. Als het punt Z

over een afstand r t.o.v. de as A verschoven is, moet deze as

zowel de rotor als het massamiddelpunt daarvan roteren. Daarbij

wordt weliswaar geen koppel op de rotor uitgeoefend, maar wel

een centripetale kracht op het massamiddelpunt. daarmate deze

kracht groter wordt, kan de aandrijfas hem slechter opvangen

waardoor hij gaat trillen, welke trilling via de ophanging

wordt overgebracht op de rotor. Dit is een ongewenst verschijnsel

aangezien daardoor de levensduur van de ophanging verkort wordt.

Zie figuur 4.2.1.1.
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massam~~d~:~uint~~~riciteitr

I -c.. \
I \
I ~d 0 ;

\ aandri j f!as
\ I, /

" /

Figuur 4.2.1.1. Statische onbalans van de gyro.

4.2.2. Dynamische onbalans

Dynamische onbalans wil zeggen dat de spinas S van de rotor niet

samenvalt met zijn hoofdtraagheidsas J. Dit kan o.a. veroorzaakt

worden door foutief ingestelde kruisveren, waardoor in de rust

toestand de J as (en dU6 ook de P as ) niet samenvalt met de

aandrijfas A. Bij roteren zal de rotor ziehl t.g.v. centrifugaal

krachten willen uitrichten zodat de hoek ~ tussen de J as en

de as A kleiner wordt. Bij een vaste hoeksnelheid zal er een

evenwicht ontstaan bij die hoek ~ waarbij het centrifugaalkoppel

en het veerkoppel elkaar opheffen. De rotor tuimelt dan rond de

aandrijfas A. Zie figuur 4.2.2.1.

F
-cf

T
-cfo®

F
-cf

T
-cf
0®

P ~ - -)
, I

'\ I

b t PI, I
aan van pun , I, I \

h,

I' 0.\ - - '\ l!-------+--.....-...!.1- -""'- !---4-:....-------
~d ',1 -~ - -" J.l.

I II \, ~, ,
I l' \
't \ I .~

I I

C2?r0' 100!f -c f 1 T T
F r -ef -f
-cf cf

Figuur 4.2.2.1. Dynamische onbalans van de gyro.
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4.2.3. Verschuiving zwaartepunt-ophangpunt.

Onder de verschuiving zwaartepunt - ophangpunt wordt verstaan

de afstand tussen die twee punten t.g.v. inhomogene massaverdelingen

in het materiaal, toleranties in de afmetingen van de verschillende

onderdelen, in de boringen daarin, in de kruisveren en de afwijkingen

in de montage. Deze verschuiving kan in drie richtingen plaats

gevonden hebbenibij twee ervan, de richtingen van de a- en"b as,

geeft dit hetzelfde resultaat als bij de statische onbalans,

bij de derde, de richting van de cas, kan dit door de zwaartekracht

een extra koppel op de rotor tot gevolg hebben, dat in richting

en grootte konstant blijft. Zie figuur 4.2.3.1.

Figuur 4.2.3.1. Verschuiving zwaartepunt - ophangpunt.

Dit koppel, het zwaartekrachtkoppel !z' wordt veroorzaakt door

de zwaartekracht F , die in punt Z op het massamiddelpunt inwerkt.-z
Er ontstaat daa~door een hoek ~. In de rusttoestand geeft dit een

evenwicht bij die hoek ~,waaroij het koppel !z gekompenseerd

wordt door het koppel !f'



-17-

Voor die hoek ~ geldt:

T + T = 0 1 voor cos.11~ 1 bij kleine 11
-z -f
T = v x F 11 =(m g v)! S
-z -z1 g
T = v m g cos.

VJz g
T

f = Sfl

met g de zwaartekrachtversnelling.

4.2.4. Verschil in veerstijfheden.

Bij een verschil in de veerstijfheden in de beide richtingen A
f

en A
g

ontstaat volgens VAN DIJK,GHM een konstant veerkoppel met daarop

gesuperponeerd een wisselend veerkoppel. Gemiddeld over een om

wenteling is dat laatste koppel echter nul, zodat dan aIleen het

konstante koppel overblijft, gelijk aan T
f

= Sl1. Verschil in de

veerstijfheden geeft gemiddeld over een omwenteling dus geen extra

koppel.

Toch zijn, om ook het wisselend koppel zo klein mogelijk te houden,

de veerstijfheden zo goed mogelijk aan elkaar gelijk gemaakt,door

ze v66r de montage van een aantal kruisveren te meten en de beste

paren eruit te pakken. Het verschil bedraagt nu niet meer dan 3%.

4.2.5. Foutieve instelling van de kruisveren.

Foutieve instelling van de kruisveren wil zeggen, dat ze zodanig

gemonteerd zijn, dat er bij een veerkoppel gelijk aan nul, toch

nog een hoekverdraaiing ~ tUBsen de rotoras en de aandrijfas is.

Dit draagt, bij roteren, bij tot de dynamische onbalans, waar dan

ook dit probleem verder besproken werd. Zie hiervoor paragraaf 4.2.2.
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4.3. Andere afwijkingen.

4.3.1. Demping van de kruisveren en luchtdemping.

Hieronder wordt verstaan de demping die de rotor ondervindt als

gevolg van wrijving met de lucht en door het feit dat de kruisveren,

bij een hoek ~ tussen de rotoras en de aandrijfas, door de beweging

van het hartstuk bij iedere omwenteling tweemaal trillen om hun

positie bij die hoek ~. Gevolg van dit alles is dat er op de rotor

een dempingskoppel !d gaat werken die de hoek ~ in de tijd verkleint

(zie VAN DIJK,GHM) volgens ~(t) = ~(tO) e -J(t-to), metJ =J(w
g

)

de dempingskoefficient,die afhankelijk is van de hoeksnelheid w
g

en berekend kan worden volgens,y =j> (Wg ) == - 1/(t-tO).ln.~(t)/~(tO).

Het dempingskoppel is altijd naar de aandrijfas toe gericht en

gelijk aan Td = bJ'~' Zie paragraaf 2.2.

4.3.2. Het effektieve veerkoppel.

Onder het effektieve veerkoppel T wordt verstaan het verschil
-e

van het positieve veerkoppel !f en het negatieve veerkoppel !c'

Bij een hoek 11 tussen de rotoras en de aandrijfas leveren de

kruisveren een positief veerkoppel !f met Tf = S~. Om dit stoor

koppel te kompenseren zijn aan weerszijden van het hartstuk op

de as daarvan tWAe kompensatiemassa's aangebracht, die een uassa

koppel T leveren, tegengesteld van richting aan het positieve
-c

veerkoppel !f' Voor dit negatieve veerkoppel geldt:

T == tll(/ [J (a) + J (b) - J (c)J •
c g c c c

Zie paragraaf 2.2.

