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Horizontaal model van een Schuler pendule met b~behorend

regelsysteem
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2. Samenvatting

Traagheidsnavigatie is een methode om te navigeren zonder infor

matie van buiten af.

Het meest toegepaste principe van traagheidsnavigatie is het hori

zontale plateau waarop twee versnellingsmeters zljn gemonteerd,met,

hun gevoeligheidsassen onderling loodrecht. Het plateau dient alJ. . ~ (

tljd loodrecht op de plaatselljke vertikaal te staan.De versnelling~

van het voertuig gemeten door de versnellingsmeters wordt tweemaal

geintegreerd,waardoor men informatie over de verplaatsing van het

voertuig verkrljgt.

Een geheel ander principe van traagheidsnavi~~t~pberust op het
",', 'II

meten van de richtingsverandering van de ve~ti~rl door middel
.), qt

van een slinger die Schuler tuned is. Uit d~z~ .f~chtingsverande-

ring kan men de verplaq.tsing van het voertuigaJ~eiden.Erwordt

blj dit principe geen gebruik gemaakt van versnei~ingsmeters.

In dit afstudeerwerk is onderzocht hoe men ~~nvtrsische slinger
, :~'}'f"

met beperkte afmetingen Schuler tuned kan m~e }
f J:~'_'·7

Een model is ontworpen waarmee men de eigen~On~rpen van een

slinger die Schuler tuned is,in een laborat9~~~~ruimte kan de-
:. (;,.", t

. ,', ,'.
~:;'~'.,
. ~ :~.,

'!,',

J

\'
i :"f

Ii
r, 'J,
j' .J
J.
'.
! ....
~. v'

i
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3. Inleiding

3.I.AIgemene beschouwing

Traagheidsnavigatie is evenals de Doppler navigatie een methode

van positie bepaling,waarb~ geen gebruik wordt gemaakt van herken~

ningstekens of (radio)bakens op aarde. B~ traagheidsnavigatie

wordt gebruik gemaakt van traagheidskrachten. Ten opzichte van

aIle andere systemen heeft men hierb~ het voordeel dat,afgezien

van kennis omtrent het vertrekpunt,tljdens de vlucht geen enkele
,

informatie van buiten het te besturen voertuig nodig is; men is

dus geheel onafhankel~k van weersinvloeden in de ruimste zin

van het woord.

3.2. Traagheidsnavigatie door middel van versnellingsmeters op

een gestabiliseerd plateau

Bij de meeste traagheidsnavigatie systemen wordt de versnelling

van het voertuig gemeten. De verplaatsing vindt men dan door de

versnelling tweemaal te integreren. Om de versnelling in een hori

zontaal vlak te kunnen vaststellen,moet! men de versnelling in twee

loodrecht op elkaar staande richtingen meten. Hiertoe worden ~wee

versnellingsmeters gemonteerd in een frame,meestal plateau genoemd,

dat de versnellingsmeters in een loodrechte stand houdt.

In een voertuig,dat zich evenwijdig met het aardoppervlak beweegt

moet het plateau dus steeds loodrecht op de plaatselijke vertikaal

blijven ( het moet de kromming van de aarde volgen en op het

resultaat moet men correcties toepassen voor eventuele afwijkingen

van de bolvorm der aarde)

De eisen die men moet stellen aan de naukeurigheid van de hori

zontale stand van de versnellingsmeters zijn uiterst streng. Als

z~ in dit opzicht een afw~king vertonen registreren zij ook een

zekere versnelling,als gevolg van de zwaartekracht,die (als geen

correctie wordt toegepast) bij de gemeten horizontale versnelling

wordt opgeteld.Doordat de zwaartekracht continu werkt en de hier

mee correspomderende versnelling veel groter is dan de normale

versnellingen van het vliegtuig (behalve b~ de start en wanneer
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steile bochten worden beschreven), kunnen op deze wljze grote :~
i . ~

fouten ontstaan. Als bljvoorbeeld een versnellingsmeter zodanig ~

~
is opgesteld,dat h~ 0,1 %van de versnelling van de zwaartekracht',
meemeet,dan ontstaat door dubbele integratie hiervan een fout (

in de verplaatsing,die na ~~n minuut 18 meter bedraagt en na

10 minuten reeds is aangegroeid tot 1800meter.Na langere t~d

zou deze fout katastrofale aannemen.

De richting van de vertikaal kan men bepalen met een schietlood;

een voorwaarde hierb~ is echter dat het stilhangt. Ondergaat

het ophangpunt een lineaire versnelling of beweegt het volgens

een cirkel,dan wljkt de richting van het schietlood af van de

vertikaal •.

In 1923 heeft M.Schuler langs theoretische weg aangeto9nd,dat een

op het aardoppervlak (stilhangende) slinger met een slingert~d

van 84,4 min. volgens de vertikaal gericht blljft,onafhankelljk

van bewegingen van het ophangpunt.

Daar het afstudeerwerk gericht is op een model van een Schuler

pendule voor traagheidsnavigatie,komen we hierop nog nader terug.

3.3. Traagheidsnavigatie door meting van de richtingsverandering

van de vertikaal

Daar een Schuler pendule in een bewegend voertuig vertikaal bl~ft,

voIgt zljn richting de richtingverandering,die de vertikaal ten

gevolge van de kromming van her aardoppervlak ondergaat.

Men kan nu met een dergelljke slinger de verplaatsing van het

voertuig vaststellen zonder gebruik van versnellingsmeter$.

Beschikt men namelljk in het voertuig over een middel om de oor

spronkelljke richting van de vertikaal (op hetpunt van vertrek)

vast te houden,dan kan men de verplaatsing vaststellen uit de

richtingsverandering van de vertikaal ( zie fig. 3.3.-1)

Omdat een slinger,dieaan een rotatie-as is opgehangen,slechts

~~n graad van vrljheid heeft,moet men twee van dergelljke slingers

gebruiken,waarvan de slingervlakken loodrecht op elkaar staan.

Op de resultaten moet een transformatie worden toegepast om de

verplaatsing,die langs een grootcirkel is gemeten,om te zetten
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Fig.3.3.-l richtingsverandering van de vertikaal

in een lengte-en breedteverandering.

3.4. Opdracht en doel van het afstudeer werk

Het belangr~kste deel van een traagheidsnavigatie systeem waarvan

het principe van plaatsbepaling berust op het met en van de rich

tingsverandering van de vertikaal.is de Schuler slinger.

Opdracht is de werking van een Schuler slinger te beschrljven

en voorts hoe men met electromechanische middelen van een fysische

slinger met beperkte afmetingen tot een Schuler slinger kan komen.

Gevraagd wordt een model te ontwerpen waarmee de eigenschappen'

van een Schuler slinger binnen een laboratorium ruimte gedemon

streerd kunnen worden.

-...",-,
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4. Theotetische aspecten

4.1. Slingers

4.l.l.Fysische en mathematische slingers

Een fysische slinger bestaat uit een vast lichaam dat is opge

hangen aan rotatie-as,die boven z~n zwaartepunt ligt.

Voor kleine uitw~kingen,mogenwe bepaalde lineariseringen toe

passen en kunnen we voor de slingertijd Ts schrijven:

T = 2f/VJ i -------------------4.1 1 (1)s mgl • •

waarin J:traagheidsmoment ten opzichte van de slingeras

l:afstand ophangpunt tot het zwaartepunt

g:versnelling van de zwaartekracht

m:massa van het lichaam

In een bepaald geval spreekt men van een mathematische slinger.

Deze bestaat uit een lichaam met verwaarloosbare afmetingen,

dat is opgehangen met behulp van een,koord,dat als gewichtloos en

onrekbaar wordt beschouwt. In dit geval is de slingerlengte 1

gelijk aan de afstand van het ophangpunt tot het punt waar de

massa is geconcentreerd.Het traagheidsmoment J wordt:

J=m12 zodat de slingertijd wordt:

T =2n V"f ------------------4 1 1 (2)s g • • •

We zullen nu nagaan aan welke voorwaarden een Schuler slinger

moet voldoen. (Lit.l)

Een Schuler slinger is een slinger,die zijn vertikale stand be

houdt onafhankelijk van de bewegingen van het ophangpunt.

Om nu de genoemde eigenschappen van een Schuler slinger aan te

tonen,beschouwen we een slinger,waarvan het ophangpunt in een

meridiaanvlak langs het oppervlak van de aarde beweegt (de aarde

beschouwen we hierbij als een bol,zie fig.4.l.l.-l)

Deze slinger blijft volgens de vertikaal gericht als zijn hoek

versnelling gelijk is aan de hoekversnellinge van de lijn naar

het aardmiddelpunt.In dit geval is de lineaire versnelling van

de slinger Ra en het koppel dat ten gevolge van deze versnelling

..,
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l:ophangpunt

2:zwaartepunt

H Fig.4.1.1.(1) bewegende slinger boven aardoppervlak

1.
'\
i

op het lichaam van de slinger werkt is mIRe Om een hoekversnelling

9 te kr~gen,moet dit koppel gel~k z~n aan Je dus:

J=mlR volgens 4.1.1.(1) is de slingert~d dan:

Ts =211 ~ ~ i --------------------- 4.1.1. (3)

Vergelijken met 4.1.1.(2) leert dat een mathematische slinger

waarvan de lengte gel~k is aan de aardstraal,de gewenste eigen

schap heeft.T correspondeert met 84,4 min. Een dergelijke slingers
noemt men een Schuler slinger,h~ is echter fysisch niet te rea-

liseren.

4.1.2. Een fysische slinger met electrische terugkoppeling

Beschouw de volgende schematische voorstelling van een slinger

met electrische terugkoppeling (zie fig 4.1.2.-1)

A

e{t)

1

m

Fig.4.1.2.-1 schematische voorstelling van slinger met

electrische terugkoppeling
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Op de slingeras is een signaalgenerator SGp bevestigd,welke

een signaallevertdat na te z~n versterkt,wordt toegevoerd aan een

koppelmotor TM.Deze oefent op de as een koppel uit waarvan de

grootte afhangt van hef toegevoerde signaal e(t).

Stel dat de generator SGp een signaal levert dat evenredig is

met de hoekversnelling van de slinger. In dit geval ontstaat

door juiste terugkoppeling een sch~nbare vergroting van het traag~

heidsmoment van de slinger,wat uit de volgende berekening bl~kt:

De bewegingsvergelijking van de slinger luidt als voIgt:

J~+mgl +SgAST~~=O -----------------------------4.1.2.(1)

waarin" e :afwljking van de vertikaal

Sg :gevoeligheid van de signaalgeneratoF

A :versterkingsfactor

STM:gevOeligheid koppelopwekker

De slingertijd T van de slinger beschreven door bovenstaandes
bewegingsvergelijking 4.1. 2. (1) laat zich eenvoudig berekenen:

J+SgASTH
Ts =2n mgl --------------------------4.1.2.(2)

Door SgASTM voldoende groot te maken kan men een slingert~d

bereiken van 84,4 min.

De signaalgenerator SGp zal een zeer hoge gevoeligheid moeten

bezitten,omdat de optredende hoekversnellingen in de praktijk

zeer klein z~n.Hiervoor zal in het algemeen een gyroscopisch

element gebruikt worden.

4.2. Gyroscopen

4.2.1.Algemene theorie

De werking van een gyroscoop berust op de eigenschappen van een

tol.De gyroscoop bestaat uit een meestal rotatie symmetrisch

omwentelingslichaam,dat snel roteert om de hoofdtraagheidsas

met het grootste traagheidsmoment.(Lit.4)

Het impulsmoment om deze as is:

b=J ws s --------------~4.2.1.(l)
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waarin uv : hoeksnelheid van de to1 om de hoofdtraagheidsas
s

J traagheidsmoment om de hoofdtraagheidsas
s ;

De to1 van de gyroscoop is opgehangen in zijn massamidde1punt.
I

De ophanging in het massamidde1punt kan practisch geschieden

in een cardanische ophanging.

Vooreen vrije gyro,dit is een gyro waarop geen koppe1s werken,

z~n de kinetische energie en het impu1s moment konstant.Het

1ichaam behoudt z~n stand in de ruimte. Een rotatie impu1s kan

gegenereerd worden door enige tijd een koppel T te 1aten werken

inde richting van dethoofdtraagheids~s:

b=J ,-: = j IT dt --------------------4 2 1 (2)s ""'s s • • •o
Ste1 we willen aIleen de richting van b veranderen.(zie fig.

4.2.1.-1)

\
"

Ai)

Fig4.2.1.-1 richtingsverandering van de vector b

Indien in een tijdje I:J. t de impu1svector over een hoek A fin.

het v1ak van het papier draait,betekent dit een rotatie van de

spinas om een asjl papier.We zien dus dat:

t:::. b=(W'A b)X A t of

------------------------4.2.1.(3)
Vo1gens de wet van Newton is hiervoor een koppel nodig:

Tdt=db .. >
co

T=b ------------------------4.2.1.(4)

Uit 4.2.1.(3) en (4) voIgt:- - -T= w)( b -----------------------4.2.1. (5)

geschetst in fig.4.2.1.-2 geeft uitschrijven

en

Voor het geva1 zoa1s

van verg1.4.2.1.(5) in
d9

T =-J toO....:...Jf..z s sdt

componenten:
de

T =J c:.o~ys s dt of

T =-J W .."z s S"" Y

·T = J ,,,Y s""'swz

----------------------4.2.1.(6)

---·-------------------4.2.1. (7)
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y-as

T
Y

---to
x-as

y-as

q-_---L ......._ x-as
z-as

a.

