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2. SAHENVATTING.

Voor navigatie, koers- en standregeling van vaartuigen heeft men rich

tingssensoren nodig. De algemeen bekende vormen zijn gebaseerd op het

principe van de gyroscoop. Er zijn echter tal van andere mogelijkheden,

om richtingsveranderingen t.o.v. de inertiele ruimte te detecteren, a.a.
de "s temvork ll •

Gewoonlijk gebruikt men de koppels, die een trillende stemvork bij ro

tatie in de steel opwekt, ala uitgangasignaal.

In dit afstudeerwerk is een ander princ~pe onderzocht:

Ala men een trillende atemvark roteert, daalt de eigenfrequentie. Dit

effect is gering en sterk niet-lineair bij lage hoeksnelheden. Door

voorrotatie kan men dit effect vergraten, en door toepassing van twee

identieke stemvorken met tegengestelde voorrotatie bovendien stabili

seren en lineariseren.

Indien een plateau c.q. vaartuig, waarop de twee atemvorken zich be

vinden. zijn richting verandert, treedt een tegengestelde verstemming

van de vorken Ope Het frequentieverschil is een maat voor de rotatie

snelheid van het plateau, het faseverachil een maat voor de hoekver
draaiing.
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3. INLEIDING.

3.1. Opdracht en doel van het afstudeerwerk.

Wanneer men een trillende stemvork roteert, daalt de eigenfrequentie.

Dit effect is gering en sterk niet-lineair bij relatief lage hoeksnel

heden. Door voorrotatie kan men dit effect vergroten.

Gevraagd wordt om door middel van twee identieke stemvorken met tegen

geste1de voorrotatie een direct aanwijzende hoeksnelheids- of hoekmeter

te maken.

Verder moet worden nagegaan, of door faaedetectie een nauwkeurige gonio~'

staat te maken is.

3.2. Algemembeschouwing richtingssensoren.

Om een richting te bepalen in de inertiele ruimte, gebruikt men rich

tingssensoren om translatie- en rotatiemetingen te verrichten. Men

maakt daarbij gebruik van de traagheidswetten om krachten te meten of

op te wekken in afgesloten systemen.

Voor translatiemetingen worden accelerometers toegepast, voor rotatie

metingen de volgende richtingssensoren: (~,& ook \.t. &]

1. goniostaten:

dit zijn geheugens met als basiselement de vrije gyro.

2. goniometers:

b.v. de snelheidsintegrerende gyro (rate integrating gyro).

3. gyrometers:

b.v. de snelheidagyro Crate gyro).

4. hoekversnellingsmeters.

De meeste goniometers en gyrometers zij~ gebaseerd op het principe van

de tole Steeds speelt daarbij de wrijving in de cardaniache ophanging

van de rotor een grote role Om dit te beperken of te vermijden zijn

o.a. de volgende typen ontwikkeld:

1. gasgelagerde gyro.

2. vloeistof-gyro.

3. cryogene gyro.

4. elektrostatische gyro.

5. atomaire gyro.
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Een volkomen andere wijze van benader.~ng gebruikt niet de tal als

basiselement, zoals o.a.:

de ringlasera en de vibrerende massa's (waaronder de stemvorkgyrometers).

Deze zetten de inertiele hoekbewegingen am in frequentieverschillen of

gebruiken de amplitude van het uitgangsainaal ala maatstaf. [al.. l~t.S,7."W)J
De stemvorkgyrometers kunnen worden onderverdeeld in twee typen:

1. waarbij men gebruik maakt van optredende coriolisversnellingen.

Wanneer de york am zijn lengte-as wordt geroteerd zal t.g.v. het

trillen der tongen, de steel van de vork een wisselend koppel onder

vinden. Door de torsiekrachten te meten m.b.v. rekstrookjes of kwarts

kristallen (als drukopnemers) wordt een uitgangssignaal verkregen, dat

bepalend is voor de grootte van de rotatiesnelheid. Een dergelijke

gyrometer is ontwikkeld door de firma Sperry. [al" l~t.'1.J

2. waarbij men gebruik maakt van centrifugaalkrachten.

Hierover handelt dit afstudeerwerk.

Als toepassingsgebieden van de richtingssensoren kunnen genoemd worden:

1. stabilisatie:

bij o.a. vaartuigen en instrumenten.

2. standregeling:

b.v. richtingssturing.

3. traagheidsnavigatie:

hierbij is een zeer grote nauwkeurigheid vereiat, omdat het systeem

langdurig opereert zonder uitwendige bakens.



4. THE:ORIE.

4.1. Fysische principes.

4.1.1. Relatieve beweging in het algemeen. [..i~ \i~. ,~]

We beachouwen een punt P met Massa m. Deze Massa beweegt zich in een

assenstelsel XYZ en wordt hierin vastgelegd door de vector r.
Op zijn beurt beweegt het assenstelsel XYZ zich t.o.v. een vast stelasl

itt. De oorsprong van XIZ wordt t.o.v. het vaste assenstelsel vaetge1egd
door de vector R.
De vector w geeft grootte en richting aan van de rotatiesnelheid van

het bewegende t.o.v. het vasta assenstelsel. (fig. 4.1.1.-1.).

y

y'

Vl\l. "'.1.1. -(.)

fi~. 4.1.1.-1.

De twet ~sse",ttll&e\, Met ",..to 'P.

xyz. : ~ewe~e"cl Cl\sel\\~e.'ul

X'y'2.': vcut Queh..tcl~e'

Een waarnemer in hat bawegende stelsel wil nu w bepalen. Tussen de

kinematische grootheden bestaat het volgende verband:

·. ..
Q.aN ~ P- t (~)( jO) t w)( (W X.. ) + t (w )( i) + r

met a4~\m veranelling van P t.o.v. het vaste stelsel XYZ;
•r m snelheid van P t.o.v. het bewegende stesel XYZ,..
v: a 0. reI ." versnelling van P t.o.v. het bewegende stelsel XYZ... .