Het effektiev:[veerkoppel !e heeft dJe richting van !f en is groot:

T ~ S~ - t~w J (a) + Jc(b) - Jc(c) •e g c
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Volledige kompensatie vindt plaats bij die hoeksnelheid w = ~
g e

waarbij T gelijk ann nul is. Voor die kompensatiehoeksnelheid w

geldt : we =' 12S/fJ (a) + J (b) _ J (c)] ~ ee :V' _ C C c
Voor w < w ib er sprake van onderkompensa tie 1 voor w >w van

g c g c
overkompensatie.

4.4. Metingen van enkele afwijkingen.

4.1.1. Statische onbalans.

De enige mogelijkheid om te weten te komen of de gyro een statische

onbalans heeft is de trilling van de aandrijf~s te meten, die

daardoor veroorzaakt wordt. Zie paragraaf 4.2.1.

Van een dergelijke trilling is bij de gyro uiets gebleken.Hieruit

kan worden gekonkludeerd dat de gyro geen merkbare statische

onbalans heeft.

4.4.2. Dynamische onbalans.

Figuur 4.4.2.1. geeft de meetopstelling Weer voor het bepalen

van de dynamische onbalans van de gyro, welke tot gevolg heeft

dat de rotor gaat tuimelen rond de richting van de aandrijfas.

Zie paragraaf 4.2.2. Dit houdt in dat de opnemer, behalve de

eigenlijke beweging van de gyro, ook nog per omwenteling een

extra sinusvormig signaal meet, welk signaal voor op de rotor

gemeten (positie A) in tegenfase is met dat gemeten aehter op

de rotor (positie B). In het midden van de rotor (positie C)

wordt geen extra signaal gemeten.
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A

1
positie

opnemer

triggerpuls
B :C ~ A: - - T -R-

I = ~ ~ lef1f:

oscillo
scoop

---="------..,......,..-------1·0.;..- -1-----

opnemers

a) meetopstelling. b) metingen.

Figuur 4.4.2.1. Bepaling van de dynamische onbalans.

Om de kleine afstandsveranderingen dR tU5sen de opnemer en de

rotor te kunnen meten, b.v. dR = 0,01 mm. op een ingestelde

afstand H = 1,7 mm., is het nodig een gelijkspanningskompensatie

aan te brengen in het uitgangssignaal V van de opnemer. Dit
u

signaal blijkt nu over een omwenteling erg grillig te verlopen.

Oneffenheden en deformaties van het buitenoppervlak van de rotor

zijn daar debet aan. Daarom wordt eerst de spanning gemeten als

de rotor quasi-statisch ronddraait terwijl hij met een mechanische

aanslag vertikaal gehouden wordt. en daarna als hij roteert met

een hoekfrequentie van 45 Hz. Om de stand van de rotor aan ;e kunnen

geven, zijn op het buitenoppervlak ervan cijfers gegraveerd

van 1 tim 12. Positie 1 betekent nu dat cijfer 1 bovenaan staat,

direkt onder de opnemer. In het quasi-statische geval kunnen de

cijfers zo afgelezen worden, in het dynamische geval wordt daar

voor gebruik gemaakt van een stroboscoop, die extern getriggerd

wordt met een signaal, afkomstig van de lichtpulsfrequentiemeter.

De triggerpuls start bij positie 4.

Uit de gemeten spanningen V voor de gevallen A,B en C zijn direkt
u

de afstandsveranderingen dR = V Is af te leiden. Als referentie
u s

(dR = 0) is positie 1 gekozen. Figuur 4.4.2.2. geeft het resultaat.
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vul + 100mV

o

-100mV

sta tisch
\

\ ''to- _-/

O,01mm.
quasi sta tisch

------- dynamisch

° positie A v.d. opnemer

posi~

quasi statisch

------ dynamiach

- -- - - -\

positie B v.d. opnemer

+O,01mm.

l-!-_~:.......,.--..-4_--+-~¥.....-"1"i--qua si s ta ti s c h ~--'-~~=--'-_....-!-__-.:4'-=ll"---+----""