~--.....----:-----.r---x-as

y-as

b. c.
z-as

Fig.4.2.1.-2 de invloed van een koppel op een tol

Deze vergelijkingen zijn benaderd,omdat door de precessie een nieuw

impuls moment ontstaat als product van de opgewekte w resp. w
y z

met het traagheidsmoment om die as. Verder kunnen in de praktijk

ook wrijvingsfactoren een rol spelen.

De precessie heeft dus twee merkwaardige eigenschappen:

a) Het toegevoerde koppel heeft een rotatie om een as tot gevolg,

die loodrecht staat op de as waarlangs het koppel wordt toe

gevoerd

b) Het koppel geeft een eenparige beweging.

Wanneer bij de gyroscoop-vergelijkingen rekening wordt gehouden

met de traagheid en de .demping,krijgen we de volgende vergelijkingen:

d2 d dee z ~z --:.Ji.
Tz-Jz ~- Dz dt = -JsUO s dt -------------- 4.2.1.(8)

~r dey _ ~
Ty-Jy ~ - Dy dt - Js~s ~ -------------- 4.2.1.(9)

Wanneer we Laplace transformatie op bovenstaande vergelijkingen

toepassen krijgen we:

(Jzp2+Dzp)ez(p) -J ~ pB (p)=T (p) ------------ 4.2.1.(10)s s y z
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In bovenstaande vergel~kingen z~n:

J
y

en J
z

traagheidsmomenten om y-as resp. z-as

D en D dempingsconstanten om y-as resp. z-as
y z

Bovenstaande vergel~kingen kunnen opgelost worden als T en Ty z
gegeven z~n. Vaak is er echter slechts ~~n werkzaam b.v. Ty en

de andere nul.Hieruit is dane te berekenen:z

(

=
z y z y y z +(J v.> )2 +D D

s s Y z

4.2.1. (12)

Opmerkingen:

-Bovenstaande vergel~kingen gelden voor het geval,dat de op

tedende koppels loodrecht op de spinas staan.Is dit niet het

geval,dan komen er nog sin en cos termen in de vergel~kingen

en worden deze moeil~k oplosbaar.

-Indien het rechter lid nul wordt,houden we de bewegingsvergelijk

ing over van een niet gyroscoposch lichaam.Dit treedt op als J ii,s ..... s
=0 maar ook als we b.v. dd /dt of de/dt =0 maken door een van

y z
de beugels van de gyroscoop te blokkeren.

4.2.2.De rate gyro

De rate gyro is een ~~n-assige gyro met een elastische terug

dr~ving naar de nulstand.De elastische terugdr~ving kan geschieden

met veren,die dan z~n aangebracht tussen de vr~e as en het vaste

frame.Met een rate gyro kan men een hoeksnelheid meten. De veren

moeten het koppel evenredig maken met de uitw~king~

De bewegingsvergel~king voor de rate gyro luidt:
2d c3 de de

J z D z =....J.. ( )z dt2 + z dt + SzGz Jsws dt ---------4.2.2. 1

waarin S de veerconstante is.z

4.2.3. De rate integrating gyro

De rate integrating gyro is ook een een-assige gyro echter
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zonder elastisch_ element,maar weI met een demping (vloeistof)

Met een integrerende gyro kan men hoekverplaatsingen meten.

de bewegingsvergel~kingvoor de integrerende gyro luidt ala

voIgt:

d~ z d~z dey
J--+D =Jw

z dt2 z dt s a dt ~----------~---4.~.3.(1)
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5. Traagheidsnavigatie,gebaseerd op het gebruik van een Schuler

pendule

5.1.Schematische voorstelling van het enkelassige systeem

aan voer-

tUig

slingermassa

Fig.5.1-1 enkelassige slinger

In fig.5.1.-1 is een slinger afgebeeld,die kan draaien om de slinger

as PA. De slingeras is ondersteund en bevestigd op een voertuig.

In het enkelassige systeem heeft de slinger ~~n graad van vr~

heid.Om de slinger ongevoelig te maken voor bewegingen van het

ophangpunt,moet op de slingeras een koppel uitgeoefend worden,

wat evenredig is met de hoekversnelling van de slinger t.o.v.

het middelpunt van de aarde. Dit koppel wordt geleverd door de

torque motor TM.Het stuursignaal wordt verkregen uit een enkel

assige gyro.

Wanneer de slinger draait om z~n slingeras dan zal er een koppel

worden uitgeoefend op de gimbal van de gyro.Door dit koppel wil

de tol gaan precesseren.Op de as van de gimbal zUn een signaal

generator en een torque generator geplaatst~Het stuursignaal

van de torque generator wordt verkregen uit de signaalgenerator.

We kunnen nu twee gevallen onderscheiden:

a)Het signaal e van de signaal generator SG is evenredig met de
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hoekverdraaiing van de gimbal:

e= se
waarin S schaal factor

~ : hoekverdraaiing gimbal

Het koppel ui tgeoefend op de gimbal wordt: T=kS G waarin k de

koppelgevoeligheid van de torque generator is. De enkelassige

gyro is nu een rate gyro. e is tevens evenredig met de hoek

snelheid van de slinger. Om een koppel evenredig met de hoekver

snelling van de slinger op de slingeras uit te oefenen,moet het

signaal e ~~nmaal gedifferentieerd worden,voordat het als stuur

signaal voor de koppelmotor gebruikt wordt.

b) Het signaal e is evenredig met de hoeksnelheid e van de gim-
•bal: e=D~ .Het koppel uitgeoefend op de gimbal Vlordt:

<
T=kDe De enkelassige gyro is nu een rate integrating gyro.

e is tevens evenredig met de hoekverdraaiing van de slinger.Om

nu een koppel evenredig met de hoekversnelling van de slinger

op de slingeras uit te oefenen, moet het signaal e tweemaal

gedifferentieerd worden,voordat het als stuursignaal voor de

koppelmotor gebruikt wordt.

5.2 Een slinger op constante hoogte in het gravitatie veld

( Lit 2 en 3 )

y

x

a. coordinaten systeem zich een vliegtuig beweegt

b. slinger welke is opgehangen in het vlieltuig
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-------------------------5.2.(1)

waarin

We introduceien een· geocentrischcoordinaten systeem xyz dat stil-
'1(',

staat stilsta~t t.o.v. de inertiele ruimte.De aantrekkingskracht
(

wordt veronde~steld gericht te z~n naar het middelpunt der aarde

punt 0 infig 5.2.-1. r stelt de vector OP voor.P is het ophang

punt van de slinger.

Het vliegtuig kan zich alleenbewegen in het xy vlak,met de slin-
\ ~ :

geras van de slinger parallel aan de z-as.
\

Voor een willekeurig punt van een lichaam geldt algemeen:
n

~ 2:- -
b = i lr.'" F.a = 1." 1.

ba impulsmoment t.o.v.willekeurig punt a

r vector,die van punt a naar het aangr~pingspunt

van F loopt

F kracht

Voor een slinger kunnen we nu schrljven:

waarin

m

g

1

r

.. ."
=T + m1",g ":m1X(r +1) - - - - - - - - ,.2.(2)

het impulsmoment t.o.v. het Qphangpunt p

het koppel dat op,de slinger werkt

massa van de slinger

versnelling van de zwaartekracht

slingerlengte

vector OP

De slingerlengte 1 wordt constant verondersteld.

Omdat 1 constant van grootte is geldt:..
1~1=o

5.2.(2) wordt dan:
• ••
b ., =T +mlx.g -ml')(.r
.p ..
b =T +m1)«g -r)p

of

- - - - - - - - - - 5.2.(3)

We introduceren de hoekeny; G; en'f'overeenkomstig fig.5.2.-1b

De hoek f is de afwljkings-fout van de werkelljke vertikaal.

Wanneer we het reactie koppel van de gyro verwaarlozen kunnen

we schr~ven:
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.'
waarin de z-component van b is

p
het traagheidsmoment van de slinger t.o.v. de slinger-

as

van d~ slinger beweegt in een
.. . ~ .

dan z~n de termen mr~ en 2mrYgel~k

Voor de z-component van 5.2.(3) kunnen we nu schr~ven:

J e= T + [mIl( (g - ~) ] - - -
p z ~

De z-component wordt na linearisering voor'f' ( cos"'=l en sin'i'=t')

J e=T + mlrf + 2mlrr + mlrY+mlrr=tr-mgl't' - - -5.2.(6)
p z

Over het rechter deel van vergl.5.2.(6) kunnen we het volgende

opmerken: AIle termen hebben de dimensie van een koppel.

Om fysisch inzicht te kr~gen waardoor de diverse koppels ontstaan

herschr~ven we 5.2.(6) als voIgt:

J 0= T + 1 X (mr'¥ + 2m:ry + mrY + mryy....: mgt) - -5.2(7)
p z

De termen tussen de haken z~n krachten,die in het zwaartepunt-van de slinger ingr~pen en weI zodanig dat ze loodrecht op 1

staan ( zie fig. 5.2.-2)

Hierin is : 2mrr een corioli kracht,gericht volgens F2
mrr~een centrifugale kracht,eveneens gericht volgens F2
mg~ een kracht veroorzaakt door de gravitatie

mr fen mrY beide ook gericht volgens F2

Wanneer het vliegtuig zich beweegt met een snelheid,die aanmerke

l~k minder is dan de ontsnappingssnelheid Vo dan mag de term

mr-r2'V verwaarloosd worden t.o.v.de term mgt' .Dit betekent dat

b~ een vertikaalfout '" de centrifugale kracht veel kleiner is

component t.g.v.de gravitatie.

In formule kunnen we de beperking van de snelheid berekenen;

We eisen dat:

mr~<.< mg t' - - - - - - - - - - - - - - 5.2. (8)

of r-l« g tevens geldt v=r"Y-=;) Y=v/r - - 5.2. (9)

Vie substitueren 5.2.(9) in 5.2.(8) De ongel~kheid wordt dan:

v « v;:; .= VQ

Wanneer verder het ophangpunt

vliegtuig op constante hoogte

aan nul.
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y

-r

Fig.5.2.-1
x

krachten die op de slinger werken

Voor onam~del is r niet constant. We zorgen er echter voor dat

Vergelijking 5.2.(7) wordt nu:

J ~= T + mlry-mgl~ - - - - - - - - - - 5.2.(11)p z
Uit fig .5.2.-2 volgt dat:

'it =a-y - - - - - - - - - - - - - 5.2. (12)
Het volgende blokschema kan worden opgesteld om bovenstaande

vergelijkingen 5.2(11) en 5.2.(12) te illustreren

Y'{f.)
+---.1+

-1....2J.p
p

ecp)

mgl

Fig. 5.';2;-:-~3:---------"""------_..l

Blokschema van een fysische slinger, die op constante hoogte

beweegt in een bolsymmetrisch gravitatie veld.

Substitueren we 5.2.(12) in 5.2.(11) dankrijgen we de volgende

vergelijking:

Jpf + mgl'Y = (mrl - Jp)Y+ Tz - - - - - - - - -5.2. (13)

Uit deze vergelijking kunnen we de voorwaarde voor Schuler tuning

afleiden.
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5.3. De condttie voor Schuler tuning

- - - - - - - - - - 5 3 (2). .

Wanneer T =0 dan wordt vergl. 5.2.(13)z

J 'Y + mgl'f = (mrl - J )f- - - - - - - - - - - 5.3. (1)p p

Veronderstellen we dat de slinger initieel langs de werkelljke

vertikaal gericht is:
•

t (0) ='I' (0) ~(O) =0

Dan vinden we als oplossing voor 5.3.(1):

r(t) =0 op ieder tljdstip als

J = mrl - - - - - - - - - - - - - - - 5.3.(3)p
Is aan deze voorwaarde voldaan, dan blljft de slinger onafhankelljk

van bewegingen van het ophangpunt,de werkelljke vertikaal aanwljzen.

Vergl.5.3.(3) noemt men de Schuler tuning voorwaarde voor een

rysische slinger.

In vergl. 5.2.(13) is Teen uitwendig koppel dat op de slinger-z
as van de slinger werkt. Dit koppel kan d.m.v. een koppelmotor

opgewekt worden.We zorgen dat dit koppel evenredig is met de

hoekversnelling van de slingeras:

T = - ce - - - - - - - - - - - - - - - -5.3.(4)z

waarin C een constante is.

We substitueren 5.3.(4) in 5.2.(11) we krljgen dan:

(J + C ) 65= mrlY- mgl ¥ p

Tevens geldt: t =G - Y - - - -

- - - - - - 5.3.(5)

- - - - -5.2.(12)

Het volgende blokschema kan nu opgesteld worden,om bovenstaande

vergelljkingen te illustreren: ( zie fig.5.3.-1)

5.3. (7)- - - - - - - - - - - ~ - - -

Substitueren we 5.2.(12) in 5.3.(4) dan krljgen we:

( J p + C)~ + mgl~ = (mrl - oJ p -C)Y - 5.3. (6)

De Schuler tuning voorwaarde voor dit systeem wordt dan analoog

5.3. (1):

J p +C =mrl

of C = mrl - J p
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mrlp2

yU)
~2 e~
JpP

mgl
Cp2

Fig.5.3-1 Blokdiagram van een enkelassige fysische slinger

met interne terugkoppeling,die beweegt in een sferisch

gravitatie veld,op constante hoogte

5.4. Analyse van het enkelassige systeem

(zie ook fig.5.1-1)

Eenenkelassige gyro is op de slinger geillonteerd~We zullen aan

nemen dat de gyro een rate gyro is. Het output signaal van de

gyro is dus evenredig met de hoeksnelheid van de slinger. Ret

output signaal ret) van de gyro wordt gedifferentieerd en versterkt.