In vg1. 4.1.1.-(1) is i\ + (w ltr) + ii),c (wxi') de aleepversnel-

ling Q~ , d.w.z. de versnelling van aen vast punt in het bewegende

t.o.v. het vaste assenstelael.
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R • translatieversnelling.

J
.

'w t'i" m rotat1e-versnell1ng as,
wx(wxii) = centr1petale versnel1ing

1 (w xF) = coriDlisversnelling (i,o,

are' = relat1eve versnel1ing are'
Dus V~I. It.u. - (,.)

De ooriolisversnelling treedt op wanneer P beweegt t.o.v. het bewegende
stelael XYZ.

Voor het vaste assenatelsel geldt de tweede wet van Newton:

K~ V\'\ o.o\:as

waarin R de som is van aIle optredende krachten (grav1tatie-, elektr1sche,

react1ekrachten, etc.). .

In het bewegende stelsel geldt~

Om in het bewegende stelsel dus een Newton-relat1e te verkrijgen, moeten

de schijnkracht~n M'i\\ en mieor worden toegevoegd.

Ala de schijnkrachten door de waarnemer gemeten kunnen worden, is w
bakend.

We gaan daze krachten nu be palen aan de hand van een stemvork.

4.1.2. Bewegingsvergelijkingen voor de atemvork.

We vatten een stemvork op als een massa-veer-systeem (fig. 4.1.2.-1.).

m

y

W\

masSa. I

~i1·1t·1.~·-,.

Sbvnvork a\s ~4~~.vur-Sljs\eeW\.
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XYZ is het bewegende aaeenateleel. De ~\:ee gelijke puntmassa l s m kunnen

in de X-richting trillen o.i.v. twee varen met etijfheid S~ en in de

Y-richting o.i.v. twee veren met etijfheid Sy. Tri1Iingen in de Z-rioh

ting zijn niet mogelijk.

Indien aIle veren zich in ontspannen toeetand bevinden, 1iggen de beida

massa's op de X-as en weI op een afstand Xo aan weerezijden van de

oorsprong O. In het a1gemene geva1, dat de veren niet ontepannen zijn,

zullen we de cpordinaten van massa 1 aan .....duiden met (xpy.l..en van massa

2 me t (X".~l ).

De positieve richtingen zijn gekozen als in fig. 4.1.2.-2.

1'"'. ",-ri"'''., I
T~J. lil-rle~'iW\~

I

y rOS.'J,.yic"'\i~

- - - - - - - '1 t 'os. )(,.ric\.\'W\~, -..
I

X,

~i~. ~.I.'l.-t.

De Y0.sititoJe ri,~~iV\~h.

De veerkracht op massa I in de ppsitieve ~ I~iphting is galijk aan

S.. (Xo-JC.) en in de positieve ~,-richting -S.,.Ij,.
Voor massa 2 zijn di t voor de )l,. -richting SIC{XO-X1) en voor de 'bo-

richting -S"''Jt.. ..
Indien nu K=o (geen gravitatiekrachten etc.), i:o en w::o, dan zijn

ook de schijnkrachten in het bewegende stelsel gelijk aan nul, zodat

de enige krachten op de massa's de veerkrachten zijn.

De bewegingsvergeIijkingen luiden dana

en

Indien echter Rf: (5 en wI: '0, dan moe ten de sohijnkrachten worden

toegevoegd.

N.B. We stellan, dat de W -vector lange de z-as valt.



We kunnen nu de bewegingsvergelijk:".rtgen voor de massa's 1 en 2 vinden

,door de x- en y~oomponenten van m;rel voor beide massa's uit te sohrij

Yen, waarbij vg1. 4.1.1.-(3) ge1dt.

In vg1. 4.1.1.-(3) is Kde sam van de werke1ijke krachten, d.w.z. de

veerkracht + de gravitatiekracht k,.
N.B. i/e veronderste11en een homogeen gravi tatieve1d.

We noemen de x-component van K, -",~ nu \(x en de y-component 't<~.
K. en ~~ zijn meeatal wi11ekeurige functies van de tijd.

Resumerend krijgen we dua voor de bewegingsverge1ijkingen van de

massa's 1 en 2 (vgl. 4.1.1.-(1), 4.1.1.-(3) en 4.1.2.-(1) )1

MX,: Sx(Xo-x.) + \(K(t) + "H»~. + mw'x, + 1""w~1 J
.. s . ~ · V~\. .... '-1.-(1.)rn'i,:: - 'S''i. ... \(~ (0\.) - ~W)(. + t"\"I W ~I - ~ m w X.

.• • a •
~ Xl:: Sx (,co - )(1) - K.. (~)t '" W'1.. '" m!.AI Xl + "WI Co-" 111 \

.. )' 1. • "'I\. .... \.1.-(l)
m~1.:: -S'i.~, - K~(t - RtWX2, ... WYlW l!t.-1.mw)(2,

We zien, dat door trans1atie ~n rotatie van de vork, de bewegingavergelij

kingen van de masae's zijn overgegaan in vg1. 4.1.2.-(2) en vgl. 4.1.2.-(3).

'Twee van de geintroduceerde krachten hangen direct met (A) samen, n.lo de

centrifugaalkracht en de corioliskracht.

Hoe nu to bepaa1d wordt, ver100pt als voIgt:

4.1.3. Bepa1ing van de hoeksne1heid uit de frequentie van de york.

We gaan ervan uit, d~t S'j» S)l' Dit houdt in, dat aIleen triIIingen in

de x-richting mogelijk zijn. We kunnen dan de termen mWLjI ,MW'Jl~',\m&U~.)

en 1V'H""~" verwaarlozen. Van de vgIn. 4.1.2.-(2) en 4.1.2.-0) blijft

dan over:

\"fIX,:: S,,{Xo -)(.) T){)((~) +w\IAJ"X'}

WI Xl = S" (Xo -X,.) - KII (t) + \'\"l "U1.)(a.