positie
~

1.-4/..-.--if2.~-4----.-...--...j~---t-4--=-1 • hdynam::l.sc
posi tie--

r100mv

Vul
+100mV

v uT +100mV

o

°

-100mV

positie-quasi statisch

----- dynamisch

positie C v.d. opnemer1

1

dRi

quasi atatisch
posi tie--

~~~~__~__~~~~4- dynamisch
positie

--+

o

o

-100mV

Figuur 4.4.2.2. Meetresultaten van de dynamische onbalans.
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Uit een analyse van deze figuren blijkt dat er geen sinusvormig

signaal te vinden is dat, in fase en in tegenfase opgeteld bij

het quasi-statisch voor en achter op de rotor gemeten signaaI,

het dynamisch gemeten signaal oplevert. Daaruit voIgt dat er

van een dynamische onbalans bij de gyro nauwelijks sprake kan zijn.

Om geen last meer te hebben van het grillige uitgangssignaal V
u

van de opnemer, en omdat de verdere metingen aan het buitenopper-

vlak van de rotor toch gaan over de bewegingen ervan over een

aantal omwentelingen, is een laagdoorlaatfilter gebouwd. Dit

filter (twee identieke filters voar twee opnemers) heeft een

versterking van 1x, een grensfrequentie van 22 Hz. en een flank

stijlheid van 24 dB./ oktaaf.

Met een instelpotentiometer kan de uitgangsspanning V van het

filter,bij een bepaalde stand van de rotor, op nul geregeld

worden( gelijkspanningskompensatie).

Grafiek 2 geeft het schema van dit filter. Zie bijlage.

4.4.3. Verschuiving zwaartepunt - ophangpunt.

Figuur 4.4.3.1. geeft de meetopstelling weer om de verschuiving

zwaartepunt - ophangpunt te bepalen. Aange~ieL er geen statische

onbalans is, is deze verschuiving aIleen maar in de richting van

de c as ongelijk nul. In die richting heeft hij de grootte v

waarvoor g'eldt: v = S~ / m g.g

V
v

opnemer

v
u

I------;:;~----i fi I t e r + gel i j
spanningskomp.

V

Figuur 4.4.3. 1 • Meetopatelling ter bepaling van de verschuiving
zwaartepunt - ophangpunt.
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De rotor staat vertikaal bij positie 7, bepaald met een mechanische

aanslag. Voor alle posities 1 tim 12 is de llitgangsspanning V van

het filter bepaald, waarbij de gelijkspanningskompensatie zo was

ingesteld, dat V = 0 volt bij de vertikale stand. Hieruit is de

v = dl<.S
s

tg ~l = dI1/e

tg 'l..l~ 'l..l voor

hoek 'l..l te bepalen volgens:

L=
kleine 'l..lJ

v I S .e
s

Om het effekt van een e.v. foutieve ins telling van de kruisveren

en van verschil in de veerstijfheden ervan te verminderen, wordt

voor de hoek 'l..l genomen de gemiddelde hoek bij de twee standen

posities 3 en 9,

en 12, waarbij

slechts een verenpaar meedoet. Dit zijn de

de as A
f

vertikaal staat, en de posities 6

ve rtikaal staat.

waarbij

waarbij

de as A
g

Het resllltaat van deze metingen is te zien in tabel 1.

Hierin geldt voor e dat e = 27,5 mm.

Tabel 1.

posi tie 1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V(mV. ) 70 825 1600 1500 700 100 0 120 350 120 -325 -500
dR( 10- 3mm.) 7~4 87 168 158 74 1q,5 0 1~7 37 12~7 - 34 - 53

-4 ) 61 4,611~5 4,6 -1';;3'l..l (10 rad. 2,7 315 57,5 27 3,7 0 _1~"2:

I -,"-

Hieruit bIijkt, dat de gemiddelde hoek bij de posities 3 en 9,

'l..l3,9 (hierbij speelt aIleen de rotor een rol) niet gelijk is

aan die bij de posities 6 en 12, 'l..l6 12 ( waarbij rotor in hartstuk

) -4' 8-4een rol spelen , n.l. 37,25 10 rad. resp. - 7, 10 rad.

Aan een foutieve massaverdeling van het hartstuk kan dat niet

liggen. Immers het verschil in de hoeken 'l..l3,9 en 'l..l6,12 is

11 = 45 10-4
rad. Daarvoor zou een veerkoppel T

f
nodig zijn,

dat de zwaartekracht op het mas3amidJelpunt van het hartstuk

zou mop-ten uitoefenen, dat over een afstand h over de as daarvan

verscnoven is. Het ~waartekrachtkoppel is T •
z

Dit zou de vol genie afstand h opleveren:

T f -- S ·11 }

T m .g.h h = S.'l..l/m .g.= 2,2 mm.
z c c

T r .- T
c

Je halve dikte van het hartstuk is 2,5 mm. zodat een verschuiving

van het massamiddelpunt over 2,2 mm. zeer onwaarschijnlijk is.
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Aannemelijker is dat het ophangpunt van de rotor bij het roteren

verandert, waardoor oak de afstand tussen het zwaartepunt en het

ophangpunt niet hetzelfde blijft. ~it is b.v. mogelijk ale de assen

van de twee verenparen, de draaiaRsen A
f

en A
g

, elkaar niet

snijden, maar langs elkaar heen lopen; Zie hiervoor figuur 4.4.3.2.

i '
stand A stand B

as

kruisveren

Ag

doorsnede
/

/' hartstuk

I I as
I

as A

, __ kruisveren
Ii

Figuur 4.4.3.2. P1aatsverandering van het ophangpunt.

op de as A liggen, maar zijn ophangpunt
g

van het hartstuk vallen de punten Z en °
Bij het hartstuk in stand A ziet de rotor zijn zwaartepunt Z

o op de as A
f

. In stand B

samen op de as A . De
g

rotor ziet het punt 0 bij een omwenteling tussen deze twee assen

op en neer bewegen. Uitgaande van de toleranties in de kruisveren

en in het hartstuk kan de afstand tussen de assen A
f

en A
g -4

tot 0,03 rom. bedragen. Uitgaande van v = s~/mgg, met ~ = 45 10 rad.,

is die afstand v = 0,04 rom. ,welke afstand door het bovenstaande

a1 vrijwel geheel verklaard wordt.

De beste waarde voor de hoek ~ is nu de gemiddelde waarde,over

een omwenteling,van de hoek bij de zes paren tegenover elkaar

1iggende posities. Dit levert ~ = +14,) 10-
4

rad. De verschuiving

zwaartepunt - ophangpunt v is dan v = + 0,013 mm., hetgeen nag

binnen de bovengenoemde toleranties ligt. Dit betekent, dat de

rotor gemiddeld over een omwenteling achterover helt met een

hoek ~, en met een zwaartepunt Z, dat t.o.v. het ophangpunt 0

over een afstand v over de c as verschoven is, zoals in

figuur 4.4.3.1. is aangegeven.
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5.1. De precessiebanen.

De beweging van de rotor wordt gekarakteriseerd door de beweging

van zijn impulsrnornentvektor b. Aangezien aIleen koppels de b-vektor

kunnen veranderen, zijn veranderingen hierin direkt uit te rekenen

bij het bekend zijn van de koppels.

De baan die deze b-vektor beschrijft is vast te leggen als de punt

ervan geprojekteerd kan worden op een vlak loodrecht op de aan

drijfas. ~ie hiervoor figuur 5.1.1.

)

projektievlak

Figuur 5.1.1. Vastleggen van de baan van de b-vektor.

Met twee opnemers is dit mogelijk door deze,onderling loodrecht

en naar de aandrijfas toe gericht, bij het buitenoppervlak van