Met dit versterkte signaal wordt de koppel-motor TM gevoed. Een

koppel evenredig met de hoekversnelling van de slinger werkt·

dus op de slinger. De grootte van het koppel dat op de slinger

werkt is

Tz(p) = - R(p) yep) - bPY(p) - - - - - - 5.4.(1)

waarin b: impuls moment van de gyroscoop

R(p) de overdrachtsfunctie van het output signaal

der gyro naat het koppel geleverd door de kop

pelmotor

p Laplace getransformeerde

1hoekverdraaiinavan het gyroscopische element om

de uitgangsas

De eerste term in het rechter lid van vergl.5.4.(1) is het koppel

dat door de koppelmotor wordt geleverd.De tweede term is het

reactie koppel van de rate gyro.Deze term zullen we verder ver

waarlozen omdat de hoekverdraaiing f zeer klein bl~ft en tevens
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omdat het impulsmoment van het gyroscopisch element van de te ge

bruiken gyro klein is.Tevens zullen in het vervd.lg stoorkoppels

op de gimbal van de gyro verwaarloosd worden.

De bewegingvergel~king van de rate gyro (zie 4.2.2.(1) ) luidde:

d2 8 d8 de
z z --.Jl.

J ---z- +D dt +se.z = J s 1Il sdt
dt

We stellen6 = tp zijndez
gyro

e = 8 z:ijndey

ingangsa

de hoekverdraaiing om de uitgangsas van de

de draaiing om de ingangsas van de gyro

uitgangsas

·b= J 1Ils s
spinas

8 Fig.5.4.-1 richtings orientatie

van de rate gyro
Laplace transformatie geeft:

het gyroscopisch element

de gyro om de uitgangsas

en 8(P) wordt dan:

ofD p~p) + S tp(p)=J lIls P8
tp tp s

+ D P + S )= bpe
tp tp

traagheidsmoment van

p2Jtp (p) +
tp

~p) (p2J
tp

waarin J :s
J traagheidsmoment van

tp
De overdrachtsfunctie tussentp (p)

5.4. (3)uJ.El - £ -=--'="""P~-
8(p) - s ~ p2 + .Qp + 1

S S

Het signaal tp(t) wordt naar een differentierend netwerk geleid en

na versterkt te z~n naar de koppelmotor TM.

Voor H(p) kunnen we in geval van gebruik van een rate gyro schr:ijven:

H(p)=Ap waarin A een versterkingsfactor is.

De bewegingsvergel:ijking van de slinger vergl.5.2.(6) in Laplace

transformatie luidt als voIgt:

2 2
p Jpe(p)=mrlp ,,(p) - mgJ4> (p) - H(p}P (p)
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5.4.(3) in 5.4.(4) We kr~gen dan:

p2 e (p) [Jp + ~ J A2 b ] = p2 y (p)mrl -'f!(p)mgl 5.4.(5)
Sp+S+l

We substitueren'f' =G-)""in vergl 5.4. (5):

2 [ b=p lr(p) mlr-Jp- S

-5.4. (8)

We kunnen ook schr~ven:

2 [ b A

1J
p y (p) mlr- J p- S J 2 D-p + -p+

- - - - - 5.4.(7)'Y (p) S S
=

2 [J +.2 A
p p S J 2 D ] + mgl

-p + -p + 1S S

Voor lage frequenties mogen we voorf (p) schr~ven:

~(p) = p2 [mrl-Jp~ Alr(p)

2 [ b-P J p + S AJ + mgl

De Schuler tuning voorwaarde wordt nu gegeven door:
b

mlr - J p= S A - - - - - - - - - - - - - - - -5.4.(9)

Omdat J «mlr gaat de Schuler tuning conditie over in:p
b

mlr= S A

Voor vergl.5.4.(5) kunnenwe weer een blokschema opstellen

zie fig. 5.4-2 •

Opmerking over het blOkschema:

Ts is een stoorkoppel dat op de slingeras van de slinger

we~kt.T is een stoorkoppel dat op de gimbal van de rate
., s;>
gyro- werKt.

De positie computer is in het geval van gebruik van eeh

rate gyro een integrator f(p)= !p
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--- - -------------- - -,

Ap

I

ylJ}

Slinger

~
Jp

Dp

S
Rate gyro

Fig.5.4-2 blokdiagram van het enkelassige navigatie systeem

5.5 Beperkingeovan het enkelassige systeem

Navigatie op aarde heeft plaats op een roterende aarde waarvan

het gravitatie veld niet geocentrisch is.HierdOor worden fouten

geintroduceerd. Ook beweegt het voertuig van waaruit men wil na

vigeren zich niet op constante hoogte. We vragen ons nu af in

hoeverre ons vereenvoudigd enkelassig systeem voldoet aan de gestel

de eisen van hoge nauwkeurigheid.Om dit te kunnen beantwoorden is

het noodzakelijk het hele probleem dubbelassig op te lossen.

Daar het oplossen van dit probleem buiten het bestek van dit af-

~ studeerwerk valt,zullen we aIleen de resultaten vernoe~ep,die

samenhangen met de ingevoerde vereenvoudigingen.

1. Als bet voertuig niet langer meer beperkt is zich te bewegen

op constante hoogte,dan zou zelfs een perfect Schuler tuned sys.

teem,welke zich beweegt in een geocentrisch gravitatie veld een

vertikaal fout vertonen,omdat koppels t.g.v. corioli krachten>
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onafhankelDk van f op de slinger werken.

De orde grootte van de fout kan aangegeven worden door:

l I Ar v'fI (3r:Vrgi - - - - - - - - - - - -5.5.(1)

(voor de afleiding zie TTN-Gruppen 571001 OmSchuler pendeln
KTH stockholm)

Wanneer externe informatie over de radius verandering wordt

gebruikt,kan deze fout voor het grootste gedeelte worden geeli

mineerd. De Schuler tuning moet aangepast worden aan de rsdius

verandering.

2.In het voorgaande is bD de analyse van het systeem geen dem

ping geintroduceerd in het systeem.Dit betekent dat eenmaal

ontstane fouten zullen' blijven bestaan. Door mistuning kan men

demping introduceren.Maar in de tijd dat het systeem niet meer

Schuler tuned is kunnen weer andere fouten ontstaan.

3. De enkelassige benadering van het systeem betekent dat de

interakties tussen de verschillende loops worden verwaarloosd.

Samenvattend kunnen we zeggen dat het vereenvoudigd enkelassige

systeem weliswaar niet geschikt is voo~ een gedetailleerde

analyse van het systeem,maar het geeft ons weI inzicht in de

hoofdlijnen van het systeem en in de orde van grootte van de ver

eiste nauwkeurigheid van de verschil1ende componenten.

5.6. Fouten veroorzaakt door stoorkoppels

We veronderstellen dat een stoorkoppel Ts op de slingeras van

de slinger werkt.De bewegingsvergelijking van de slinger wordt

in Laplace transformatie:

p2J e (p) =mrlP2y(p)- mgl'f (p) - H(p)iP (p) -T - - - 5.6.(1)pis

Uitwerken geeft:

f (p) =
[ b' A ]

pGy (p)mlr -J - S : J/S.pZ +D/S.p+ 1

[

P
p2 J + £ A +mgl

p S J/~2+ D/S~p + 1 ]

+
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+ mglAJ + b
P S

2p J 2 D-p + -p + 1
S S

De tweede term in het rechter lid van 5.6.(2) is de vertikaal

fout ten gevolge van het stoorkoppel.

Als het stoorkoppel een constante grootte heeft b.v. een stic

tie-koppel in de lagering van het ophangpunt,dan wordt de groot

te van de steady state fout:

~I TsO - - - - - - - - - - - - - - - -5.6.(3)= ragl
Uit 5.6.(3) voIgt dat naar mate de onbalans ml groter is,des

te kleiner is de vertikaal fout.De onbalans ml is echter beperkt

door het maximum koppel van de koppelmotor,waarvan het koppel

op de slingeras werkt.

Stel T maximaalkoppel dat de koppelmotor kan opwekkenmax
a de maximale versnelling van het voertuigmax

dan moet gelden:

T = mla - - - - - - -- - - - - - - - - -5.6.(4)max max

Om een indruk te geven welke eisen we moeten stellen aan de .

ophanging van de slinger geven we in onderstaande tabel enkele

numerieke gegevens.

ml in T in Nm TsO in grcm

kgm a =5 m/secc:. a =50m/secc:. 'V' =100' 'VI =10' ,max max

10 5 50 50 5
10-1 5.10-1

5 5 0,5
10-2 5.10-2

0,5 0,5 0,05
r

Fig.5.6-lToegestaan stoorkoppel TsO b~ maximum afw~king

van de vertikaal
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5.7. N~keurigheid der component en

De ophanging

Voor de ophanging van de slinger is het noodzakelljk lagers

te gebruiken met een zeer geringe wrUving om de steady state

fout zo klein mogelljk te doen zljn ( zie ook fig.5.6.-l)

De rate gyro

Het is noodzakelljk een rate gyro te gebruiken met een zeer

klein oplossend vermogen. Dit kan men bereiken met z.g.

"floated gyros",waarvan de uitgangsas "spring restrained"

is.De veerconstante moet klein z~n evenals de demping•.

Evenzo moet de lineariteit van de signaal generator hoog zUn.

Het differentierend netwerk.

De differentiator moet in staat zljn signalen tot enkele pe

rioden per seconde te differentieren.Hoge frequenties hoeven )1

niet gedifferentieerd te worden;zU vergroten het ruisprobleem

De koppelmotor

De koppelmotor moet in staat zljn relatief grote koppels op

te wekken.De orde grootte van de maximaal op te wekken koppels

is lNm.Bovendien moeten de wrljvings koppels zeer laag zljn.

De eisen aan de lineariteit zljn hoog.
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6. Het model

6.1. Concept van het model

Zoals in het voorgaande al is aangeduidt zljn voor een Schuler

pendule met een slingertljd van 84,4 min. de eisen voor nauw

keurigheid extreem hoog.Deze extreem hoge eisen zljn de reden

dat gekozen is voor een model waarvan de sligeras ~~n pewegings

graad vooor rotatie heeft en weI in het horizontale vlak.

De slinger moet nu gericht blljven op een oorsprong in het hori-
r

zontale vlak,die we zelf van, te voren kunnen kiezen (zie fig.

6.1-1)

linger in het hori

zontale vlak

Fig.6.l-l beperking van de beweging van het nodel

De bewegingsruimte van een vliegtuig in de atmosfee~ van de

aarde is een bolschil.Analoog hiermee heeft hetmodel een hori

zontaal ringvlak,waarin het kan bewegen.De aardradius korres

pondeert met r min van het model,terwljl de maximale vlieghoogte

boven hetaardoppervlak analoog is met r
max'

Om het model in een laboratorium ruimte te kunnen laten werken

zjjn de volgende modelgegevens gekozen:

r i =6 m v = 1 m/sec=3,6 km/hm n max
r max=8 m a = 5 m/sec2=0,5 gemax
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De maximale baanradiusverandering van 2 meter is sterk overdreven

t.o.v. werkel~ke systemen in de aardatmosfeer.De aardradius

is ca. 6000 km,de maximale vlieghoogte ca. 20 kmln het model

is r. 6000 mm,de radiusverandering echter 2000 mm dus rela-
mln

tief 100 maal zo veel.

Aangezien de fysische afmetingen van het model in geen verhou
n

ding staan tot de schaal van de modelbaaradius (R d:r. =
aar e mln

1: 10-6 ) moest een grotere relatieve radiusverandering gekozen

worden om een demonstreerbaar effect te bereiken.

6.2. De mechanische uitvoering van het model

fig.6.2.-1

de Schuler

slinger
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Aan de hand van de samengestelde konstructie tekening van het

model,weergegeven op b~gaand!blad ( fig 6.2-2) zal de werking,

beschreven worden.

De slinger,gemonteerd op een vertikale slingeras is direct te

herkennen.De slingermassa kiezen we 9,5 kg en de slingerlengte 1

0,1 m.
In een frame dat deel uitmaakt van de slingeras,is de rate gyro

gemonteerd.De rate gyro moet zodanig in dit frame opgesteld

worden dat de ingangsas der rate gyro parallel loopt met de

slingeras.Tevens moet het zwaartepunt van de rate gyro op de slinger

as liggen om geen extra (en onbekende ) onbalans te verkr~gen.

Op het aseinde boven de rate gyro is tevens de rotor van een

resolver gemonteerd,waarvan de functie nog besproken wordt.

Het onderste aseind is hole Toevoerdraden voor de rate gyro en

de rotor van de resolver worden door deze holle as gevoerd en ver

bonden met een sleepring eenheid,die in het holle aseind wordt

geklemd.

De slingeras, waarvoor de slingertolerantie ( exentriciteit)

klein is,kan vr~ draaien in een draaibaar cylindrisch huis 2

Doormiddel van een flexibele koppeling met kruisveren (staat

niet op de tekening) is de slingeras gekoppeld met de koppel~

motor.De wr~ving in de koppeling is door gebruik van de kruis

veertjes zeer gering. De wr~ving in de lagering van de slingeras

moet zo gering mogel~k z~n.De bovenz~de van de slingeras is ge

lagerd d.m.v. de lagers in de koppelmotor, de onderz~de is aI

leen radiaal gelager~. Door jUiste afstelling van dit lager

kan de wr~ving minimaal gemaakt worden.