Door sommatie van deze twae vergelijkingen en halvering, krijgen we:

Vq\. ".1.\. - (1~
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Ala we due de combinatie van de massa's 1 en 2 bekijken hebben we van

Kx(t), de gravitatiekracht en versnellingen, geen last. Dit is het

geval bij de stemvork.

Vgl. 4.1.3.-(2) is een inhomogene lineaire differentiaalvergelijking

met constante coefficienten en de oplossing luidt:

~; toSJ( 1. + ~"inIVSx-~..n1' t tlf}
'L gll-M.n: I Vh

onder voorwaarde, dat Lu:::.fl.= ~$t~"t. en 0 ~ w..o.~<S)('

We krijgen dUB een harmonische trilling met :

frequentie f: ...!.. VSI _W\..Q.1.' om de " evenwichtsstand"
1.tt. WI

Voor .11:0 (geen' rotatie) geldt: f: J..,~
'&1t V~ ,

Dit is de eigenfrequentie fx;r ~ wit'
'I.'E

Vaor een tong van de stemvork geldt dua:

t~ VUJ~ -.It: bedrijfsfrequentie f'b
We zien, dat de frequentie fb daalt naarmate 1l grater wordt.

Er geldt:

af (l1t hY'+..Q1.:. w~
Dit wil zegge~, dat vgl. 4.1.3.-(4) grafisch' voorgeateld kan worden

door een cirkel met ala straal LUll en als middelpunt n: 1'1t~b"'o.

(fig. 4.1.3.-1).

~i~,It.1.:\.- I

J)t ~ed.r~ts\Ye,ue",he t~ tl\s \u,\'ic\ie va" 4t h\Cl~i u he.\"e~cl .n.
b~ e.t'f\ VOl' Il rtle~ eiqelt ~'r e, I( (!."b e tx'
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4.2. Theorie.t.a.v. rotatiemeting.

4.2.1. Nomenclatuur.

Voor de duidelijkheid zullen we eerst de nomenclatuur aangeven, die

voor de volgende hoofdstukken geldt.

Algemeen worden voor trilfrequenties ( van de stemvork en van de daar

van afge1eide e1ektrische signalen) de symbo1en OJ en f gebruikt.

Voor rotatiehoeksnelheden gebruiken we het symbool Jl.
Alleen die component en van rotatiesnelheden worden in aanmerking geno

men, die met de richting van de hoofd-as van de betreffende vork (de

z-as in fig. 4.1.2.-1) samenval1en. Onder "absolute 'l rotatie verstaan

we de rotatie t.o.v. de inertiele ruimte.

Jt = absolute rotatiesnelheid van een vork.

110 = voorrotatiesne1heid van een vork, d.i. de (constant gehouden)

relatieve rotatieanelheid van een vork t.o.v. het plateau

waarop deze is gemonteerd (zie hfdsk. 4.2.2.).

IIp = plateaurotatiesnelheid, d.i. de absolute rotatiesnelheid van

een plateau (met daarop gemonteerde vorken).

~I = eigenfr~quentie van een vork bij !L~o.

h = bedrij fsfrequentie van een vork bij -n.:/< o.
fbo= bedrijfsfrequentie van een vork met voorrotatie llo op een stil

staand plateau (1l.l':o).

4.2.2. Het gebruik van twee contraroterende stemvorken.

We hebben in voorgaande theorie gezien, dat het mogelijk is, uit de

bedrijfsfrequentie fb van de stemvork te bepalen wat de grootte is

van haar absolute rotatiesnelheid 11. Eigen1ijk bepalen we de frequen

tiedaling van de vork t.o.v. de eigenfrequentie.

De rotatieanelheidsbepaling levert echter twee moeilijkheden op:

a. voor kleine .0. is de gevoeligheid zeer laag. De frequentiedaling

is praktisch nihil en sterk niet-lineair.

Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat de centrifugaalkracht

evenredig is met Jl~

b. ongevoeligheid voor de richting van 11.
Dit wordt eveneens door de .n.1 -afhankelijkheid veroorzaakt.

Aan deze bezwaren kan worden tegemoetgeJ <men, ala we van twee iden-
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tieke stemvorken gebruik maken (zie fig. 4.2.2.-1.).

ti~.,'t.'l.1..-I

iwee Vf1t'll.h \"t\et voorYD\IlHe. (.$l.o)
aWl llll\e.ralol \'0 ~oJie (..sty ~

x

ti~. It.t. ).-1

"e~ ~rt\14tft~ie.vtY'\oOte... -Virs."i\ ~"""t(.
CO~h(lu\r.Yhd.e '/o\'~e" ~\, ~~Wlcrlt~ vo."
'f\Q\-e-(llAY'o~(lhe. .D.. p •

(ve ... C\e\~x \\\t~ h. ,..,.~.-I).

York I moet dan een voorrotatie no in de ene richting en York II een 11
0

•

voorrotatie in de andere richting hebben. Vaar York I za1 dan de ro

tatiesne1heid t.o.v. de stilstaande ruimte .n,t-Uo en voar york II

n, -.no bedragen (n r =plateaurotatiesnelheid) •

Beide vorken zullen anafhankelijk van elkaar trillen en weI:

york I met

York II met

1.'1\. fbI :; Vw~ - (.G.?tJ1oY·'

1. T.. hu:::. Vc.o; - (.n.v-.n.oY· J

4.2.3. Lineaire benadering voor het frequentieverschil.

Grafisch kunnen we het geval van twee contraroterende vorken volgens

vgl. 4.2.2.-(1) ale vo1gt in bee1d brengen (zie fig. 4.2.3.-1.).