de rotor te monteren en de gefilterde uitgangsspanningen ervan

naar een x-y schrijver te brengen.

Figuur 5.1.2. geeft de opstelling van de gyro weer. De b-vektor is

naar het oosten gericht, de horizontale en vertikale as vormen

ret projektievlak van de b-vektor. Zoals in het vervolg zal

~)lij:~en, beschrijft de b-vektor een kegelbeweging om een aardvaste

l~egelas, een prec essiebeweging.
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aardrotatie w t
-a

noordpool__--'r--_

I .-.
/

I /,( "-T ...j52 -

I
I

I

zuidpool

vertikale as

horizontale as

doorsnede aarde

Figuur 5.1.2. Opstelling van de gyro op aarde.

5.2. De precessiebanen t.g.v. het effektieve veerknppel.

Figuur 5.2.1. geeft het projektievlak van de b-vektor uit

figuur 5.1.2. weer.

De projektie van de b-vektor op dit vlak, punt P, bevindt zich

a11ereerst in de oorsprong 0 van het assenstelsel horizontale

as, vertika1e-as. De hoek ~ is dan gelijk aan nul en er werken

dientengevolge geen koppels op de rotor.

Ten gevo1ge van de rotatie van de aarde zal punt P zich in

eerste instantie over de lijn 1
1

, in de richting van de

eenheidsvektor ~1 verplaatsen. In de inertie1e ruimte b1ijft

de rotor we1iswaar sti1staan, maar het projektievlak verplaatst

zich daarin over de 1ijn 1
1

in de richting, tegengeste1d aan =1'

In het systeem van hat projektiev1ak is het dan net, of de rotor

t.g.v. de aardrotatie een koppel krijgt in de richting van =1.

Voor dit schijnkoppel T geldt:
-a

T ; w x b = db/dt. T = J (c) w w.
-a -a a g g a
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vertikale as

w )
c

T
-a

T
-r

T
-e

T ,T
- -e -

____---=:::..:-__~~,....__--~,::._---=:,~------~--.:=h;::o.::.r.=cizontale as

Figuur 5.2.1. Precessiebanen t.g.v. het effektieve veerkoppel.
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Zodra de hoek ~ niet meer nul is, krijgt de rotor in dit systeem

met een tweede koppel te maken, het effektieve veerkoppel !e = !f- !c.

koppel is in eerste ins tan tie gericht

verder van de lijn 1
1

gaat afwijken,

het konstante koppel ~a,en het van ~

punt Peen circel beschrijven op het

Zie paragraaf 4.3.2. Dit

volgens ~2' zodat punt P

verandert de hoek ~, dus

van

ook

de lijn 1
1

af gaat wijken. Hierdoor

het koppel T , waardoor punt P nog
-e

enz. Deze superpositie van

afhankelijke koppel T doet
-e

projektievlak, rakend aan

de lijn 1
1

en met middelpunten M op afstand f van de oorsprong 0,

zodanig dat het resultante koppel T van T en T deze circel
-r -e -a

raakt. Zie VIANDEN, NJFK. Als de b-vektor rechtstreeks in het

middelpunt M wordt geplaatst, blijft het daarin staan, d.w.z.

precedeert dan in een circel met middelpunt M en straal nul.

Deze middelpunten M zijn dus evenwichtspunten.

Bij iedere hoeksnelheid w hoort slechta een middelpunt M, met
g

een hoek ~ en e~n afstand f tot de oorsprong O. In dat middelpunt

geldt voor de rotor, in het systeem vac het projektievlak, dat

het resultante koppel T van T en T nul is. In het inertiele
-r -e -a

systeem houdt dit in dat het koppel T gelijk is aan het koppel T_,
-e

dat nodig is om de gyro de aarde te laten volgen.

Voor de hoek ~ geldt nu:

;e : :~'--i::'[J (a) + J (b) _ J (C)~ ~=~(w )=J (c)w w /S-tw
2G(a)+J (b)+

e g c c c g g g a g[c c
T - T = J (c) w W J ( )~

a g g a - c c J'
Voor de relatie tUBsen de hoek ~(w ) en de afstand few ) op het

g g
projektievlak (of op het koordinatenpapier van een x-y schrijver)

geldt: f(w ) = c ~(w ). met C de overbrengverhouding.
g g

Het middelpunt M verplaatst zich voor w tussen w = 0 en w = w
g g g c

(T < T
f

) van de oorsprong 0 naar het punt + 00 , en voor w tussen
c g

w = w en w =00 van het punt -00 naar de' oorsprong O( T >T
f
).

g c g c
Bij de overgang van w = w springt het punt M van +00 naar -00

g c
en keert de precessiebeweging om. Tevens wordt de precessiesnelheid

kleiner, naarmate w de waarde van w meer benadert ; bij w = w
g c g c

is die zelfs nul.
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5.3. De precessiebanen t.g.v. de verschuiving zwaartepunt - ophangpunt.

lliervoor wordt uitgegaan van de situatie, beschreven in paragraaf 5.2.

De verschuiving zwaartepunt - ophangpunt zorgt in het systeem

van het projektievlak voor een derde koppel, het zwaartekracht-

koppel T • Dit koppel blijft zowel in richting als in grootte
-z

konstant en zal daarom aan de vorm van de precessiebanen niets

veranderen. WeI aan de plaats van de middelpunten M ervan, daar

nu de som van het effektieve veerkoppel T , het schijnkoppel T ,
-e -a

en het zwaartekrachtkoppel T nul moet zijn. In de inertiele ruimte
-z

betekent dat, dat het resultante koppel T van T en T het koppel T
-r -e -z -

moet zijn, nodig om de gyro de aarde te laten volgen. Figuur 5.3.1.
geeft het projektievlak weer, om deze middelpuntsverschuiving

te kunnen bepalen.

I vertikale as

T
" - T

-..I,<-.--+~_-.t - Z

z (w
\

T-e,

Figuur 5.3.1. Middelpuntsversch

III )
C

1

horizontale as

T-z

T
-z

t.g.v. zwaartekrachtkoppel.



-30-

Punt P bevindt zich in eerste instantie in het middelpunt M,.

Op de rotor werkt het koppel T l' dat gelijk is aan het koppel T.-e,

Ala nu ook het koppel T meedoet, ia het resultante koppel T van
-z -r

T 1 en T niet meer gelijk aan het koppel T. Om T in richting
-e, -z - -r
en in grootte gelijk te maken aan koppel !' is een rotatie van M1
om de oorsprong 0 nodig, evenals een translatie daarvan af.

Dit kan hier in een keer, door M1 ,via de lijn 1 door M1 II vertikale

as,op te schuiven tot M2 • De grootte van deze middelpuntsverschuiving z

voIgt uit een vergelijking van de twee kongruente driehoeken

~AM1Ben 6. OM 1M2 : zl T z = f / Te ,1 •=t> z = f 1 TziT e ,1 •

Bij iedere w hoort slechts een z = z(w ), waarvoor geldt:
g 2 [ g

Z = Z (w ) = T C I s-tw J (a) + J (b) - J (c)l •
g z gc c c J

Het middelpunt M verplaatst zich hierdoor in vertikale richting

over een afstand z(w ), met z(w ),voor w tussen W =0 en II.) =11.) ,
g g g g g c

tussen z= zO=TzC/S en z=+ooen voor wg tussen wg=w c en w
g

= 00

tussen z = - 00 en z = O.

T Is = m gv/S , dezelfdez g
ontstaat, wanneer

De hoek ~ bij z=zO ' ~O' is gelijk aan ~O=

hoek die bij w =0 in de evenwichtssituatie
g

het veerkoppel het zwaartekrachtkoppel kompenseert. Zie paragraaf 4.2.3.

5.4. De precessiebanen t.g.v. de demping.