De in het model gebruikte koppelmotor,heeft evenals b~na alle

koppelmotoren,een beperkte slag;vanuit de nulstand mag de as

verdraaiing t.o.v.het motorhuis een waarde van 400 in beide

richtingen niet overschr~den.Alleen in deze range is het koppel

opgewekt door de koppelmotor onafhankel~k van de asstand.

(zie fig.6.2-3)

We moeten er zorg voor dragen,dat b~ een verdraaiing der slinger
as ( met hieraan gekoppeld de as vande koppelmotor) t.o.v. het

cylindrische huis,waarop de koppelmotor is gemonteerd,de voorge-



~1-H~1[1--=--=--_-.~.::_-~.-c:dJ==-=-~""",,-

Koppel~tor

Naar ravitatie simulator

I

\.N
J\J

Konstructietekeninq van het model

I
servototor

I
I

I
~~~~~~ilrL~~ bevestigd op voertuig

fig 6.2-1

voorSleepring borsteleenhcid
rate gyro en rotor van
hoekpositie opnemer.
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schreven asverdraaiing niet overschreden wordt. We kunnen dit

bewerkstelligen door het cylindrische hUls mee te draaien met

de slingeras door middel van een servo volgsysteem.

een hoekverdraaiing van de slingeras t.o.v. het cylindrische

huis wordt gedetecteerd door een resolver. (De werking van de

resolver komt nog ter sprake in 6.8.)

De servo motor is door middel van spelingsvr~e tandwielen gekop

peld met het cylindrische huis.

Op het draaibare huis zljn ook sleepringen aangebracht; de bors

tels zljn op de grondplaat aangebracht.Deze sleepring borstel een~

heid dient als doorverbinding in het electrische circuit om de

koppelmotor te voeden en voor de signaal aftasting van de stator

winding der resolver

1gevoeligheid in %

80

40

o

Fig 6.2-3 koppelgevoeligheid als fun~ie van de asstand

6.3.De gravitatie simulator

Omdat de slingeras vertikaal is opgesteld werkt de gravitatie

kracht niet in het slingervlak van de slinger.Het is echter nood

zakelljk dat er een ~otatie symmetrische aantrekkingskracht is,

die gericht is naar de oorsprong. De grootte van I 'gravitatie' ,

kracht zullen we niet gel~k kiezen aan deaa~trekkingskrachtop
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Fig.6.3-2 de gravitatie simulator

aarde.Hoe groat we deze kracht kiezen komt nag t~r sprake.

Aan de hand van bDgevoegde konstructie tekening zullen we de

gravitatie simulator bespreken (zie fig. 6.3~ )

Een staaldraad,die met het uiteinde van de slinger is verbonden

kan opgewonden worden op trammel (D,waarin een schroefvormige

V-groef is gefreesd.De V-groef heeft in totaal 10 gangen op de

trom~el.Trommel (l)is via een tandwiel overbrenging van 5:1

met een andere trommel (2)gekoppeld met dezelfde diameter als

tromreel 1.Trommel (4 werkt als een katrol.Aan de draad die op

deze trammel is gewonden hangt een gewicht. Door dit gewicht wordt

een koppel uitgeoefend op de as van trammel (2~ Via de tandwiel

overbrenging ontstaat een koppel dat 5 maal kleiner is op de as

van trornmel(~.De trekkracht in de draad,die met het uiteinde van
de slinger is verbonden,is omdat de diameters van beide trammels
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ndwiel

"I I"I! I . ~ il
UJ.--l---!Jl

Gewicht

Potentiometer

Konstructietekening van de gravitatie simulator
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hetzelfde zijn,dan ook 5 maal kleiner dan de kracht t.g.v. het

wicht.Aan de as van trommel 1 is via een flexibele kopp~ling

een ten-turn potentiometer gekoppeld.Deze dient om informatie

te verschaffen over de radius verandering.

De massa van het gewicht kan gevarieerd worden met stappen van

200 gr tussen 200 en 1000 gr. Dit correspondeert met een trek

kracht variatie van 40 tot 200 gr. met stappen van 40 gr

6.4. De electromechani~che vergroting van het traagheids~oment

van de slinger

6.4.1. Component en

6.4.1.1.De rate gyro

Een van de belangrijkste elementen om tot een vergroting van het

traagheidsmoment van de slinger te komen is de gyroscoop,die op

de slingeras wordt bevestigd.Hiervoor zal een rate gyro worden

gebruikt.Beschikbaar is een rate gyro van het fabrkaat United

states Time model CD-060.

De voornaamste elementen van dit instrument zijn:De tOl,welke

zich bevindt in een hermetisch afgesloten huis,gevuld met een

edelgas;de gimbal positie opnemer en het temperatuur gecompen

seerde dempings mechanisme.Het geheel bevindt zich in een cylin

drisch huis,wat gevuld is met een silicone olie met hoge visco

siteit.De tol wordt aangedreven door een twee fasen synchrone

hysterese motor.In fig 6.4.1.1-1 is een schematische doorsnede

gegeven van deze z.g. floated gyro
spinas

outputks

as

edelgas

Fig.6.4.1.1.-1 schematische voorstelling van de floated rate

gyro
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'..

'. .
\

pickoff output

l.agging fase
leading fase

5

;\

\,
Een rotatie om de uitgangsas is beperkt door het torsiekoppel .

~

dat ontstaat in een draad zoals schematisch in fig.6.4.l.l-l ~

is weergegeven.De opnemer die de hoekverplaatsingen van de gimbal.

meet is een differentiaal transformator gevoelig voor rotaties.

Deze differentiaal transformator genereert een A.C.signaal van

400 Hz waarvan de amplitude evenredig is met de hoeksnelheid om

de input as.

Het dempingsmechanisme,dat de dempingsconstante over een wijd tempe

ratuurs gebied constant houdt,werkt als volgt:Rotatie van de gimbal

dwingt de vloeistof te stromen door openingen van variabelegrootte.

De energie dissipatie van deze stroming veroorzaakt de demping.De

weerstand van de vloeistof is afhankelijk van de effectieve doorstroom

opening en van de viscositeit van de vloeistof.De doorstroomopening

wordt zodanig geregeld door een temperatuur gevoelig element dat

de weerstand t.g.v. de doorstroming van de vloeistof constant blljft.

Het electrisch schema van de rate gyro ziet er als voIgt uit:zie

fig.6.4,1,1-2.De contacten 1 tim 7 zijn naar buiten uitgevoerd.

Opmerking:

1.Wanneer de motor wordt aangesloten

als op de tekening dan roteert de tol

rechtsom,kijkende in de richting van

de pijl op het huis.

2.Voor een hoeksnelheid lange de in

put as rechtsom,draait de gimbal

rechtsom kijken~e langs de input as

in de richting van de pljl op het huis.

°60 Isec.

° °0,01 Isec=360 110 h

Fig.6.4.I.l-2 electrisch schema van de rate gyro

Verder gegevens van de rate gyro

volle schaal input bereik

minimaal detecteerbare snelheid

niet lineariteit

zero offset blj 20°C

temperatuurs verandering van zero

offset van 20°C tot extrema van
werktemperatuur

~ 1% van VOlle schaal

0,05 %van volle schaal

0,14 % van volle schaal
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hysteresis

schaalfactor

schaal factor verandering

a)met temperatuur

b)met pichoff voedingsspanning

output b~ afwezigheid van hoek

snelheid om de input as

dempingsconstante

maximmal toegestane lineaire versnelling

in iedere richting

trillingen 20 -2000 Hz

werktemperatuur

6.4.1.2. De koppelmotor

,
\

0,15 %van volle schaal

93 mveff/O/sec ~
t
1

direct evenredig

2,5 mV

0,7 ~ 0,3

60 ge

20 ge

-55° tot 85°C

De keuze is gevallen op een D.C. koppelmotor van het fabrikaat

Aeroflex type TQ 34W-12H.Opgegeven worden de volgende karakte

ristieke eigenschappen:

piek koppel 120 oz.inch= 0,86 Nm

continu koppel 40 oz.inch= 0,29 Nm

aanbevolen maximale hoekverdraaiing 120°

koppelgevoeligheid 28 oz.inch/A=0,2016 Nm/A

Om aan de eis tegemoet te komen van lage wr~vingskoppels is ge-,

kozen voor een type zonder borstels.Er is echter weI visceuse dem~

ping,waarvan de grootte evenredig is met de hoeksnelheid van de

as.Maar omdat in ons systeem een nasturing gebruikt wordt is de

hoeksnelheid van de as practisch alt~d nul en is derhalve deze

visceuse demping te verwaarlozen.

6.4.2. Dete~ie van het output signaal van de rate gyro

Omdat de pickoff van de rate gyro een A.C. signaal genereert

is het noodzakel~k dit signaal·~ te vormen tot een D.C. signaal.
Om een bekend output signaal uit de rate gyro te verkr~genf

plaatsen we de gyro op een platform,dat deel uitmaakt van een fysi-
r

sche meetslinger.(zie fig.6.4.1.2-l)

De inputas van de gyro is gericht parallel aan de slingeras.
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(beide loodrecht op het pap!er). Wan

neer men de slinger een bepaalde uit

wijking geeft dan heeft het output

signaal van de rate gyro de volgende

vorm (zie ook fig 6.4.2-2)

E l=Acos P. t. cos w t hiervoor kunnen weu .

J .I I

_rate gyro

I I

schriiven
EUI =-tA i cos (c.u ",M. ) t+cos (\Ai - t" ) t

Hierin is fv de hoekfrequentie van

de de ~eetslinger.

Het werkel~ke output signaal bevat

ook nog hogere harmonischen.Om een

signaal te verkr~gen dat vrij is van deze
Fig.6.4.2-l hogere harmonischen,sturen we het out-

fysische meetslinger
put signaal van de rate gyro door een bandfilter,dat een band rond

de 400 Hz doorlaat.We zullen hiervoor een aktief filter gebruiken.

Een beschrljving hiervan is te vinden in Lit. 7.
'I Hat schema is weergegeven in fig 6.4.2-3 en de doorlaatkaralt.eris-"

tiek in fig. 6.4.2-4.

1
1n n.

lU ---+ w-p w w+)I-

fig.6.4.2-2 output signaal van de rate gyro en frequentie
spectrum

Passen we synchrone detectie toe,dan wordt EUI in vergl.6.4.2.(1)

vermenigvuldigd met EU2=Bcos (wt+ f) .
We krijgen:

EU2=tAB {cos(w t+ f )cos(w -,u)t + cos(w t-f )cos( w+)J-)t1
of Eu2=tAB [cos i (2w -~ )t+ 15 +coS()L t+ Y )+

+cos !(2W+).L)t+yj +cos(-,«t+r)] 6.4.2.(2)

Na een geschikt laadoorlaatfilter houden we over:

EU2 =i;AB i cos()A t+ f )+cos()t t- y)=-tAB (cos)L t.cos1) 6.4.2. (3)
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Fig.6.4.2-3 Schema van 400 Hz bandfilter

o versterking in dB

-20

200 300 400 500
f in Itz

600

Fig.6.4.2-4 doorlaat karakteristiek

van het bandfilter

.~De fase hoek f moeten we liefst nul ki~zen,dan is cosr =0 en is

het signaal maximaal. Na de syncrone detectie houden we een D.C.
f

signaal over,dat in grootte varieert als functie van de hoeksnel-

heid der meetslinger.

Voordat tot de eigenlijke syncrone detectie wordt overgegaan is

het noodzakel~k een compensatie signaal toe te voegen aan het

output signaal van de rate gyro. Het output signaal van de rate.
gyro bjj f =0 is niet exact geljjk aan nul ( zie ook specificatie
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. 7.:-
rate gyro~ Na het bandfilter blljft e~ dan oak een 400Hz component. ~

over blj If =0 Bij di t signaal wordt een 400 Hz signaal in tegenfase ~

met dezelfde amplitude opgeteld. We gebruiken de schakeling

getekend mfig 6.4.2-5 om dit te realiseren.

400Hz
26 V

5k6
\

10

r--.....,c;:LJ.---.-..... naar opteller .,
10k

Fig.6.4.2-5 compensatie schakeling

Met de potmeter van 5k kunnen we de amplitude van het sig~aal

regelen,met de potneter van 10k de fase,zbdanig dat het output

signaal van de opteller nul wordt b~ afwezigheid van een hoeksnel

heid om de input as.

Om het A.C. signaal van. de rate gyro om te zetten in een D.C.

signaal,zouden we met een vermenigvuldiger kunnen volstaan,

echter een ideale vermenigvuldiger is echter moeilijk te realiseren.

We maken gebruik van een synchron~ detector waarvan het schema

gegeven is in fig6.4.2-6.

+10 V

400Hz ref.3
signaal

lk

-7,5V

k5

2k7

+15V

verschi
verster1rl!ol--"