Het gearceerde deel geeft dat gebied aan, waarin rotatiesnelheden mo

ge1ijk zijn, dus waarin af:fbU-fbl zinvo1 bestaat. Een klein deel

hiervan is het lineaire gebied~ n.l. dat gebied hetgeen dichtbij de

!tp=O-as ligt en waarvoor de voorwaarden gelden:

v~\. It.1.~ - (J)

Vql. 4.1.~.-(2.)
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We gaan nu het frequentieverschil a.f ~·).ssen beide atemvorkfrequentiea

f~l en fbn bepalen en voor het lineaire gebied vereenvoudigen.

Uit vgl. 4.2.2.-(1) resulteert:

,
';:-

11: ::

= ....!.. If .n.o Jl. r II I /. )va . 't.1..1. -\..l
11t Vw'"-.a.1.'{Y, + t..no.o.,-.n.p' + Vii- -1..Ao!lr- SLi' -~

It II l UJ 1 ..a." IuL _ ,., &
II - 0 It ~"o

Voor de term ~:-~~ kunnen we vo1gens vgl. 4.1.3.-(4) invullen:

tu: -.n~ c ('l.tt.ho)l

Dan zien de breuken in de noemer van vgl. 4.2.3.-(3) er ala voIgt uit:.;

1 fig.a." - .n.;
w..&. - ..n:

.,...Q.1' (no-JlV)

t1.lI-hoY·

- 'l. no..a.p - .n.; =

"4).2. - ..nO
L

met voerwaarde 'vgl.

-1.!ly l..a. o +.tlr)

l'1.~ho)'A.

4.203.-(1) voIgt dan:

" .0.1 ( .no -Jlp)

('1ft; \\0)1.
= '1. .n f . .no

'l.1Lf~o '11L~b"

til - 'l.Q.f (.no + .Q.f) ;

L'l.ft;tbo'l
-1. ..o.P . .n.o
'1Ttho '1.u.ho

Voor redelijke waarden van de gevoeligheid (zie hiervoor hfdsk.4.2.5.)

ziju no en 2;1l·h. van dezelfde ordegrootte, zodat men nu met de

voorwaarde 4.2.3.-(2) kan stellen:

Door deze overwegingen is het tUBsen accoladen staande gedeelte van de

neemer van vgl. 4.2.3.-(3) nu:



Jl. 1,'
'1. .ny -..n,
~l. 1"\1.

II - ~LO
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y -~Jl .n .-Jif}+ 1+ 0 p.
wi t"'IlX - ";)L O

zodat voor het frequentieverschil tuasen de twee contraroterende stem

vorken ala funktie van de plateaurotatie nu overblijft:

,. .nil .n.
• 11

V ~l. ..o.aol I
II - ,

We zien hieruit, dat de richtingsgevoeligheid er nu in zit, terwijl

de gevoeligheid aIleen afhangt van ..0.
0

en w
ll

•

4.2.4. Lineariteitsgebied.

We gaan het lineaire gebied 'nog eens uitgebreider bekijken, om te

zien in hoeverre de lineaire benadering afwijkt van de exacte formule

volgens vgl. 4.2.3.-(3).

We hebben berekend, dat voor het gebied At' «~ en .n.f~'&'lt.~"o geldt dat:
(vgl. 4.2.3.-(4) )

2.~ Ar = '1..n.. 11 l Qi",eGlh~ 'be 1l\CllJe.l"ill\~)
T VUJ~-.n} y

Volgens de formule voor het frequentieverschil volgens vgl. 4.2.3.-(3)

zou:
l.1tAt:: VwK

t
- (.n.,-no')'1.' - VLv~ -In,.+Jl.II )'1.'

We gaan nu berekenen hoeveel de afwijking bedraagt van de lineaire

benadering too.v. de exacte formule en dit relatief t.a.v. de benadering.

In formule is de relatieve afwijking:

1. .u" -'t e
V [ n t' 01,

W x -">""---------- ~;;a :..__. 100 "

'1..5\9..slV

V t 1,'
Lull -..uo

De relatieve afwijking volgens vglo 402.4.-(1) als functie van jlf/w=

met als parameter .!l.%'x voIgt uit tabel 4.2.4./l.

In fig. 4.2.4.-1. zijn de gegevens uit tabel 4.2.4./1 verwerkt. Hieruit

is af te lezen hoe het frequentieverschil 6t tusaen beide vorken ala

functie van de plateaurotatiesnelheid Jlr verloopt voor verschillende

waarden van n%, (= de parameter).
It

We zien, dat we met een beperkt gebied te maken hebben ( de streeplijn).

Deze beperking treedt op omdat in ons geval volgens fig. 4.2.3.-1. Jl,
loopt van 0 tot Wll-..Q" en dus ~ van 0 tot 1_.nO

W ll wll
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Ala we met de lineaira benadering voor het frequentieverschil gaan

.werken (vgl. 4.2.3.-(4) ), dan hebben we nog de eisen (zie vgln.

4.2.3.-(1) en 4.2.3.-(2)) .0.,. (<-.no en !t,«l.I1 _n.o oftewel AI' ~< £.e
..a .n II VI. W"

en ~« 1- ....!. Dit levert nog een uiterste begrenzingslijn (atreep-• w,.
stippellijn) waarvoor geldt ~ "- & We kriJ'gen aldus een gebied

CAlJ( ... VtJll'

(gearceerd), waarvan het lineariteitsgebied maar een klein gedeelte

is (immers :f!emoet veel kleiner zijn dan -& en ook veel kleiner, n wll ~

dan I-....! ).
CUll

De procentuele relatieve afwijking, zoals die in tabel 4.2.4./1

berekend is, is in fig.4.2.4.-1 aangegeven voor de 5%- en 2r_grens.

Op de rand van de 5%- en 2%-gebieden moeten we rekening houden met

het feit, dat ala we een waarde voor a~4~ maten en hieruit volgena

de lineaire benadering 11,. bepalen, dat deze IIp 5% resp. 2% te

klein is.