Hierbij wordt uitgeGaan van de situatie beschreven in paragraaf 5.2.

Het dempingskoppel !d is in het systeem van het projektievlak

het derde koppel. Het is altijd naar de aandrijfas toe gericht

en zorgt er daardoor voor dat het punt P geen circels, maar

spiralen gaat beschrijven naar het middelpunt M toe, zodat hij

Jaar uiteindelijk op terecht komt. De plaats van deze middelpunten

zal echter oak veranderen, daar nu de Earn van het effektieve

veerkoppel ~e' het schijnkoppel !a ~n het dempingskoppel !d gelijk

aan nul moet zijn. In de inertiele ruimte betekent lit, lat het

koppel ~2 en het koppel !d het koppel T moeten leveren, nodig am

de gyro de aarde te laten volgen.
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Figuur 5.4.1. geeft het projektievlak weer om deze middelpunts

verschuiving te kunnen bepalen.

1

T ,T
-e,1

a) rota tie 5

vertikale as

)
c

horizontale as

T-e,3

b) translatie d

/

vertikale as

as

Figuur 5.4.1. Middelpuntsvers huiving t.g.v. e demping.
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a
o .

d=O.

Hiertoe schuift M
2

oorsprong 0 tot M
3

.

Bij iedere w hoort
g

cos. ~ =( f-d) / f c::¢ d =

een d = dew ). waarvoor geldt:

d (Ill ) ~ [1-COS. b(w )] few ).
g g g

Deze afstand d = dew ) gaat, voor w tussen w =0 en w =w ,
g g g g c

van d=O tot d=+ CO en voar w tussen w =w en III = 00 van d=-co tot
g g c g

Punt P bevindt zich in eerate instantie in het middelpunt M
1

•

Op de rotor werkt het koppel T l' dat gelijk is aan het koppel T.-e,
Als nu ook het koppel !d 1 meedoet, is het reaultante koppel T 1, -r,
van T

d
1 en T 1 niet meer gelijk aan het koppel T. Om de richting- , -r, -

van het koppel T gelijk te maken aan dat van koppel T, voIgt
-r -

een rota tie van M
1

om de oorsprong 0 over een hoek b' naar l'1
2

•

Bij i~dere w hoort een hoek f) =a (w ).
g g

Voor kleine hoeken $ (w ) geldt:

b (w )~ tg 5 (w ) = Td/Tg = J (C)w yls_iw2 fJ (a) + J (b) - J (c~ •
g g egg gtc c c J

Deze hoekS(w ) loopt,voor w tussen w = 0 en w '= w ,vanS= O·
o g g g g c"

tot f> =+90 en voor w tussen III =Ill en w = Cb van S =-90 tot S =
g g c g

In M
2

werken nu op de rotor de koppels T 2 en T
d

2 met als-e, -,
resultante koppel T 2. Koppel T 2 heeft dezelfde richting als-r, -r,
koppel T_, maar is groter; T 2 = T/cos.S . Om T 2 even groot ter, r,
krijgen als T moet T 2 vermenigvuldigd worden met C08.S •r,

over de lijn lover een afstand d op naar de

5.5. De precessiebanen,bij de kompenaatiehoeksnelbeid.

Bij de kompensatiehoeksnelbeid w =w is het effektieve veerkoppel T
g c e

gelijk aan nul. Als er verder geen koppels op de rotor uitb~oefend

worden, is de rotor in de inertiele ruimte koppelvrij, en s~~at e:

dan ook stil in. In het systeem van het projektievlak werkt op de

rotor dan altijd nog bet schijnkoppel T , waardoor punt P in dit
-a

vlak wegloopt volgens een lij"l 1 II lijI1 1
1

in de richting van ~1.

Zie hiervoor figuur 5.5.1.
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vertikale as

T

'" horizontale as

Figuur 5.5.1. Het weglopen van punt P bij kompensatie.

Voer de snelheid dC(/dt waarmee dit gebeurt geldt:

~a = d~/dt = ~a x ~} d~/dt = Tafb = lila·

T - bdOC'/dt = III b
a a

Werkt ook nog het zwaartekrachtkoppel T op de rotor, dan krijgt
-z

punt Peen extra snelheidskomponent in de richting van T (horizontale as).
-z

Voor deze snelheid d~/dt geldt, in analogie met deX/dt:

dQ>/dt=T/b.
z

Punt P loopt nu weg volgens een lijn evenwijdig aan de lijn 1
3

met ala wegloopsnelheid d~/dt = d~ /dt + d~ /dt. Op het projektie

vlak of op het koordinatenpapier van een x-y schrijver geeft dit :

dz/dt :::: C do/dt.

Als aIleen het dempingskoppel !d op de rotor werkt, is dit koppel

in de inertiele ruimte gelijk aan het koppel !' nodig om de gyro

de aarde te laten volgen. In het projektievlaksysteem betekent

di.t, dat de b-vektor die evenwichtssituatie zoekt, waarbij de sam van de

koppels T en T
d

gelijk aan nul is. Zie hiervoor figuur 5.5.2.
-a -
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vertikale as

o

Figuur 5.5.2. Evenwichtspunten van punt P bij kompensatie.

Punt P komt dan op de lijn 1
1

te liggen in het punt P1 met een

hoek ~ tot de oorsprong 0, waarvoor geldt:

;d==J! (:) -:aW } 0( = III /y
g c a a

Td = J g ( c) IIIcY ex
Voor de afstand x geldt dan: x = C ~.

Als ook nog het zwaartekrachtkoppel T op de rotor werkt, is het
-z

resultante koppel !r'van de koppels !d en!z gelijk aan het koppel T.

In het systeem van het projektievlak gaat de b-vektor nu in die

evenwichtssituatie staan, waarbij de Bom van de koppels !a' !d en !z

gelijk aan nul is. Dit houdt een verplaatsing van de evenwichtssituatie

in van punt P 1 naar punt P
2

, met een hoek 0 van P
2

t.o.v. P
j

,

waarvoor geldt:

Tz/~ = Td/O< "} (? = Tz/ J g ( c) IIIg J
Td = Jg(c) IllgJ~
Voor de afstand if geld t dan: l1 = c 0.
Voordat punt P in P2 is aangekomen, zal hij, vanuit de oorsprong 0

gestart, via de lijn 1
3

daar naar toe lopen met een beginsnelheid dz/dt

uit figuur 5.5.1., daar in de oorsprong 0 het koppel T
d

nul is.
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6.1. Karakteristieke gegevena.

De beweging van de gyro wordt via twee opnemers vastgelegd met

een x-y schrijver. Iedere hoek ~ die de gyro maakt wordt daarbij

omgezet in een afstand a op het papier van de x-y schrijver.

De overbrengverhouding C = a/~ is bij de gebruikte meetopatelling

gelijk aan C=8550 mm./rad. Zie hiervoor paragraaf 7.1.

Uit metingen zijn de middelpunten M = M(w ) van de precessiebanen
g

te bepalen, als ook de richting en de snelheid waarmee de gyro

bij de kompensatiehoeksnelheid wegloppt. Om de theorie over de

precessiebanen te kunnen kontroleren met deze metingen, zijn

nog een aantal berekeningen nodig. Figuur 6.1.1. geeft een over

zicht van deze berekeningen. Het zijn de afstanden

few ) t.g.v. het effektieve veerkoppel
g

r(w ) en dew ) t.g.v. de demping
g g

z(w ) t.g.v. het zwaartekrachtkoppel
g

x en y bij de punten P1 en P
2

bij kompensatie

en de snelheid

dz / dt bij kompensatie.

vertikale as

1

~==::::::;:=y=====~p~ --

_______~~~~~<::::::=..~~-;--.:.-_--_~h~o~r~i~z~ontale as

Figuur 6.1.1. Overzicht vad de nog te berekenen grootheden.



afstand f(w ) en van de hoek ~(~ )
~ g

ror,d w =w •
g c