Fig.6.4.2-6 de synchrone

detector

-15 V
lk
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Op punt 1 wordt het 400 Hz netsignaal als referentie signaal toe

gevoerd met een amplitude van twee volt. Wordt punt2aan aarde

gelegd,dan is het signaal op de punten 3 en 4 een bloksignaal,dat

er als volgt uitziet: (zie fig.6.4.2-7)

I
- signaal op punt 4

---to. t

signaal op punt 3

Fig.6.4.2-7 signaal vormen in de synchrone detector bij afwezigheid

van output s ignaal van de rate gyro

De spanning A van het onderste niveau is afhankelijk van de stroom

instelling van transistor A.Deze instelling wordt zodanig gekozen,

dat er bij maximale signaal output van de rate gyro,er voldoende

ruimte voor de uitsturing blijft.

Op ingang 2 wordt nu het A.C. signaal van de rate gyro gezet,na

dat het signaal door het bandfilter is geleid en is gecompenseerd.

De spanningsvorm op de punten 3 en 4 komt er nu als volgt uit te

zien.We veronderstellen ~=C= O. Het A.C.signaal van de rate gyro

kunnen we voorstellen als V = Dsi~Ot (zie fig.6.4.2-8 )

In de apendix in 8.1. is de Fourier ananlyse van beide signalen

berekent.We resumeren hier alleen de resultaten.We beschouwen de vol-

gende periodieke

E
3

=A+Dsi!Xl) 0t

E
3

=B

en

E4=B

E4=A+Dsin ot

signalenj ( zie ook fig.6.4.2-8)

voor 0< t< tt

voor -iTO < t< TO

voor 0 <t< tTO
voor tTO< t< TO
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U in Volt

i
D

B

A

A-D

B .,...--~

A+D

A

A.C.signaal uit rate

--...t+~ gyro

signaalvorm op punt 4

signaalvorm op punt 3

~..

,
i'.

.'

Fig.6.4.2-8 signaal vormen in de synchrone detector

b~ een output signaal van de rate gyro

De Fourier analyse van E
3

luidt:

A+B D 2 .
E3= T+ 211+ n (A-B)sln wot

en de Fourier analyse van het signaal E
4

luidt:

Een eventueel fase verschil tussen het 400Hz referentie signaal

en het 400 Hz signaal van de rate gyro is in de berekeningen

niet meegenomen,dit ter eenvoudiging.Maar in het uiteindel~k re

sultaat maakt dit geen verschil. Omdat de signalen E
3

en E
4

ook

nog hogere harmonischen bevatten,sturen we beide signalen door

een laagdoorlaatfilter.Hiervoor gebruiken we twee identieke filters,

waarvan het schema is afgebeeld in fig.6.4.2-9 ( zie ook Lit.7)

De doorlaatkarakteristiek en de fase karakteristiek z~n weerge

geven in fig.6.4.2-l0. De overdrachtsfunctie is voor-te stellen
1door Hl(p)= 2 De afsnlj frequentie is gekozen b~ 20Hz.

(1 +p"l:, )

Na filtering worden de signalen E3 resp. E4 :

E3= t(A+B) + i D/2~ 6.4.2.(6)

E4=t(A+B) - } D/2" 6.4.2.(7)

Inbeide signalen is nog een gel~kspannings term aanwezig,tevens
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rf in Hz--_.......

dempin . in dB

o

-lGo

1 10> 10

f in Hz

..

1
o

Fig.6.4.2-l0 amplitude en fase karakteristiek van

het l.d.filter

zien we dat het signaal evnredig met de hoeksnelheid in E3 en

E4 in tegenfase zljn.Om van de gelljkspanningstermen af te komen

en tevens gebruik te maken van het in tegenfase zijn van de termen

~ gaan we een verschilversterker gebruiken.

Voor de verschilversterker zullen we weer een operationele ver

sterker gebruiken.Het grote voordeel van de operationele versterker

is dat met betrekkelljk weinig moeite een verschilversterker is

te maken die een geringe drift heeft,bovendien heeft men het voor~

deel dat een bekende versterkingsfactor eenvoudig ingesteld kan

L
f in rad

worden.Het schema van d~ verschilversterker is weergegeven in
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........ --ll-----....L--~----------II

Fig.6.4.2-9 l.d.-filter

lOOk

22k

22k

lOOk

II

Fig.6. 4.2-11 verschilverst·erker

in fig.6.4.2-11

Voor eO kunnen we schr~ven: eO l~~ (e2- el ) 6.4.2.(8)

De afleiding hiervan vindt men in de apendix pag. •

In het uitgangssignaal van de verschilversterker bl~kt behalve

het D.C. uitgangssignaal ook nog kleine 400Hz component voor

te komen.

We kunnen nu een blokschema opstellen van de volledige detectie

schakeling.(zie fig.6.4.2-12)
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'- filte ~ ..

400 Hz
signaal

Fig.6.4.2-l2 bloksehema van de detectie van het output sig

naal van de rate gyro

6.4.3. Het differentierende netwerk

6.4.3.1. Berekeningen aan de differentiator.
Zoals al eerder is aangetoond hebben we een signaal nodig dat even-

redig is met de hoekversnelling van de slinger.Na synchrone detec

tie van het signaal van de rate gyro moet het signaal gedifferen

tieerd worden.

Differentieren voor aIle frequenties is niet noodzakel~k en zelfs

ongewenst in verband met het ruisprobleem dat dan geintroduceerd
;

wordt. Het D.C. signaal dat we willen differentieren zal geen hoge

frequenties bevatten.We differentieren daarom tot een bepaalde

afsn~frequentie.Alsdifferentiator kiezen we het volgende netwerk:

(zie fig.6.4.3-l) Cr

eo
eo

Fig.6~4.3-l differentierend netwerk
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We veronderstellen dat we de ingangsstroom naar de operationele

versterker mogen verwaarlozen.

We krjjgen dan:

e i = ~dJi l dt + Ri i l

Laplace transformatie geeft:

Verder geldt:

Laplace transformatie geeft:

Uit i l =i2 voIgt:

De amplitude karakteristiek ziet er als voIgt uit:(zie fig.p.~.3-2)

1(0 =
2 T;a

tn rad,tsec

Fig.6.4.3-2 amplitude karakteristiek van het differen

tierend netwerk

De knikpunten treden op blj l.OlHiCd=l en W
2

RdCr =1

We kiezen de knikpunten zodanig dat ze samenvallen.De tjjdcon-

stante HdC moet zo gekozen worden dat blj maximale snelheid van
d
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verandering van het input signaal een volle schaal'uitslag niet

hoger dan de maximale eO optreedt.eO wordt bepaald doormax max
de voedingsspanning van! 15 V en bedraagt 13 V ( zie aplication

note van de LM709)

eOmax
del
dt

Fouten in de differentiator worden veroorzaakt door input offset

spanning en input offset stroom:

[ dell,. = 1 [ 1 .]
dt ~o~t Cd R

d
eOffset+~offset 6.4.3.(6)

Voor de LM709 bedragen deze waarden van de eoffset en ioffset
resp. 7,5 mV en 500 nA (dit zljn maximale waarden)

Vooral de input offset stroom kan grote fouten veroorzaken.We

kunnen deze fout verkleinen door voor de ingangen FET's (Field

Effect Transitor ) te plaatsen

6.4.3.2. Keuze van de tijdconstante.

We hadden ons ten doel gesteld het ~odel geschikt te maken voor

snelheden tot maximaal 1 m/sec. en versnellingen tot maximaal .

5 m/sec~ Algemeen geldt:

v=at+vO 6.4.3.2.(1)

waarin: a versnelling die op het voertuig werkt

vo aanvangssnelheid van het voertuig

t de tljd waarin de versnelling a op het voertuig werkt.

We stellen vo is nul

Uit 6.4.3.2.(1) voIgt dat blj een constante versnelling van 5 M/sec2

de maximale versnelling van 1 m/sec in 0,2 sec bereikt is.

In onze beschouwing moet ook de schaal factor S meegenomen
r

worden.We gaan uit van de waarde die door de fabricant opgegeven

wordt: Sr=7,5mV/mrad/sec. (op de metingen van de schaal

factor komen we nog terug) Wanneer de tangentiele snelheid van het

ophangpunt van de slinger rond de oorsprong 1 m/sec. bedraagt

blj een radius van 6 m,dan is de hoeksnelheid van de rate gyro om de

oorsprong ( aIleen als 'de slinger Schuler tuned is en dus meedraait)
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als voIgt te perekenen:
•rr=v v

~ - max = 1/6 rad/sec=0,167 rad/secI max- r min

Wanneer de scale factor Sr=7,5 mV/mrad/sec. bedraagt betekent dit

dat de D.C.uitgangsspanning (na synchrone detectie) van de rate

gyro is: V~ =7,5.167=J..,24 V, max
Wanneer deze hoeksnelheid lineair wordt opgebouwd in 0,2 sec dan

wordt de maximale hoekversnelling bereikt:
dV·

f max 1,24 V 8 /
dt = 0,2 sec = 2,4 volt sec.

De ingangsspanning van de te gebruiken operationele versterker

mag niet meer dan I~ 10 Vlbedragen.Uit 6.4.3.(5) voIgt dan voor

£:max: 10
~ = ~24 sec = 4,05 sec.max c:.,40

We moeten liefst de tljdconstante zo groot mogelljk kiezen,maar uit

overwegingen die bepaald worden door praktische argumenten als

metingen aan de slinger moeten worden v.erricht,kiezen we de tljd

constante r d=2 sec.

Blj de keuze van de kantelfrequenties houden we de volgende beschou

wing:

De slinger is gemonteerd op een voertuig dat met de hand voort

bewogen wordt.Zouden we een frequentie spectrum opnemen van de hoek

snelheid,dan is te verwachten dat in dit spectrum aIleen zeerlage

frequenti5zullen optreden. We kiezen daarom beide knikpunten

blj f=5 Hz Op de grafiek afgebeeld~in fig.6.4.3.~-1 is de amplitude

karakteristiek van het differentierende netwerk weergegeven.

Het schema van het differentierende netwerk is weergegeven in

fig.6.4.3.~.L2

•
e..

-15V Fig.6.4.3.2-2 het differen-
tierende netwerk
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versterkingr
in @

20

1

-20

10

in rad/sec

Fig.6.4.3.2-2 amplitude karakteristiek van het differen
tierende etwerk

6.4.4. De vermogensversterker

De vermogensversterker moet de koppelmotor voeden.Voor een juiste

dimensionering van deze"versterker moeten we het volgende in be

schouwing nemen:De opgegeven koppelgevoeligheid (zie 6.4.1.)

bedraagt 0,2 Nm/A. B~ maximale versnelling zal het koppel dat de

koppelmotor moet opwekken z~n:

T =mla =0,1.5 Nm=0,5 Nmmax max
Dit betekent dat door de koppelmotor een stroom van 2,5A gevoerd

moet worden.De gemeten ohmse weerstand van de motor bedraagt 19

ohm.Voor de benodigde stroom van 2,5 A is dan een klemspanning

nodig van 47,5 V.

Omdat de koppelmotor zowel positieve als negatieve koppels moet

kunnen leveren,gaan we een z.g. balans versterker gebruiken.

Het schema is weergegeven in fig.6.4.4-l
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22k
e1 OA200

22k

2N403

~156P I.

JL.----.
lOOk

Fig.6.4.4-1 De vermogensversterker

Transistor 1 dient a1s emittervo1ger om de operatione1e versterker

niet te zwaar te be1asten.Transiator 2 dient om de versterking

oneindig hoog te houden en om de vereiste spanningzwaai te ver

krijgen.De transistor paren 3 en 4 dienen om de vereiste stroom

versterking te verkrijgen.De terugkoppe1ing naar punt 3 van de

operatione1e versterker,gebeurt vanaf de met e1kaar verbonden

emitters van het transistor paar 4 en niet vanaf de collector van

transitor 2.Dit gebeurt om een spanningssprong rond de oorsprong

te vermijden.

De schake1ing heeft de nelglng nogal sne1 te osci11eren,voora1

ala de transistoren van ge1eiden naar sperren overgaan.

Door in de terugkoppe1ing parallel aan de weerstand een condensator

van 56 pF op te nemen is dit osci11eren te ondervangen.

De gemetenspanningsversterking bedraagt 5,50.

De gevoe1igh~id Sp van de vermogenaversterker be1ast met de koppe1

motor kunnen we nu berekenen:

De ohmse weerstand van de koppe1motor is 19 Ohm

·1S, = 19 5 ,5 A/V =0,289 A/V
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6.4.5. De Schuler tuning conditie voor het model

conditie gevonden:In 5.4 hebben

waarin m

r

b

A

1

we voor de Schuler t~ning

b
mrl= S A

massa slinger

groottte van de baanradius

impulsmoment b= J van derate gyros s
versterkingsfactor

slingerlengte

'.'

We stellen nu:

waarin S
r

b
S A= Sr LdSpSTM = mrl

schaal factor van de rate gyro