4.2.5. Gevoeligheid en bepaling van het werkpunt.

We kunnen stellen dat (volgens vgl. 4.2.3.-(4) ):

11& Ii f ; r 11, waarin

r :: 2..no :: 1 1
:; ~e."otliq\'eia VC\L4t.1.'S.-(,)

" w~ - .a~' VU;;y' _"r is een functie van w"/~ en wordt dUB bepaald door de eigenfrequentie
o

W x van de vork en de voorrot~tie .0.0 '

Voor een grote gevoeligheid r zou :Jr. zo dicht mogelijk bij de een

heid moeten liggen, oftewel moet w1z.tl. zijn.

We moeten de gevoeligheid echter niet te groot maken, omdat:

a. variaties van ~o een grote invloed hebben op de gevoeligheid.

b. de lineaire benadering steeds minder goed wordt.

Het kan namelijk zijn, dat door b.v. temperatuurinvloeden w. verandert

of dat 110 (de voorrotatie die m.b.v. een motor wordt verkregen)

varieert door netapanningaachommelingen, atootbelaating door lager1ng,

etc.

We zoeken nu een compromis tusaen:

a.

b.

Ten

r zo groot mogelijk.

r zo min mogelijk afhankelijk van

aanzien van b. geldt dus dat ~r

do (~;J

U'ltJi. -schommelingen.

=minimaal.



r volgens vgl. 4.2.5.-(1): [':: 1,S'1
in fig. 4.2.5.-1 met behulp van tabel 4.2.5./1.

~ I. ,. '1 1 It
.All

r '.181 ".d 0'1 01 0,51'

cAr--
O,1'f O,I'!lScl(~\ 1,'''~ ",11°

..no

18

Een goed compromis lijkt:

·r = clr
d( ~).no

Hieruit ro1t de volgende waarde voor
tvll I
.:0: ~ 1,02, waarvoor

"Grafiach zien we dit

r I t
dt'
lll~ )

.Q.,

1,0
I

I
l,~ I ..

~

tl
;r,

1,0
dl

1

a,i"
I
I
I

0 I,bt 1- ')

ti,.....'l.~. -I

:De 'pe..tQ.\i't\~ "~,, he\ wer\lyl4"i.

s WJt
---+ -.no
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Het snijpunt van de twee curven voor r en

Bij deze waarde ge1dt:

21L4f:;.\)rl.Cl, ........... 4~= o,unp-+.o.pll: 't6\
met Af in Hz. en .fir in rad./sec.

d,r'I 1igt bij
cl(~).n.

W. _ I I ..
A - to ..•

Aan de bepa1ing van het werkpunt kan nog het vo1gende worden toegevoegd.

De manier waarop we het "aptimum ll vaor het werkpunt vinden is nog vrij

arbitrair. Indien b.v. in de praktijk zou b1ijken, dat .n. en Wx gemak

ke1ijk zij~ te stabi1iseren met grate nauwkeurigheid, dan kan men mis

schien de gevoe1igheid r best nag hoger dan 1,57 kiezen. Anderzijds

zou oak kunnen b1ijken, dat met een k1einere gevoe1igheid neg ruim vo1

doende nauwkeurig te'meten is.

In dat geva1 kan men de eisen aan de stabi1isatie van Jlo en w~ ver

1ichten. De uitdrukking veor het compromis (vg1. 4.2.5.-(2) ) 1uidt

daarom a1gemener:

__r__= c.
elL'

d(~)
.0..

waarbij C zeer waarschijn1ijk in de buurt van 1 1igt, a1thans geen

ordegrootte ervan 1igt verwijderd.

4.3. Praktische gezichtspunten..

4.3.1. Keuze van eigenfrequentie en voorrotatie.

Nu moet een keuze worden gemaakt voor w~ en 110 , zodanig dat ~=1,62•
.n..

Omdat op de meeste gebieden waar gyrotoepassingen gebruike1ijk zijo,

de boordfrequentie 400 Hz. is, kiezen we voar Jl.

Jl.= 2lt.~.400 Hz.= 628 rad./sec.= 6000 omwentelingen/min.

Vear de eigenfrequentie van de york krijgen we dan:

wI( = 1019 rad./sec. of ~It = 162 Hz.

De keuze is mede bepaald door het feit, dat de voorrotatie Jlo met be

hu1p van een 400 Hz.-e1ektromotor wordt verkregeri en verder dat bij

keuze van een grot ere voarrotatie de mechanische moei1ijkheden toenemen.
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zullen de tongen nogal ver uit

~ bepalend is.
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We hebbengezien, dat 4t = O,25.o.p volgens vgl. 4.2.5.-0).

Nu geldt in het toepassingsgebied,zoals in de inleiding is aangegeven,

dat men globaal kan zeggen, dat de maximale 11, die optreedt is:

.0.,--:10 rad./sec.

Voor het frequentieverschil tussen beide vorken krijgen we dan:

A~~"'1I=2,5 Hz. (zie vgl. 4.2.5.-0) ).

Als .0., =0 en er dus weI een voorrotatie .0.. =628 rad./sec. aanwezig

is, zal de frequentie van beide stemvorken volgens vgl. 4.2.2.-(1) de

werlcpuntsfrequentie f\to = 128 Hz. zijn.

Uit bovenstaande blijkt dat we frequenties moeten gaan meten in het fre

quentiegebied: 128 ± 2,5 Hz.

4.3.2. Uitwijking van de tongqn bij een bepaalde voorrotatie.

Bij latere stemvorkontwerpen moeten we er rekening mee houden, dat de

tongen door de voorrotatie zullen gaan uitwaaieren naar buiten.