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6.2. Middelpuntsverschuiving t.g.v. het e~£ektieve veerkoppel.

Voor de hoek ~(w ) voor de middelpuntsverschuiving t.g.v. het
g

effektieve veerkoppel geldt:

~(w ) = T /rT (w )/~(w ~ = J (c)w w / S_iw
2

fJ (a)+J (b)-J (c~ •
gaL e g g::J g g a gL c c c:J

Voor de afstand f(w ) geldt dat f(w )= C~(w ), met c=8550 mm. /rad.
g g g

Voor de andere grootheden gelden de volgende kwantifikatiea:

s= 2,40 10-2 Nm/rad.

J (c) = 170 10-
6

kg.m2

Jg(a)+J (b)-J (c) = 127 10-9 kg.m2
c c c

w = 1omw./24 uur = 2~/ 24.3600 rad./sec.

w
a =\hsrJ (a)+J (b)-J (c)T = 615 rad/secc ~c c c ~

In tabel 2 staan de waarden van de koppels T , T (w ), van de
a e g

voor een aantal waarden van w
g

f (Hz) T (w ) (Nm) T (Nm) ').l(w ) (rad) f(w ) (mm)
g e g

10-5~
a

10-6 g
10-4 g

50 1780 3,9 2,2 1 ,9

60 1510 , , 4,7 , , 3,1 , , 2,b

70 1190 , , 5,5 , , 4,6 , , 3,9

~,80 810 , , 6,3 , , 7,8 , , 6,6

90 400 , , 7,1 , , 17,8 , , 15,1

110 -600 , , 8,6 , , -14,3 , , -12,2

120 -1160 , , 9,4 , , -8,1 , , -6,9

130 -1800 , , 10,2 , , -5,7 , , -4,9

140 -2450 , , 10,9 , , -4,5 , , -3,8

150 -3170 , , 11,7 , , -3,7 , , - 3,1

f 0 7,9 , , 90
0

00
c

Tabel 2. Waarden van Ta' T (w ) , f(w ) en ~(w ).
e g g g
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6.3. Middelpuntsverschuiving t.g.v. de verschuiving

zwaartepunt - ophangpunt.

Voor de afstand z(w ) van de middelpuntsverschuiving t.g.v.
g

de verschuiving zwaartepunt - ophangpunt geldt:

z(w ) = T few )/ T (w )
g z g e g

T = m gv 1z g
few ) = Cll(w )

T (~ )=Sll(W ~-i~(w )w2L-J (a)+J (b)-J (c~.J
eg g grC c c ~

z(w ) = m gvC / S-}w2 J (a)+J (b)-J (cJ.
g g gee c j

Voor de volgende grootheden geldt:

m = 284 gr
g

g = 9,8 m/s2

v = 0,013 mm.

De overige grootheden zijn al in paragraaf 6.2. aangegeven.

In tabel 3 staat de afstand z(w ) voor een aantal waarden van
g

w rand w =w •
g g c

f (Hz) z(w ) (mm)
g g

50 17,2

60 20,2

70 25,6

80 37,8

90 76,5

110 -51,0

120 -26,4

130 -17,0

140 -12,6

150 -9,8

f 0<>c

Tabel 3. Waarden van de afstand Z(W
g

).
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6.4. Middelpuntsverschuiving t.g.v. de demping.

Voor de hoekd(w ) van de middelpuntsverschuiving t.g.v. de
g

demping geldt:

b(w )~tg 5(w ) = Td(w )/ T (w )
g g g e g

Voor de afstand r(w ) geldt:
g

r(w) = f(w ) b(w )

g g g 1Td(w ) = J (c) w j?(w ) ~(w )
g g g g 2[ g 1

T (w ) = S~(w )-t~(w)w J (a)+J (b)-J (c ._egg g g c c c
f(w ) = c~(w )

g g
r(w ) ::: J (c)w jXw )C~(w )/s-tW2[J (a)+J (b)-J (c)l.

g g g g g g c c c J
Voor de afstand d(w ) geldt

d(w ) =[1-COS. 5" (w f! f(w ).g gJJ g
De enige grootheid die nu nog onbekend is, is de dempingskoefficien~(wg).

Deze kan als voIgt gemeten worden. Zie figuur 6.4.1.

opnemer

~d 0
---------+1--t- -~- p-==::E::===-

a) meetopstelling b) meting

Figuur 6.4.1. Meting van de dempingskoefficientJ (w
g

).
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Als de gyro een prece5siebeweging maakt, geeft een opnemer,

geplaatst bij het buitenoppervlak van de rotor, in de tijd een

sinusvormig signaal af, dat in amplitude e-machtvormig afneemt

vJlgen[, ]..l('t) == ]..l( to)e-yt . Hieruit is de dempingskoefficienty

te bepalen volgen~ = -1/t In. ]..l(t)/~(tO).Dit is voor een aantel

hoeksnelheden gedaan. Tabel 4 geeft de resultaten daarvan.

f (Hz) .J (II.) )g . g

50 2,4/10min.

70 3,0/10min.

90 2,0/10min.

110 3,2/10min.

130 4,0/10min.

Tabel 4. Gemeten waarden van de dempingskoeffieient~(~g)

De metingen van ]..l(t) zijn in het bijzonder dieht bij de

kompensatiehoeksnelheid moeilijk goed te volbrengen, aangezien

daar de geringste storing al voor een vergroting van de hoek ]..l(t)

zorgt, bijgevolg voor een 8chijnbaar kleinere demping. Voor~(lI.)g)

worden nu via interpolatie de volgende waarden genomen. Zie tabel 5

f (Hz)
g
50

60

70

80

gO

110

120

130

140

150

f
e

Tabel 5.

yew )
g

2,4/10min.

2,6/10min.

2,8/10min.

3,0/10min.

3t2/10min.

3,6/10mln.

3 t 8/ 10min.

4,0/10min.

4,2/10min.

4,4/10min.

3 t 4/10min.

Geinterpoleerde waarden van de dempingskoefficient-?(w ).
g
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In tabel 6 Z~Jn het koppel Td(w
g
), de hoekS(w ) en de afatanden

g
r(w ) en dew ) aangegeven.voor een aantal waarden van de hoek-

g g
snelheid w rond w =w •

g g c

f (Hz) Td(Nm) ~ . ( 10-3 rad. ) r (mm) d(mm)
g

50 210 10-6
)J. 12 0,02

60 280 , , 18 0,05

70 350 , , 29 0,11

80 430 , , 53 0,35,
90 520 , , 130 1;96 0,01

110 710 , , -118 -1,4-4 0,01

120 820 , , -71 -0,49

130 940 , , -52 -0,25

140 1050 , , -43 -0,16

150 1190 , , -38 -0,12

620
(J

f , , 90 00
c

(w), r(w) en d(w).
g g g

6.5. De wegloopsnelheden en evenwichtspunten bij de kompensatie

hoeksnelheid.

De komponent van de wegloopsnelheid in de richting van de lijn 1
1

t.g.v. het schijnkoppel T is op het koordinatenpapier van een
a

x-y schrijver gelijk aan dx/dt, waarvoor geldt:

x = CQ( "1
do1dt = T /b = w Ja a
De komponent van de

dx/dt = C~dt = CT /b = Cw •a a

wegloopsnelheid in de richting van de horizontale as

CT lb.
z

dy/dt = Cd~/dt =

t.g.v. de verschuiving zwaartepunt - ophangpunt is daarop gelijk

aan dy/dt:

y=C (3 }
dWdt = Tz/b
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Het evenwichtspunt P1 op de lijn 1 1 t.g.v. de demping ligt op

een afstand x van de oorsprong O. Voor x geldt:

x :;;; C0( x = eTa/bJ •
0< = Ta/bY
Het evenwichtspunt P2 op de lijn 1

3
t.g.v. de verschuiving

zwaartepunt - ophangpunt ligt op een afstand y van P,_ Voor y geldt:

y = C (3 y = CT/bf -

@= T z/ b

Voor de waarden van dx/dt, dy/dt en de daaruitvolgende dz/dt,

= 3,50 mm/sec.mm/ sec -1 dz/d t

mm/ sec.

Mm.

Mm.

y geldt:

0,62

2,94

en x en

dx/dt =

dy/dt =

x = '09
y :;;; 520

6.6. Totaalbeeld van de middelpunten.

In grafiek 3*fijn voor een aantal hoeksnelheden w rond w =w
g g c

de middelpunten M(w ) uitgezet t.g.v. het effektieve veerkoppel,
g

de verschuiving zwaartepunt - ophangpunt en de demping en tevens

de richting en de snelheid waarmee de gyro bij kompensatie vanuit

de oorsprong 0 wegloopt. In deze grafiek worden later ter vergelijking

ook de resultaten uit de metingen van papagraaf 7.2. aangegeven.

*) Zie bijlage.
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7.1. Meetopstelling.