6.4.5. (1)

Td tjjdconstante van de differentiator

S gevoeligheid van de vermogensversterkerp
STM: gevoeligheid van de koppelmotor

Voor een dimensie beschouwing zie aanhangsel. (8.5-)
Omdat de baanradius relatief veel kan veranderen moet de tuning

aangepast worden aan de radiusverandering.

Bekend en constant zjjn: ~d Sp en STM

We stellen 7: d. S •STM= ). enp .
ml = )(

De Schuler tuning conditie wordt nu:

rk = S A 6.4.5. (2)r
We stellen de radiusverandering ~r We bepalen de schaal fkctor Sr

voor r max· r • ')( = S ~
max r

r max k
Sr(rmax )- OX

Bjj een radiusverandering
•

gyro veranderen:

Sr(r)= r max ~ -

of

deze schaal factor wordt ingesteld

~r laten we de schaalfactor van de rate

Ar ..:k- of
A

Voor r kiezen we 8 m en voor (4r) kiezen we 2 mmax max

Met de schakeling afgebeeld in fig.§.4.5.-l kan deze variabele tuning

gerealiseerd worden.
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lOOk

10k

a:>

p

6 56

220p
10k

2

Fig.6.4.5.-1 schakeling voor variabele Schuler tuning

'0, e
! u

De potentiometers 1 en 2 z~n ten-turn potentiometers.Met potmeter 1

kan op een schaalverdeling de gewenste schaalfactor ingesteld

worden.Potmeter 2 is met de gravitatie simulator gekoppeld en

weI zodanig dat de relatieve weerstandsverandering A: evenredig

is met de baanradiusverandering~r.

Het eerste gedeelte van de schakeling is een deelschakeling.Het

ingangssignaal e is : e = S (r )6 dit wordt ingesteld met pot-a a r max .
meter 1 Het signaal eb wordt: eb=-tS (r )E9r max
Voor de term in het rechterlid staat een minus teken omdat het

uitgangssignaal wordt geinverteerd t.o.v. het ingangssignaal.

Het signaal e op de loper van potmeter 2 wordt nu:c

. AR
e = -ts (r )e--Rc r max:

Het tweede gedeelte van de schakeling is een optelschakeling.

Het uitgangssignaal evan deze opteller wordt nu:
u

eu=- Sr(rmax ) iI-t L\~1 e 6.4.5. (5)

Als b.v. de loper van potmeter 2 in de hoogste stand staat (in B)

dan is ARR =1 We laten di t overeenkomen met een A r =2mmax
Voor e kunnen we nu schr~ven:

u
e = S (r ) ( I-t) er max

Het systeem is Schuler tuned voor r=6 m
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t

Het signaal e wordt toegevoerd aan het differentierend netwerk.
u

Opmerking: De weerstanden aan de ingangen van de operationele

versterkers zljn zo gekozen dat de potentiometers 1 en 2 minimaal

belast worden.

In hoofdstuk 7 zal besproken worden,hoe de Schuler tuning in de

praktljk ingesteld zal worden.

6.4.6. Bepaling van de scale factor van de rate gyro m.b.v. een

meetslinger,onder invloed van de aardgravitatie.

We wensen de scale factor van de rate gyro zo nauwkeurig mogelljk te

bepalen. Er staat ons een meetslinger ter beschikking,met een

slingerlengte van 2,35 m (zie ook fig.6.4.2-1) die aan het plafond

is opgehangen,zodanig dat hlj in ~~n richting kan slingeren.

De rate gyro maakt deel uit van de slingermassa en is zodanig op

gesteld dat zljn inputas parallel loopt met de slingeras.

De bewegingsvergelljking voor kleine uitwljkingen van de slinger

luidt: J - mgllp =0 6.4.6. (1)
p

De wrljving t.g.v. de beweging in de lucht en wrljving in de ophanging

worden verwaarloosd. Verder is:

J traagheidsmoment t.o.v. het ophangpunt P
p

m massa van de slinger

~ hoekverplaatsing t.o.v. de vertikaal

1 slingerlengte (afstand ophangpunt tot uiteinde slinger)

De oplossing van 6.4.6.(1) is:

A. 2n t
~=~coST

o
R. .~ 2 . 2lt ten ~=-~ -- Sln

TO TO

De output van de rate gyro kunnen we stellen:

S
A 2 . 2Jtt

e = ~ --T sln---Tu rOO

(p kunnen we berekenen ui t ~=U; waarin u de ui tWjjkil1g van het ui tein

de van de slinger is.

Gemeten is achtereenvolgens:

u de uitwljking van de slinger in mID

~ de uitgangsspanning in mV van de rate
u

gyro na de detectie



- 55 -

,,
\
I
\
\

\
1

,.\
:.;

~: '..
De uitvoering van de meting was als voIgt: Op een dubbelstraals

oscilloscoop werd zichtbaar gemaakt:

- het A.C. signaal van de rate gyro na het bandfilter

- Het D.C. signaal van fe rate gyro na de synchrone detectie

Met een ten turn potentiometer regelen we zodanig dat de ampli

tude van h~ A.C. signaal en de ~ootte van het D.C.signaal aan

elkaar gelljk zljn.

Op een tljdschrljver schrljven we SrTin mV.Voor de meetresultaten zie

apendix blz.78 • In onderstaande grafiek (zie fig.64.6.-I) is

ui tgezet 'f in mrad/sec tegen U t in mV Voor de scalera e gyro
factor vinden we dan: Sr= 7,33 mV/mrad/sec

Opgegeven door de fabrikant wordt:

93 mVeff/graad/sec= 7,50 mV/mrad/sec

Over een beschouwing van de nauwkeurigheid van deze meting zie

apendix bIz 78.AIs mogelljke foutenbronnen vermelden wehier de

mislezing van de uitwljking u van de slinger en het niet nauwkeurig

parallel zljn van de inputas van de rate gyro met de slingeras van

de meetslinger.

800,·

600

400

200

o

r ~rate gyro

in mV

0') 20 40 60 80 100

Fig.6.4.6-1 bepaling van de scale factor
van de rate gyro

f in mrad/sec
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6.4.7. Metingen aan de koppelmotor

De koppelmetingen zijn op twee manieren uitgevoerd:

1. Op de as van de koppelmotor wordt een staaf geklemd,die in een

horizontale stand wordt opgesteld.Op de staaf is een maatverdeling,

in centimeters aangebracht.

Fig.6.4.7-l balanceerstaaf

De staaf zelf is uitgebalanceerd om de as van de koppelmotor.

Door gewichten aan de staaf te hangen kunnen we uitwendig een kop

pel op de as uitoefenen.We kunnen de stroom door de koppelmotor

zo regelen dat er evenwicht is tussen het koppel geleverd door

de koppelmotor en het uitwendige koppel. Bij deze meetmethode hebben

we de mogelijkheid vrij grote kopels te meten.De meetmethode is ech

ter niet erg nauwkeurig.Bij een geringe draaiing van de staaf zal

het uitwendige koppel varieren.Voor kleine koppels (0 tot 100 grcm)

is deze methoda niet meer geschikt.In de apendix zijn de meetresul

tat en in tabelvorm weergegeven. Voor de koppelgevoeligheid is ge

vonden: STM= 2370 grcm/A In grafiek is weergegeven de koppel

stroom karakteristiek (zie fig.6.4.7~:.)

Door de fabrikant wordt voor dit type koppelmotor de volgende ge

voeligheid opgegeven S = 2~1~ grcm/A
TM

i
2500

1500

500

koppel in grcm

o 500 1000 i in rnA

Fig.6.4.7-2 koppel/stroom karateristiek van de koppelmotor
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2.Een nauwkeuriger koppelmeting is uitgevoerd met een koppelmeter

van het fabrikaat Vibrac. Het maximaal meetbare koppel is echter

niet groot.Opgegeven wordt: T : 720 grcmmax
lineariteit van 0,5 % van de volle schaal

reproduceerbaarheid van 0,25 % van de volle schaal.

Het principe waarop de koppelmeting berust,is als voIgt:

In de koppelmeter bevindt zich een as, die een vernauwing bevat.

(zie fig.6.4.7-3)

~__---F-1- -~
Fig.6.4.7-3 torsiestaaf met vernauwing

doorlichte opper
vlak

torsiestaaf

Q==-fotocellamp r:J:=l=>

Normaal wordt het ene4 aseind gekoppeld met het aangedreven gedeel

te en het andere aseind met de motor.

Door de vernauwing in de as zullen bij een belasting de beide as

del en ten opzichte van elkaar verdraaien. De hoek waaronder de

beide aseinden t.o.v. elkaar torderen is evenredig met de belasting

dus met het koppel tussen beide aseinden.

Aan weersz~den van de vernauwing is een sch~f op de as gemonteerd

waarin zich openingen bevinden.(zie fig.6.4.7-4)

~ venste L~

Fig.6.4.7-4 konstructie van de koppelmeter

Aan de ene z~de van de vernauwing z~n stilstaande lichtbronnen

opgesteld.Wanneer nu beide'asdelen t.o.v. elkaar torderen,dan

verandert het totale oppervlak waar licht doorvalt.Dit opper-

vlak is evenredig met de koppelbelasting.Aan de andere zljde van de

vernauwing z~n foto-cellen aangebracht.De fotecellen,die parallel

staan,produceren een stroom,die evenredig is met het oppervlak

waar licht doorvalt.
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Bij de statische metingen,die uitgevoerd zijn,wordt bbn aseind

geblokkeerd en het andere einde wordt met de koppelmoter gekop

peld.
De openingen in beide schijven overlappen elkaar voor 50 %als het .

koppel over beide asdelen nul ~s. De fotocellen zullen nu een

stroom voeren,die overeenkomt met de halve schaal uitslag.We heb

ben nu de mogelijkheid om ook de richting van het koppel te be

palen.Om een goede nulinstelling te bewerkstelligen bij afwezigheid

van een koppel wordt een D.C. bias stroom,gegenereerd door een ze~

ner diode, toegevoerd aan de fotocel stroom zodat de output naar

nul gebracht wordt bij koppel nul.

Bij maximaal meetbaar koppel bedraagt de stroom gegenereert doar

zener diode plus fotocellen 100~A dit komt dan overeen met een

koppel van 720 grcm.

De stroom wordt gestuurd door een mee~weerstand van 360 ohm.De

spanning over deze weerstand wor~t gemeten met een buisvoltmeter

en is direct een maat voor het koppel •

In fig.6.4.7-5 is de koppel stroom karakteristiek weergegeven.

De koppelgevoeligheid van de koppelmotor op deze wijze gemeten

bedraagt: STM= 2180 gr;cm/A = 0,218 Nm/A

De tabellen met meetwaarden z~n opgenomen in ,de qpendix•.

T in grcm

-300 -200

800

400

-400

t

100 200 300

i in rnA

-800
Fig.6.4.7-5 koppel stroom karakteristiek gemeten met koppel-

meter
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De hiervoor uitgevoerde metingen zijn niet geschikt voor ~

metingen van zeer kleine koppels ( orde groottte 1 grcm).

De electrische circuits in de koppelmeter vertonen drift en dit

kan over de meetweerstand een extra spanning geven van enkele

tiende milli volts. We gaan daarom anders te werk;op de ingang

van de vermogensversterker zetten we een signaal van 0,1 Hz.Dit

signaal wordt versterkt en met dit versterkte signaaai wordt de

koppelmotor gevoed.(zie schematische opstelling in fig 6.4.7-6)

Op een tijdschrijver worden zowel het ingangssignaal van de koppel

motor als het uitgangssignaal van de koppelmeter geregistreerd.

(zie fig.6.4.7-7)

Fig.6.4.7-6 opstelling om zeer kleine koppels te meten
TM koppelmotor

KM : koppelmeter

r ingangsspanning koppelmotor

in mV

10

-10

2

- 2

r TTM in grcm

Fig. 6.4.7-7 meting van kleine koppels

-----..
t in sec

t in sec
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Uit fig.6.4.7-7 zien we dat zelfs b~ kleine signalen niets te be-
t

speuren valt van stictie in de lagers van de koppelmotor.Het

uitgangssignaal van de koppelmotor wordt dermate klein,dat ruis gaat

overheersen,eer men stictie waarneemt.

Frequentie responsie van de koppelmotor

Van belang is de responsie op harmonische signalen met de hoogst

voorkomende frequentie in het systeem.

De koppelmotor vormt een eerste orde systeem waarvan de t~dconstan

te gegeven is:1:= 3.10-3 sec. De overdrachtsfunctie kunnen we

voorstellen door:

~ 5TM
TIP)= H{p)= "l:p-+l.

waarin T koppel opgewekt doot de koppelmotor

I stroom door de koppelmotor

5TM : gevoeligheid van de koppelmotor

B~ een sinusvormige stroom wordt het koppel:
"

T=

Awaarin amplitude van de stroom

1arctg~

Omdat wZ:O«'l mogen we voor 6.4.6.(2) schr~ven:

T=A5TNcoswt 6.4.6. (3)

Dit resultaat is belangr~k omdat het koppel geen ongewenste

fasedraaiing t.o.v. de ingangsstroom mag hebben.

Z' P+J.T{p)=
dan:

We bek~ken nu ook nog de responsie op een rampfunctie,stel

i=At Laplace transformatie geeft i{p)= Ar Voor T{p) vinden we
p

A A'Z: A Ar 2
pI. = (- p + p" + 1+ Z" P

te rugtransformatie geeft: t

T={-A r + At+ A?'e-r ) STl-1

t
Omdat z: «1 sec hebben de termen -A r en Arer weinig invloed

en mogen verwaarloosd worden.
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6.8. Het servo vo1gsysteem

6.8.1. Principe

B~ de bespreking van de mechanische uitvoering van het model in

6.1. is de functie van het servo vo1gsysteem a1 genoemd.

Het b10kschema van het servo vo1gsysteem is afgebee1d in fig.

6.8.1-1

K - ·--·t-::--f-~--t--r----
2 T J eeL.

K1 versterkingsfactor van de servo versterker

K2 koppe1gevoe1igheid van de servo versterker

J traaghei~smoment van het aangedreven dee1 plus de motor

D demping in het systeem

Fig.6.8.1-1 b10kschema van het servo vo1gsysteem

De overdrachtsfunctie van het open systeem ~is:

•c.u
in rad/sec

" "
---_....:-:...:- -'.

I
t:

6.8.1. (1)

van 45 0 eisen.

systeem.(zie gig.

in radarg

Kv=K
1

K
2

1: • 71n
fase marge

;Servo vo1g

-"II

-.Ita

w in

=p(l+p "C )

,,

,
\

,
... rad/sec

Fig.6.8.1-2 bodediagrammen van het servo vo1g systeem

Voor een stabie1 systeem moeten we een

We schetsen de bode diagrammen van het

6.8.1-2)

in
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Het systeem voldoet aan het fase marge criterium als het knik

punt in de amplitude karakteristiek wordt verschoven tot op of

onder de 0 dB l~n.Dit kan op de volgende w~ze gebeuren:

We houden K constant en gaan ~ verkleinen (zie gestippelde curvev
in fig.6.8.1-2) Dit kan bereikt worden door de demping D te ver-

groten met behulp van een tachogenerator terugkoppeling. K moeten

we daarblj vergroten daar Kv=~ • Het blokschema komt er na deze

extra terugkoppeling als voIgt uit te zien:(zie fig.6.8.l-3)

1

1---------; ~ p

Fig.6.8.l-3 blokscbEma van het servo volgsysteem met

extra terugkoppeling d. p

De overdrachtsfunctie van het niet teruggekoppelde systeem luidt

nu:

K

K,jA.
= =l+tlpp

Jp2+DP =
1+ K. ~ P

Jp2+DP

Het vergel~kingsorgaan om het verschil tussen 9 i en Q u te detec

teren bestaat uit een resolver,die we gebruiken als hoek positie

opnemer.De resolver bestaat uit een rotor en een stator,die beide

twee wikkelingenbezitten,die onderling loodrecht op elkaar staan.

(zie fig.6.8.l-4)De stator is in het cylindrische huis gemonteerd

en de rotor op de slingeras van de slinger.E6n rotor wikkeling

wordt kortgesloten en de andere wikkeling wordt uit het 400 Hz

net bekrachtigd.Het magnetische veld van deze wikkeling induceert

400 Hz spanningen in de twee stator wikkelingen,waarvan de ene

amplitude sinusvormig met e verloopt en de andere cosinusvormig

met 8. Het signaal evenredig met de sinus van de afwljkingshoek
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10

20 40

e in 0

It

60

Fig6.8.1-4 konstructie van de

resolver

Fig.6.8.1-5 resolver karak

teristiek

is het error signaall dat dient als ingangssignaal voor de servo

versterker.De ingangsweerstand van de servo versterker moet hoog

z~n om de statawikkeling zo min mogel~k te belasten.Een stroom

door de statorwikkeling impliceert dat er dan tevens krachten tus

sen rotor en stator van de resolver optreden.

De resolver is voor hoeken tot + 400 vr~ nauwkeurig lineair.

Zie ook de grafiek afgebeeld in fig.6.8.1-5

Aan de servo motor met de tandwiel overbrengverhouding moeten,

we de volgende eisen stellen:

a.Ret maximale koppel dat de servomotor op het cylindrische huis

moet kunnen laten werken,moet groter zijn dan het maximale koppel

dat de koppelmotor opwekt.Wanneer n.l.de koppelmotor een koppel

uitoefend op de slingeras dan werkt er een reactie koppel op het

cylindrische huis.De servomotor moet een tegenkoppel leveren om

verdraaien van het huis t.g.v. dit reactie koppel te verm~den.

b.Ret vermogen van de servomotor moet groot genoeg z~n om b~

een snelle verdraaiing van de slingeras t.o.v. de grondplaat,

het huis snel mee te draaien,met deze verdraaiing van de slingeras.

De eisen die aan de snelheidsfout gesteld worden,z~n niet hoog

Ret enige wat belangr~k is dat deze fout noo~t zo groot wordt

dat de koppelmotor in een gebied gaat werken waar het koppel

niet meer onafhankel~k is van de hoek tussen as en koppelmotor

huis.
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Gebtuikt wordt een Muirhead servo-motor waaraan inwendig tevens

een tachogenerator is gekoppeld.Gebruikt wordt het type 15MlOB 3
G

Size 15.Deze motor moet worden bekrachtigd met een 400 Hz spanning.

De volgende gegevens zijn van belang voor een juiste keuze van de

overbrengverhouding:

Het maximale koppel bij stilstand bedraagt 104 grcm

Zoals in 6.8.1. al is aangeduid moet het maximale koppel dat via

de overbrenging op het cylindrische huis aangrijpt groter zijn dan

(TTM) • We plaatsen daarom tussen servo-motor en cylindrisch huismax
een overbrengverhouding van 60:1

Het maximale vermogen dat vrijkomt aan de as bedraagt 1,46 Watt

Het product van wrijvingskoppel en toerental van de motor moet bij

een verdraaiing van het voertuig om zljn vertikale as beneden

deze waarde blljven.

In fig 6.8.2-1 is het schema afgebeeld van de gebruikte servo ver

sterker.Zowel de versterkingsfactor als de terugkoppelfactor kun

nen ingesteld worden m.b.v. potentiometers.

Omdat de servo-motor een twee fase motor is,is het belangrljk dat

de fase van de stroom door beide windingen 900 t.o.v.elkaar ver

schoven is.De servo versterker in standaard uitvoering draait

de fase 900 t.o.v. het ingangssignaal.Omdat echter de resolver

een extra fase draaiing geeft is het noodzakelijk dat de fase~

draaiing in de servo versterker minder wordt.Dit kan men bewerk

stelligen door voor C6 een hogere capaciteits waarde te kiezen.
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7.Metingen aan het model

7.1. Stabiliteit van de Schuler slinger

Om de stabiliteit van de slinger te kunnen beoordelen is het nood

zakeluk de overdrachtsfunctie van het ,niet teruggekoppelde sys

teem in ogenschouw te nemen.We geven onderstaand het blokdiagram

(zie fig.7.1-1)

£-I.) 0- rate band- synchr diff. verm. TM slin€ eeL'
gyro ~ filte I- detect -'- netw. f- verst ""- ~ 1-..-

mechanische terugkoppeling

Yi

Yl4l®- bp A S STM 1H2 {:p~
yP p

Jp2+Dp+B- ~ ~ f-- l+t:,p 2 f-~

(l+l',p) (1+9)C Jp +k,

Fig.7.1-1 blokdiagram en overdrachtsfunctie van de Schuler

slinger

Voor de overdrachtsfunctie van het niet teruggekoppelde systeem
-,

kunnen we nu schr~ven~

1
•

S STMp 1

'1+'Z"6 P

7.1.(1)

Omdat de demping in het ophangpunt van de slinger zeer gering is

en omdat tevens het koppel op de slingeras veroorzaakt door de

gravitatie simulator klein is,mogen we deze termen verwaarlozen.

Met de invloed van het bandfilter Hip) zullen we verlopig geen

rekening houden.
bWe stellen k=Sr waarin Sr de scale factor van de rate gyro is.

Voor 7.1.(1) kunnen we nu schr~ven:
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R(p)=

Wanneer aan de Schuler tuning voorwaarde wordt vo1daan dan ge1dt:

SrL2SpsTM=m1r

Voar het model z~n de vo1gende systeem parameters gekozen:

6m < r' <8m en voor de onba1ans m1:
:.

m1=0,05 kgm ~ J=5.10-3 kgm2

De versterking bjj lI) =1 kunnen we nu berekenen:

met ~= 30 rad/sec

~4,5=182 rad/sec
cu6= 300 rad/sec

, ,
, ,, ,

, ,
dit corespondeert

De t~dconstanten hebben de vo1gende waarden:

'Z"1=T,4msec dit correspondeert met G01=135rad/sec

Z'"2= 2 sec

r3=32 msec

'4=r5= 5,5 msec

'6= 3 msec

In fig.7.1-2 zijn de bodediagrammen van de overdrachtsfunctie ge

schetst.

1 arg f

1
1J--r

- 11'

- tn

- 2.11

- .rrr

10

fig.7.1-2b fase karakteristiek
benol'endt bij 7. 1- 2a
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-12dB/okt

-24dB/Okt

I

1(&)6 .103
I

(&) in rad/sec

-36dB/ kt'

-42dB/okt

F~g.7.l-2a amplitude karakteristiek van de overdrachts

~ functie van de Schuler slinger
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Wanneer we de bodediagrammen bekijken,kunnen we het volgende opmerken.

In het punt waar de amplitude karakteristiek de 0 dB l~n snijdt is i

het argument -2Tt rad,. Hiez'uit kunnen we concluderen da t het terug-,

gekoppelde systeem onstabiel zal zijn. .J

Het lijkt een gecompliceerde zaak om~ de Schule~ slinger stabiel

te maken.Voor een stabiel systeem moeten we eisen dat de amplitude

karakteristiek de 0 dB lijn met een helling van -6 dB/Okt. snijdt.

Dit zou gerealiseerd kunnen worden met een fase correctie netwerk

met 5 polen en 5 nulpunten.De overdrachtsfunctie zou moeten luiden:

(1+ 't l P)3(1+'t 4,5P)2

(1+ 't p)5
a

't a is een tijdconstante die kleiner is dan't 6

Bovenstaande overdrachtsfunctie heeft b~ hoekfrequenties Cl) =
een enorme versterking.Dit betekent dat de 400 Hz component,

die met een amplitude van 100 mV top top in het signaal voorkomt,

dermate versterkt gaat worden,dat diverse versterkers in het sys

teem overstuurd zullen worden.

7.2. Benadering om:de onstabiliteit van de Schuler slinger op te

heffen

De versterking bij lage frequenties blijkt Minder te zijn dan de be

rekende waarde.Dit wordt veroorzaakt doordat het traagheidsmoment

van de slingeras met rate gyro en van de koppelmotor aanvankelijk

verwaarloosd was.

Door nu de tijdconstantes van het differentierend netwerk te ver

groten zodat het eerste knikpunt in de amplitude karakteristiek

bij 1 Hz komt te liggen,wordt het verloop van de amplitude karak

teristiek veel gunstiger.Met een fase voorijlend correctie netwerk

met een pool en een nulpunt kunnen we nu zorgen dat de amplitude

karakteristiek de 0 dB lijn met een helling van -6dB/okt.sn~dt

In fig.7.2-l zijn de amplitude karakteristieken geschetst van het

systeem met en zonder fase correctie nerwerk.

Het fase correctie netwerk wordt in de schakeling opgenomen achter

het differentierende netwerk.Het schema is geschetst in f1g.7.2-2.
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i IAI in dB

" I' 103
\.. 100 wtl :4,5 •

\.. " w in rad/sec
, -6dB/o*t I" ::

" I I~H~P)GI(p)

\~
: \ 1

, \ I -24dB/okt
I I
i
I I
, \1
, )

,-36dB/okt,

-12 dB,tokt

10

Fig.7.2-l amplitude karakter1stiek van de Schul r
r

slinger met en zonder fase correct1e netwerk
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o

20

-20

-40
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39k

22k

5600p

e
u

Fig 7.2-2 Fase voor~lend correctie netwerk.

7.3. Metingen

De Schuler slinger is gemonteerd op een wagentje met hard rubber

zwenkwieltjes.We bewegen het voertuig in een ringvlak,dat op de

vloer van de laboratorium ruimte is afgebakend.

De aantrekkingskracht door de gravitatie simulator bedraagt 50 gr.

Blj een nauwkeurige observat1e van het gedrag van de slinger kunnen

we het volgende opmerken:

Blj gelljlooatige versnellingen en rotaties van het voertuig blljft, de

slinger gericht volgens de straal naar het middelpunt van het ring

vlak.Over de orde van grootte van de nauwkeurigheid waarmee de

slinger gericht blljft kunnen door nog nader te noemen storende in

vloeden nog weinig zeggen.

Door oneffenheden in het vloeroppervlak is de slingeras aan trillingen