Uit vgl. 4.1.3 •• (3) b1ijkt, da~ de afstand tussen de evenwichtsstanden

van de twee tegenoverelkaar liggende tongen gel~jk is aan:

'1.)(D 51' __ '1~4
".+x1.. -

c;ll - 'mO'... I - ( ~Y'
waarbij !l de absolute rotatie is die de york ondervindt en gelijk is

aan de vaorrotatie .0.0 , als we fir verwaarloosbaar veronderstellen

ten opzichte van 110 ,

Bij !lo = 0 is de afstand x,+)(a. S 'A. x..
Vaor van nul verschillende .o.o-waarden

elkaar gaan staan, waarbij de verhouding

Voor ~ = 1,62 vinden we dan voor
..no

We zien hieraan, dat dit uitwaaieren van de tongen nogal fikse vormen

lean aannemen bij de door ons gekozen voorrotatie en eigenfrequentie van

de york. Het is daarom zaak de afstand 2xO tussen de tongen zo klein

mogelijk te kiezen, opdat de uitwaaiering absoluut genomen klein blijft.

(zie fig. 4.3.2.-1).

Op de evenwichtsstand van de tongen wordt dan verder nag de trilllngs

amplitude gesuperponeerd, zadat de uitwaaiering momentaan nog grater

kan zijn.
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Het uitwaaieren kunnen we, indien dit constructietechnisch mogelijk is,

"compenseren" door de tongen zodanig te verbuigen, dat ze bij een voor

rotatie .ll.,evenwijdig staan (zie fig. 4.3.2.-2).

Een andere mogelijkheid, die kan worden toegepast ala de constructie

dit verbuigen niet toelaat, is ala voIgt (zie fig. 4.3.2-3). Bij stil

stand van de stemvork rusten de tongen tegen een kogellager. Daze tongen

hebben een bepaalde voorspanning. Als de vorkrotatie wordt gestart zal

het kogellager meelopen, totdat de vere~ste voorrotatiesnelheid bijna is

bereikt. Daarna is de centrifugaalkracht die de tongen ondervinden gro

ter dan de voorspanning van .de tongen en dan komen deze los van het kogel

lager. Door de juiate voorspanning zullen de tongen daarna de goede stand

gaan innemen.
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4.3.3. Vorkimpedantie.

Om een stemvork in trilling te houden met zijn eigenfrequentie hebben

we een aandrijfmechanisme nodig. E1ektriach is dit zeer gemakke1ijk te

verwezen1ijken door de stemvork op te nemen in een circuit: de stemvork

oscillator.

Dit kan op verschi11ende manieren gebeuren:

1. met een aandrijfspoe1 en een pickoff-spoe1 (bij twee-tongige stem

vorken) •

Hierbij heeft de aandrijfspoel tot taak de ene,tong e1ektromagnetisch

aan te stoten, terwij1 de p~ckoff-spoe1 van de andere tong (die in

fase met de eerate tong meetri1t) de trilling opneemt. Dit pickoff

signaal wordt versterkt en in de goede fase aan de aandrijfspoel

toegevoerd. Indien dit op de juiste wijze geschiedt, zal de stemvork

met zijn eigenfrequentie b1ijven trillen. Wanneer de inv1oeden, die

de york ondervindt (zoa1s voorrotatie, p1ateaurotatie, temperatuur

wisse1ing, etc.)veranderen, za1 de eigenfrequentie natuurlijk oak

veranderen en de oscillator gaat automatisch mee.

2. met ~en spoel (speciaa1 bij meer-tongige stemvorken).

De spoel is elektromagnetisch met de stemvork gekoppeld. De ingangs

impedantie van de spoel zal' een minimum vertonen bij resonantie van

de tongen~ Op dit impedant~eminimumkunnen we weer een oscillator

laten werken en de frequentae zal gelijk zijn aan de eigenfrequentie

van de York.

In de volgende beschouwing zul1en we uitleggen hoe dit impedantie

minimum ontstaat.

In principe hebben we te maken met het systeem uit fig. 4.3.3.-1.

---~I
I ~poiL
I Met.
I kCrll

I

I
I
I

:~~\~~~---
"'''l'rel'V1~

~i,. ".~.\.-I
S4e.MVOt~t1c.\'\4y ~fs~s\eeW\.
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Dus een stemvorktong, die aangedreven kan worden met :..behulp van een

spoel met kern. Een wisselstroom door de spool veroorzaakt een wiase

lend magneetveld in de kern. ~aar de kern magnetisch is gekoppeld aan

de stemvork (stippelijn in fig. 4.3.3.-1) zal er een kracht op de tong

worden uitgeoefend, die wiaselt in het ritme van de wisaelstroom.

We hebben dua een elektro-magnetisch-mechanische omzetter (zie aan

hangsel 10.1.1.). In vierpoolvorm geeft dit het volgende resultaat

(fig. 4.3.3.-2.).

x-l\ II •-elc.k\ro- "1(- W1~.\D- -
...~"ft.- ~'e"o".· F':
Olll~' ,4t" OWluUtr

I
~

~,~. !t.3.~.-1

~d ~e~e'e ~~5~ceM ill vi'\'~"".'

In deze figuur geldt:

1\ .. spoelweerstand

a m magnetische capaciteit van de luchtapleet
..

~. = mechanische impedantie van de stemvoDktong

1~" belastingsimpedantie

1 en U. zijn resp. de stroom. doo~n de spanning over de apoe!.

~ en F zijn resp. de snelheid en de kracht op de stemvorktong.

Met een analogie-beschouwing (zie aanhangsol 10.1.1.) komen we tot het

vervangings8chema van fig.4.3.3.-3.

~iq. ct.\.\.-)

\}e""G\~~iY\~ssc\'e.L'W'Q vOIr ~ill.4.\.\.-1.
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Hierbij is: ~ s koparweeretand van de apoelwikkeling•.
~ s aantal windingen van de epoel.
'"C .. magnetische capaoiteit van de luchtspleet.

"" J!:.A met p. "" Magno permeabiliteit van lucht.

1 A.. werkzaam oppervlak in de luchtspleet •

.t ... lengte van de luchtspleet.