Figuur 7.1.1. geeft de meetopstelling weer voor het bepalen

van de precessiebanen, de wegloopsnelheden, de evenwichtspunten,

de dempingskoefficient en de kompensatiehoeksnelheid •

I opnemer x

. -

--

+V laagdoorlaa i l X-Y
'" } filter + schijve+V rrlTi

J{... gelijksp. -
I komp. +:+v +u

lli·
Y opnemer lJ

R r- :
dR .,.--

Figu~r 7.1.1. Meetopstelling ter bepaling van de precessiebanen.

Een lichtpulsfrequentiemeter geeft per omwenteling van de

aandrijfas een elektrische puIs af. De frequentieteller meet

de frequentie daarvan, de draaifrequentie f d = 1/2Tr wd= 1/2)"( w
g

'

Twee opnemers staan onderling loodrecht en naar de aandrijfas toe

gericht, bij het buitenoppervlak van de rotor gemonteerd.
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De beweging van de rotor in twee richtingen wordt nu door deze

opnemers gedetekteerd en via het laagdoorlaatfilter naar de

x-y schrijver doorgegeven. De pen van de x-y schrijver voIgt zo

de beweging van punt P van de b-vektor.

Voor de juiste draaifrequentie zorgt een gelijkstroommotor, welke

aan de r9tor het draaivermogen kan leveren en een synchroonmotor

welke het toerental aan de gelijkstroommotor opdrukt.

Voor de overdrachtsverhouding C tussen de hoek ~ van de rotor en

de afstand a op de x-y schrijver geldt, met G de gevoeligheid

van de schrijver gelijk aan G = 0,1 V/cm. en de afstand e uit

figuur 7.1.1. gelijk aan e = 9,0 mm. :

a=C~ 1
).L ~ tg lJ. = dR/e a = ClJ. =(s e/G) ~ c:::> c = S e/G = 8550 mm/rad.s s
dR= ;dV/S

s
a :::: dV/G

7.2. Metingen.

Met behulp van de meetopstelling uit figuur 7.1.1. zijn voor een

aantal hoeksnelheden w rond w =w de precessiebanen van de
g g c

gyro bepaald, evenals de dempingSkoefficient~(wg)'de kompensatie-

hoeksnelheid w en de wegloopsnelheid dz/dt.

Grafiek 4·~eef~ de precessiebanen weer. Hieruit zijn de middelpunten M(w )
g

te bepalen. Een onverwachte moeilijkheid hierbij was dat er zich

een driftversc:hijnsel bi j de metinG'en voordeed, ondanks da t de

opnemers al lange tijd waren ingeschakeld. Na een uitgebreid

onderzoek van het signaal van de opnemer bij in- en uitschakelen

en bij roterende en stilstaande gyro rees het vermoeden dat de gyro

voor koeling van de opnemers zorgde, en dat die koeling afhankelijk

was van de hoeksnelheid. Nadat aan de meetopstelling nog een

windscherm tussen de opnemers en de rotor was toegevoegd, was het

driftverschijnsel verdwenen. De op grafiek 4 gestippelde precessie

baan bij f =50Hz. is een herhaling van deze baan nadat aIle metingen
g

gedaan zijn. Hij wijkt nauwelijks af van de eerste meting bij f =50Hz.
g

*) Zie bijlage.
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De middelpunten M(w ) uit grafiek 4 zijn aangegeven in grafiek 3,
g

dezelf~e grafiek waar de mi~delpunten uit de berekeningen van

~aragrauf 6.2 tim 6.4. ul reeds zijn aangebracht.

De resultaten van de metingen van de dempinbskoefficienty(w )
g

staan vermeld in paragraaf 6.4.

Grafiek 5- kee ft de }(arakteristiek tussen de precessiehoeksnelheid w
-p

en de hoeksnelheid w . Hieruit voIgt dat de kompensatiehoeksnelheid
-g

w::w (d.w.z. w =0) geIijk is aan w ::2JTf = 2>t. 98,3 rad/sec.
g c _) pee

Grafiek 6 geeft de beweging van de gyro rond de oorsprong 0 bij

de kompensatieheoksnelheid w • De gyro loopt vanuit de oorsprong 0
c

weg Over een hoek van 30° met een snelheid dz/dt gelijk aan

dz/dt = 1,35 mm/sec. Dit staat eveneens vermeld in grafiek 3.
Uit interpolatie van de Iijnen van grafiek 6 is het evenwichts

punt P2 te vinden. De afstand y is daarbij gelijk aan ¥ = 50 mm.,

x gelijk aan ~ = 225 ~m.

*) Zie bijlage.



-45-

Afwijkingen in de positie van de opnemers, de gevoeligheid van de

opnemers en van de sehrijver, en de ingestelde hoeksnelheid

zijn'onnauwkeurigheden in de metingen van paragraaf 7.2. Deze worden

eehter verwerkt met de maximale fouten in de berekeningen van

paragraaf 6.2. tim 6.5.
Alvorens de maximale fouten in de berekeningen van de afstanden

f(w ), z(w ), d(w ), r(w ) , x en y en de wegloopsnelheid dzldt
g g g g

aan te kunnen geven moeten eerst de maximale fouten in hun komponenten

bekend zijn.

De onnauwkeuriGheden in de berekende waarden van de hoofdtraagheids

momenten van de rotor J (a), J (b) en J (e) en die van het hartstuk
g g g

met kompensatiemassa's J (a), J (b) ~n J (c) en van de massa's
c e e

m , m , en m zijn respektievelijk 2%, 3%, 2%, 3% en 3~, gebaseerd
gem

op de toleranties van de afmetin~en en de onzekerheid in de

soortelijke massa van de onderdelen.

De veerstijfheid 5, de stijlheid van de opnemers S en de
s

tot op 5%, 3~; resp. 0,6%kompensatiehoeksnelheid w zijn gemeten
e

nauwkeurig, de pesities van de epnemers bij de opstelling van

paragraaf 4.4.3 en 7.1.1. zijn tot op 1,8% resp. 6% bekend, wegens

de instelonnauwkeurigheid.

Veor de zwaartekrachtversnelling g en de gevoeligheid van de sehrijver G

wordt een maximale fout van 0,5% resp. 1% gerekend.

In de gvmeten waarde van de hoek ~ uit paragraaf 4.4.3. t.g.v.

de verschuiving zwaartepunt - ophangpunt zit een maximale fout

van 20%, grotendeels als een gevolg van een onnauwkeurige instellinb

van de posities 1 t/12 van de rotor voor de opnemers.

Hiermee zijn aIle maximale fouten in de komponenten van de berekeningen

opgesomd. De maximale fout in de overbrengverhouding C is hierdoor

10%, in het koppel T 25% en in het koppel T 2%.
z a



In tabel 7 6ta~n de maximale fouten van het koppel T en van de
e

afstanden f(w ) en z(w ) voor een aantal hoeksnelheden loll rand w =w •
g g g g c

Aangezien de afstanden d(w ) en r(w ) veel kleiner zijn dan
g g

f(w ) en z(w ) zijn de maximale fouten hierin niet expliciet berekend.
g g

De maximale fouten in de afstanden x en y en in de wegloop-

snelheden dx/dt en dy/dt zijn resp. 44%, 67%, 10% en 37%.
De maximale fout in de dempingskoefficient~(wc)is 3~6 genomen,

in de positie van het evenwichtspunt P2 1~~.

f (Hz.) max. fout in T (w ) max. fout in f(w ) max. fout in z(w )
g e g g g

50 o/~ 21% 44%
60 12% 23% 47%
70 17% 29% 52%
80 29% 41% 64%

90 65% 77% 100%
110 56% 68% 91%
120 32% 44% 67%
130 23% 35% 58%
140 19% 31% 54%
1.50 16% 28% 51%

Tabel 7. Maximale fouten van T (w ), r(w ) en z(w ).
e g g g
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9. y~~~~!~~~~~~_~~~~~~_~~_~~~~~~~~~_~~_~~~~~~~_g~~~=~~~~~~~~~_