onderhevig,waardoor versnellingen op de slinger werken,die groter

zljn dan 5 m/sec2 • De frequenties,die in deze trillingen voorkomen

oversch~ljden de 1 Hz.

Doordat de voedingsapparatuur een stroombeperking heeft (i =lA)
2 max

kunnen grotere versnellingen dan 5 m/sec op de slinger niet ver-

werkt worden.Dit betekent dat blj versnellingen groter dan 5m/sec2

de slinger niet meer gericht blljft op de oorsprong.Door een eenmaalopguope

afw~king zal de slinger met een slingertljd die overeenkomt met

ongeveer 12 sec.om een stand ~ond de oorsprong blljven slingeren.

Werken er' versnellingen op de slinger met frequenties groter dan
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1 Hz dan werkt het regelsysteem niet meer naar behoren omdat het

differentierende netwerk aIleen frequenties~tot 1 Hz differentieert.

Door de versnellingen met hogere frequenties zal de elinger gaan

slingeren met keine amplitude en een slingert~d die overeenkomt

. met de slipgert~d van de slinger zonder regelsysteem •
. .~~.., . ' ....

Een,.~nde·rJ~ stoorbron is de aardgravitatie.Wanneer de slingeras niet

precies vertikaal staat,zal er een component van de aardgravitatie

op de slinger werken en zal deze een uitl~ningsfout vertonen.

7.4. Slotconclusie

Het afstudeerwerk heeft aangetoond dat het mogel~k is met behulp van
~

een Schuler slinger de richtingsverandering van de straalvector

te meten,onafhankel~kvan bewegingen van de .slingeras van de slinger.

Welke nauwkeurigheden kunnen worden bereikt moet nog bl~ken.

V"i~~stel~ti kan worden dat voor een nauwkeurige ui tljjning op de

oorsprong een voertuig gebruikt moet worden,dat zich meer trillings

vr~ kan voortbewegen.

Om een uitspraak te doen over de grootte van de afw~kingfout is

het noodzakel~k dat een eventuele afw~kingsfout nauwkeurig gemeten

kan worden.

Een aspect dat niet onderschat mag worden is het stabiliteitspro

bleem van de slinger.Zeker1Jbjj een grotere baanradius moeten aparte

voorzieningen getroffen worden om niet verstrikt te raken in stabi

liteits problemen.De t~dconstantes van de diverse componenten

dienen zo klein mogel:ljk te zjjn. Verder moet liefst gebruik worden

gemaakt van geljjkspanningssystemen of juist systemen die met een

zeer hoge frequentie werken ( 10 kHz of hoger).

7.5. Suggesties voor verder werk

Voor naukeurige metingen is een voertuig vereist,dat trillingsvr:lj

voortbewogen kan worden.Hierb~ kunnen de gedachten uitgaan naar

een voertuig dat op een luchtkussen voortbew,eegt.

Verder dient een uitleessysteem ontwikkeld te worden om u~~nings

fouten nauwkeu~ig te meten.

De Schuler' slinger kan uitgebreid worden tot een navigatie systeem

, ,

.;~. _.~-- -- --- " .. --,' -,-...,.

:-"'
'(- .
. l'

. ;/: ,"

. 'If
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8. tppendix

8.1.Fourier analyse van signaal vormen in de synchrone detector

volgende signaal:

is E,=A+Dsinwat en

is E=B zie ook fig. 8.:1-1
I

a <t (~Ta
iTa < t < Ta

We beschouwen het

Voor

fV"il
J3 ------~---.....,.

A Fig. 8.1-1 Signaalvorm in synchron~

detector

Voor de Fourier analyse geldt:
~ ~

E{ t) =b +~ a sin211t + :;; b cosn21lt
a n=l n Ta n=l n TO

1j1~

met: 1 J"b a = T f<tO~dt
a Uin

an= ~a I;(t )sin natT~dt
We berekenen eerst b a ~

~ "i

1 f . 2"t 1 fba=~ (A+Ds~n~)dt + ¥ Bdt
a <> f.r. a a 1:rr. r:

A ;.aC,D 2TttL'1v'li B"~"
ba~ - ,~cosT + T

a " a tJ a tlfl,·

b .1.A .1Lcos1T + 12....+B_.1.B :A+B .... ~
a=~ 2 2fT ~ 2 .."

n27ftdt
Ta '

i'rL

¥a Jcos
o

't:.
2·"t 1.- . 2n Ta dt+ T' Bsin

. 0

D J~ 21rt.a~
- cos T (l-n)dt-Ta a

o

berekening van a
.~ n

an= ~ r(A+Dsin~t)Sin
aJ a .

o in
A 2'11t La =.- - cos n -- tn rrl1 T-,a ()

B 2nt/'1Z- - cos n--
n Ta f'rc.

an= ~17 ~cos nl1 + :17 cos nTT

.r;.;
D sin 2.17 (l+n)tj.
211 (l+n ) '1t

f~

l
FfbJL+ D .. 271 .

n~ ~(l-n) sin T
a

(l-n)t I

:i~

.,
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n
A A B ;B D .2" '1a = -- ---cos n"11 + --cos n1t - -+ 271(I_n)s~n-T(l-n)t ._.'. .J.

n nfl n'" n'Tt n"
o l-n.

D . 211(1+ )t
+ 2'17(I+n)s~nT no

a n= ~'n(I-COS n-rt> - ~(I-cosn1T) +21T(I~n)[sin 211(I-n) - Sin#(I-n)5

+2.it(f+n)[ sin-It (n.l) - sin2ft (n+l) l
a n=,~ (I-cos nl1 )- ~11(I-COS nfT)

berekening van bn

2 j~'7:.- 2iTt 2bn- To (A+Dsin-r-)cosn ;~ dt
o 0

(>

b = 1::.. sin n 2i1t + ~n sin 2nt

n J~~ TO TO

+£- . 2t1t
TO s~n-T-'I-n)dt . .

c. DO 217'tl. frro
D cos E!t1t(1 )/ trflcos-- - -n

bn=O+O+2N-~(I-+-n-) TO 211(n-l) TO
o 0

bn= 21T(I~n) i cosl1 (l+n)-1J+ 217(I~n) [1-COS1f (l-n)J
We vinden nu:

a = 0 b = -D _.12..
V? d F' 1 k 2 H~l1 '17Oor e our1er ana yse unnen we nu sCBr~v~n:

A+B D 2
E= -2- + :11 + '17 (A-B.) sinwOt

We beschouwen ·nu het volgende signaal:
,

E~B voor 0< t <tTO

E=A+Dsin~ voor tTO< t. <TO
L TO

en

zie fig. 8.1-2
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L - - - - - -',
I···A :

A-D
0 iTo t----+

Voor bO geldt:

Fig 8.1-2
Signaalvorm in synchrone

detector
.~.

1 TO
+ TO j (B + Dsin21i t )dt

tT
O

TO

1 D 2'nt ITo
bO= ~~ + tA- 7iicos -T-

.' 0 TO
A+B D ..L A+B -IL

bO=·~ + 2t1COS1t - 2H cos2q = -z-= '11

Voor E2 kunnen we nu analoog E1 schr~ven:

E2=~ - : + hogere harmonische
Voor E

1
-E

2
kan nadat E1 en E2 door een laagdoorlaatfilter z~n

geleid,geschreven worden:

I • 2D
E1-E2=tr

8.2. Een verschilversterker met een 9perationle versterker.'

We beschouwen de volgende configuratie:
RO

e2
i2 ---+

R2

Fig. 8.2-2 verschilversterker

We veronderstellen de ingangsimpedantie van de operationele

versterker zeer hoog en zullen daarom de ingangsstroom ver-
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·waarlozen.We mogen nu stellen: i
O

=i1 en

i 2=i3
De stroom i l is gegeven door:

. el-e f ef-eO
1.1 - R • R --------------------- 8. 2. (1)

1 0
de spanning op de punten 2 en 3 is.

.2.(1) als voIgt herschr~ven:

,
\

------------...------ 8 .2. (2)
RO RO

eO=ef(l+ ~) - ~el
1 1

De weerstanden in de onderste

een spanningsdeler.Er geldt:

tak van fig. .2.-2 werken als

r.

e f = R
2

We substitueren .2.0)

of

R2 Rl+RO
e O= R

l
·R

2
+R

3
Kiezen we R2 =Rl en

R
O

e2 +R
1

e1 ----------------- 8.2.(4)

R
3

=RO dan krjjgen

RO
eO= R

l
(e2- el~

we:

------------------- 8.2.(5)
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'8.3 Bepaling van de schaal factor der rate gyro met behulp van

een meetelinger.

In de gebruikt~ opstelling heert de meetslinger een slingertljd Ts
van 2,7 sec.Me} deze slingertljd correspondeert een cirkelfrequentie

van 2,31 rad/sec.

De slingerlengte 1 bedraagt 2,35 m

Verder is : 5 :maximale'uitwljking van het uiteinde der slinger

"~ :maximale hoekuitwljking van de slinger

Hetingen:

" ...
tin 0 '" " schaal factor 4 Sri' = .2 ~n foutAt V d.c.5 in 1

mm rad 10-3 in % rate gyro Sr in mV/~t~dI in %
in mV

80± 2 34,0 +0,8 1,94 2,3 560 7,10 2,3
-~. -

70±. 2 29,7 +0,8 1,69 2,7 500 7,30 2,7
60±. 2 25,5 .±D,8 1,45 3,1 425· 7,20 3,1
50± 2 21,2 .±.0,8 1,22 3,8 1360· 7,35 3,8---
40± 1 17,° t.0,4 0,97 2,3 290 7,41 2,3
30±. 1 12,7 ±D,4 0,72 3,1 220 7,50 3,1
20±. 1 8,5 ±D,4 0,48 4,7 150 7,65 4,?
15±. 1 6,4 ±.O,4 0,36 6,2 112 7,56 6,2
10±O~5 4,3 ±.O,2 0,25 4,6 70 7,05 4,6
5±0,5 2,1 ±.O,2 0,12 9,4 40 8,15 9,4

De procentuele fout is blj grote uitwljkingen van de slinger relatief

kleiner,echter is dan de toegepaste linearisering Minder goed.

Voor S vinden we:r gem
S =7,33 mV/mrad/secr gem

Conclusie: Bepaling van de schaal factor der rate gyro met een

meetslinger is niet erg nauwkeurig.Een nauwkeuriger

meting zou mogelljk zljn als de uitlezing van 5 met

grotere nauw~eurigheid kon geschieden. .
. ~

Van invloed op de meting van de schaal fac~orlook de on~

nauwkeurige uitlljning van de outputas der rate gyro met

slingeras van de meetslinger.
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8.4. Metingen aan de koppe1motor

8.4.1. Metingen uitgevoerd met de ba1anceerstaaf

meetresu1taten

T in grcm i in rnA U in mV
100 46 -
200 85 1,8
300 125 2,6
400 175 3,6
500 218 4,5
600 270 5,1
700 305 5,9
750 320 6,2

1000 425 8,3
1250 515 10,5
1500 640 12,5
1750 750 15,7
2000 845 18,0
2500 1050 22,5

De koppe1gevoe1igheid STM bedraagt '2370 grcm/A

8.4.2. Metingen uitgevoerd met de Vibrac koppe1meter

De meetweerstand heeft b~ de metingen een waarde van 360 ohm

hieruit voIgt dat een spanning van 1 mV over de meetweerstand
overeenkomt met 20 grcm.Dus 1mV~ 20 grcm.

meetresu1taten

Ur in mV T in grcm i lflM in mAmeet

-0,1 -2 2,6
-0,2

- -4 4,1
-0,5 -10 5,8
-1,0 -20 10,0
-2,0 -40 20,0
-3,0 -60 30,0
-4,0 -80 39.0
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~

UR in mV T in grcm i
TM

in mA
~

56-6,0 ; -120

-8,0 I -160 75
-10,0,.' -200 95

-15
"

-300 140

-20 -400 182

-25 -500 225

-30 -600 280

-35. -700 315

UR in mV T in grcm i TM in mA

0,1 2 3,4
0,2 4 4,4
0,5 10 7,1

1,0 20 12,0

2,0 40 21,0

3,0 60 30,2

4,0 80 38,0

6,0 120 58,0

8,0 160 75
10,0 200 95
15,0 300 137
20,0 400 177

25,0 500 223

30,0 600 280

35,0 700 320

zie grafiek 6.4.7-5

.:'.
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8.5. Dimensif beschouwing van de Schulertuning conditie

In 5.4. was voor de Schuler tuning conditie gevonden:
b

mlr= SA

waarin m Massa van de slinger in kg

r ~rootte van de baanradius in m

S veerconstante van de gimbal van de rate gyro in

Nm/V/ rad /sec

A : versterkingfactor

1 : slingerlengte in m

b : impulsmomentvan de rotor van de rate gyro in kgm2/sec

waarin Sr schaal factor van de rate gyro in V/rad/sec

~d tijdconstante differentiator in sec.

S gevoeligheid vermogensversterker in A/V
p

STM: gevoeligheid koppelmotor in Nm/A

We zullen nu nagaan of de dimensies aan beide zljden van het gelljk

teken in 6.4.5.(1) aan elkaar gel~k zljn.
~ -1 -1 . 2 -1 m2 -2,.

[Sr dSpST~ = Ii V se~.sec.AV Nm A = V sec V kg sec =
= kg m

b
[SA] =

[ mlz:j =
kg m2 sec-IV sec Nm-l Nm V-~

kg m2

Uit de bovenstaande dimensie beschouwingen voIgt dat 6.4.5.(1)
uit dimensie overwegingen klopt.
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L~st van gebryikte symbolen

Maateenheden

eenheid

A ampere

Hz Hertz

kg Kilogram

m Heter

V Volt

W Watt

rad Radiaal

sec • Secunde

.n... Ohm

Grootheden

grootheid

a

b

t

1

f

g

m

r

x,y,z.

D

F

I

J

S

Sg
S

P

S
r

versnelling

impulsmoment

tijd

,slingerlengte

frequentie '.

versnelling van de

zwaartekracht

massa

radius

afstand (in rechth.coor

dinaten)

visceuse demping

kracht

electrische stroom

Traagheidsmoment

mechanische st~fheid

gevoeligheid signaalgen.

gevoeligheid vermogens

versterker

scale factor rate gyro

bijbehorende grootheid

electrische stroom

frequentie
.

massa

lengte

electrische spanning

vermogen

hoek

tjjd

elctrische weerstand

mksA-eenheden

m/sec2

kg m2/sec

sec

m

Hz

m/sec2

kg

m

m

Nm sec/rad

N

A

kg m2

Nm/rad

V/rad of V-rad/sec

A/V

V/rad/sec
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, STM gevoeligheid koppelmotor Nm/A,

T koppel Nm
I.

l' slingertjjd secs
LJ electrische spanning volt
e geometrische hoek rad
'f geometrische hoek,fase hoek rad
'Y geometrische hoek rad

r geometrische hoek rad
U) cirkelfrequentie rad/sec

;U cirkelfrequentie rad/sec
-r:: tijdconetante sec
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