H.. magnetisohe veldsterkte in de luchtspleet.

~•• mechanieche impedantie van de tong ala omzetterelement •

.. lwMo +...L. ... W met M. "" tongmaesa
)wY>.

')0= tongvering

W.. wrijving

1~= impedantie van de uitwendige belaating van de tong.

Deze is prak~isch nihil, want de lucht die deze belasting

vormt en wordt meebewogen, heaft nauwelijks massa en

weerstand.

N.B. Waar over "1uchtspleet" wordt gesproken, wordt bedoeld: de voor de

omzetting 'werkzame lucht,spleat.
:1

~a de verwaarlozingen t.a.v. ~~ en ook W (de inwendige tongwrijving

is nihil, allJn bij resonantie wordt hierdoor de kwaliteitsfactor bepaald)

krijgen we (zie fig. 4.3.3.-4.).

: 'I\_i_lIIJ'tI'_tDI:-ft/'')'~'
~iC\. 4.~.~.·'t

... i~ ~i~4.1.,.-~. Wl 'Ierw~c,,'\o'J.·\~' ~4~ 1".11 W.

In dit schema 1s 10: )wM.+ .):1\0 waarbij M.o en 1>0 de equivalente

waarden zijn van tongmaasa en··-vering voor het aandrijfpunt van de tong

(d.i. de plaats van de werkzame luchtspleet). De continu verdeelde massa

en ver1ng wordt due op een punt aamengebald gedacht.

Uiteindelijk krijgen we dan hat schema van fig. 4.3.3.-5., waarin:

ZL= ingangsimpedantie van hat atemvorksyeteem.

Lo = n't .. induktivitait t.g.v. de luchtspleet.

LT", Mo (1lIW1/H)\ .. induktiviteit t.g.v. de tongmassa

Cor'" b. t~/IJI~)" .. capacitait t.g.v. de tongvering

R= koperweeretand van de aandrijfspoel.
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I
=~ - =

iwCr

~iq. It.~.~.-(;

ua", W\ del ~k sc.'-'.. MG. VQ4t ~e\ s"e"'V't~ AA",lr~f 4l~,lt8"'.

We gaan nu bekijken, wat de ingangsimpedantie %, wordt in het schella van

fig. 4.3.3.-5. en hoe de modulus hiervan verloopt ~la functie van de fre

quentie van het ingangssignaal.

De ingangaimpedantie is:

Zi." 'R + iwL.(jwLT + 'I}wCT)

~I4ILo'" iwLt + '/jwCT

We gaan nu het frequentiegebied verde len en voor elk deelgebied het ver

loop van I'Z~I ale functie van w bepalen uit vgl. 4.3.).-(2).

I.

2.

frequentiegebied asymptoot resp. extremum van

3.

4.

5".

w ..! :. we»
VCr (LrTlOY

w - I : w
lC- VCTL;

w ') --...1_

VCTL~

Ala resultaat levert het bovenataande globaal het volgende beeld voor 12i.l
ala functie van w op (fig. 4.3.3.-6).
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De ingangsimpedE.!-ntie 1s dUSI <;

Voor lage freque,nUes (tlI~<~) gelijk aan de spoelweerstand R en voor

hoge frequenties (w»w.) induk~ief.

Voor w .. Woo =. Y"'-r(L,+l,)' gaat l'Zd naar oneindig en is maximaal.

Voor w~ Wac : I/Ve,L
1

1 wordt \"Zl\ =R en vertoont hieryoor een minimum.

Bepalen we ons nu tot UI.= Y.itr&":' dan zien we dat deze IoU -waarde bepaald

wordt door enkel en alleen de tongeigenschappen.

HI. (zie fig. 4.3.3.-5.): CT = ~./(~")2. en LT "" M.l~WI)2..

zodat we voor wa krijgen: "'11= ,~ en di t is de eigenfrequentie van
l'&.M.

de stemvork.

Bij de eigenfrequentie van de york heaft de ingangsimpedantie eenmini-

mum, n1. 1"2~'= 'R.
Zetten we hat systeem spoel-stemvork in een oscillator-schake ling, die

op het impedantieminimum l'2.d:1\ van het systeem werkt, dan zal de 080il

latorfrequentie gelijk zijn aan de stemYork~eigenfrequentieen aldus de

stemvork in trilling houden.



27

I

Nog anige opmerkingen dienen te worden ,smaakt t.a.v. het maximum en

minimum in fig. 4.3.3.-6.
In:werke.lijkheid ligt het maxi.mum voor I'lL! niet in hat oneindige en hat

minimum niet bij r2~'; R..
In het schema van fig. 4.3.3.-5 moat in elk van de paralleltakken nog

aen weerstand (impedantia) in serie worden opgenomen.

Oorzaken hiervan zijn:

1. 1uchtap1eatver1ies.

2. inwendige wrijving (damping) van de tong;

3. de be1astingsimpedantie (9ie door de lucht wordt bepaald, waarin zich

de tongen bewegan) is niet helemaal te verwaarlozen. Dit impliceert,

dat er met de weerstand (luchtwrijving) ook nog een induktie (lucht

massa) in serie moet worderl geschakeld.

Door de serieweerstanden wordt; het maximum tot aen eindige waarde be

grenad en komt het minimum iets hoger te liggen.

I
i4.3.4. Hoekmeting d.m.v. sinaalfasedraa~ng.

In hoofdstuk 4.2.2. (vgl. 4.2.2.-(3) ) hebben we gezien, dat het fra

quentieverschil! ~f tussen de twee contraroterende stemvorken lineair

verloopt met de'plateaurotatiesnelheid:

nl. (zie vgl. 4~2.4.~~.)

~~A~ = r'-'1, "q\. ...~.lt.-(l)
Ons stemvorksystaem is te vergelijken met aan rata gyro. Daze levert

immers ook een signeal evenredig met de rotatieanelheid van het plateau.