~~~_~~_~l~~~~~~g·

Grafiek } dient als basis voor een vergelijking tussen de

berekende en gemeten precessiebanen.

Hieruit blijkt, dat kwalitatief gezien deze twee precessiebanen

met elkaar overeenstemmen. Immers de gemeten middelpunten M(w )
g

liggen in het kwadrant van de positieve vertikale as en de

negatieve horizontale as voor w tussen w =0 en w =w , en in
g g g c

het kwadrant van de negatieve vertikale as en de positieve

horizontale as voor w tussen w ~w en w =00. Naarmate. w meer
g g c g c

bereikt wordt, worden in beide gevallen hun onderlinge afstanden

steeds groter. Eenzelfde beeld geeft ook de berekende middel

punten M(w ) weer. De gemeten wegloopsnelheid dz/dt heeft een
g

richting tussen de positieve horizontale as en de lijn 1
2

,

evenals het evenwichtspunt P2' wat ook voor hun berekende waarden

geldt.

Kwantitatief gezien stemt de gemeten waarde van de kompensatie

hoeksnelheid w overeen met de berekende waarde en vallen de
c

gemeten middelpunten M(w ) voor w tussen w =0 en w =w samen
g g g g c

met de berekende, rekening houdend met de maximale fout daarin.

Voor w tussen w =w en w =aois dit echter niet het geval. Ook
g g c g

de gemeten waarde van de wegloopsnelheid dz/dt en het evenwichts-

punt P2 klopt niet helemaal met die uit de berekeningen. Volgens

de gemeten waarde van het evenwichtspunt P2 zou de demping

(d.w.z. de dempingskoefficient-?) en het zwaartekrachtkoppel T
z

daar kleiner zijn dan oerekend, wat in overeenstemming is met

de kleiner gemeten wegloopsnelheid dz/dt.Wat de oorzaak daarvan

kan zijn is nag niet bekend. Uit de metingen van de precessie

banen van grafiek 4 is duidelijk te zien dat de verzameling

middelpunten Mew) voor w tussen w =0 en w =ooeen kromme is,
g g g g

en geen rechte lijn, zoals uit de berekende middelpunten van

grafiek 3 gekonkludeerd zou kunnen worden. Dit ten onrechte,

daar ook het evenwichtspunt P
2

, dat op de lijn l} ligt, tot de

verzameling M(w ) behoort.
g
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Wat de verzameling M(w ) is, kan berekend worden door te stellen
g

dat in het projektievlak de som van de koppels T , T
d

, T en T-z - -e -a
gelijk aan nul is.I'Dit is hier niet verder uitgewerkt. Het onder-

havige probleem van de afwijkingen tussen de berekende en gemeten

precessiebanen kan nu geformuleerd worden

de kromme van de verzameling middelpunten

deze vervorming is echter nog niet bekend

onderzocht te worden.

als een vervorming van

M(w ). De oorzaak van
g

en dient nog nader
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De hier ontwikkelde beschrijving van de precessiebanen van de

gyroscoop, gebaseerd op de eerder uitgevoerde foutenanalyse

daarvan, komt redelijk goed overeen met de werkelijke precessie

banen. De afwijkingen zijn aIleen van kwantitatieve aard.

De verschuiving zwaartepunt - ophangpunt heeft, hoe klein ook,

grote invloed op het gedrag van de gyro. Deze is, buiten dat,

goed vervaardigd en gemonteerd, getuige het feit dat hij in

staat is in zijn uitslag mede de aardrotatie aan te geven.

In de toekomst moet eerst eens worden nagegaan waarom er een

afwijking bestaat tussen de berekende en gemeten precessiebanen.

Het afzonderlijk bekijken van de invloed van de verschillende

afwijkingen kan daartoe mischien een hint opleveren. Zo kan de

b-vektor eens anders gericht worden dan naar het oosten, de

verschuiving zwaartepunt - ophangpunt veranderd worden en de

dempingskoefficientj' (w
g

) beter gemeten worden. Daarna kunnen,

ter kompensatie van de nog aanwezige stoorkoppels ,nog extra

koppels op de gyro aangebracht worden en kan de gyro in een

regelsysteem worden opgenomen. Het verdient daarbij aanbeveling.

om veor de aandrijving van de gyro een goede motor aan te schaffen

met regeling en stabilisatie van de hoeksnelheid.Het tot nu toe

gebruikte systeem bestond uit k~1ponenten die toevallig al aan

wezig waren, maar er niet voer geschikt zijn. Tevens zou de

konstruktie van een houder voor de opnemers, waarmee de positie

van de opnemers nauwkeurig kan worden afgeregeld, zowel in de

asrichting, als in de richtingen daar loodrecht op, van grote

praktische waarde zijn.
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Theory of a gyro with rotating gimbal

and flexural pivots.

afstudecrverslag T.H. Eindhoven 1972.

The dynamically tuned free rotor gyro.
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