Nu is het zo, dat de op het ogenblik gebruikte rate gyros een aanspreak

gevoeligheid hebben van op zen minst ca. 10 mrad./sec. Dit houdt in, dat

het stemvorksysteem aan de eis moet kunnen voldoen, dat de aanspreekge

voeligheid ca. 10 mrad./sao. is. M.a.w., indien 111'= 10 mrad./sec. is,

dan zal de uitgangsgrootheid (frequentieverschil) nag met voldoande

nauwkeurigheid gedetecteerd moeten kunnen worden.

In ons geval komt dit near op het detecteren van een frequentieverschil

van (bij !2p = 10 mrad./sec.,r = 1,57, zie vgL 4.2.4.-(3) )s
r -!I

Ar = 2,5.10 Hz.

Dit zaer lage frequentieverschil zal bij de detectie zeer zeker de nodige

moeilijkheden oplsveren. Messtal worden daze kleine frequentievarsdUllen

gemeten m.b.v. signaalfasemetingen, omdat anders sen lange meettijd nood

zakelijk wordt am voldoende nauwkeurigheid te verkrijgen.
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Deze fasemetingen komen erop neer, dat "I ui t het signaalfaseverioop

(dus als funette van de tijd) ~et frequcntieversehil gaan bepalen.

We kunnen ook bekijken wat de fase zelf voor informatie geeft. Er ge1dt

irnmers:

lTt.~i: ~ 'f..
d.t

en dus met vgl. '4.3.4.-(1):

~ ff. '=- ,[1 .0. 0(U: r

Verder geIdt: .n.,.:!.o(
r at ,

Uit deze twee laatste vergelijkingen voIgts
~ lD ;> !" d. ,.(
(H J e clt PI.

en na integratil'p f.t = I' oc',

of in woorden: de fasehoek f~ van het versohilsignaal (Af) is evenredig

met de hoek 0(" waarover het plateau wordt gedraaid.

Hieruit bIijkt de overeenkomst; met de rate integrating gyros waarbij

eveneens de uitgangsgrootheid evenredig 1s met de plateaurotatiehoek.

Bij deze gyro·s' wordt op het ogenblik een minima1e aanspreekgevoeligheid

van 10 miororad!. /~", behaald,: hetgeen we dus ook van het stellvorksysteem

mogen eisen. Dit houdt in, dat we in ons geval fasehoeken moeten gaan

meten, van (bij Clip'" 10 microrad., .[I = 1,51):

f~ = 15,7 microrad.; 0,9.10 Igraden.

We zien, dat ook bij fasehoekmetingen tussen de twee signalen een zeer

nauwkeurige detectie vereist is.

De hoek (J/r voIgt ui t het fas8verschil voor en, na de hoekverdraaiing ()(p.

De grote moeil ijkheid zit echter ook in het feit, dat bij stilstand van

het plateau de twee frequenties dar signalen exact aan e1kaar gelijk

moaten zijn. Dit is nooit het geval. Bij stilstand meten we dan eenfre~·:

quentieverschil tussan de twae signalen, dat steeds toeneemt. Bij de

eigenIijke meting moet deze fasatoename ingecalculeerd en geelimineerd

worden. Hat Iijkt daarom in eerate instantia bater om frequentieverschil

len to gaan bepalen en daaruit de rotatieanelheid van het plateau te

berekenen.

In hoeverre aan directe fasemeting kan worden toegekomen zal daarna nog

bekeken worden.
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5. OVERWEGINGEN VOOR DE PRAKTISCHE AAN ) K.

5.1. Achtergrondaspecten.

We habben gezien, dat de theorie uitmondt in een ontwerp met twas stem

vorken, waarvan de lengteassen parallel staan. De vorken moe ten deze1fde

voorrotatie krijgen, maar in tegengestelde riehting. Dit doen we met een

elektromotor en een tandwielensysteem. [~ie ook 'it.I~J

We hebben een motor gekozen, die bestaat uit een gelijkstroom-compound

motor met een ei-aan gekoppelde synchroonmotor. Het geheel levert (door een

in'tern regeleircui t) een toerental, dat binnen nauwe grenzen constant is

voor toerenta1len tussen 10000 en 12000 omw./min. De motor wordt gevoed

uit een aeeu. Bij een voedingsspanning van 24 V (opgenoman stroom ca. 4 A)

is het toerental van de uitgaande as ca. 12000 omw./min., terwijl het

generatorgedeelte van de motor een outputsignaal geeft met aen frequentie

van ca. 400 Hz. Door een tandwie loverbrenging van 2: 1 verkri jgen we een "

toerental van 6000 omw./min.

De tandwielen moeten voldoen aan hoge aisen wat betreft da slijtvastheid

t.g.v. het hoge toerental.

De keuza t.a.v. de overbrenging is gevallen op tandwielen om verzekerd te

zijn van een vaste overbrengingsverhouding. De voorrotatie is dan voor

beide vorken gelijk. \

Ook moe ten hogeeisen gesteld worden aan de lagering, die in het gehele

systeem wordt toegepast, en aan de sleepringen en contaotveertjes bij

gebruik van eentweetongige stemvork. Voor de sleepringen is een kleine

diameter (lage omvangssnelheid) en een goed g~polijst oppervlak zeer ge

wenat (andere contactruis t.g.v. oneffenheden, vui1) De druk van een con

tac tveer op de ring mag niet te groot zi jn (ali j tage) en tri Hen van de ,~

contactveer moet zo veel moge1ijk worden vermeden (gunstige eigenfrequen

tie voor de eontacttongen kiezen). Uiteraard moe ten ook de materialen

en de vorm van de ring en veer zodanig zijn, dat de slijtage minimaal en

het e1ektrisch contact maximaal ie.

Voor de gehele opatelling geldt, dat. trillingen t.g.v. de motor, de over~

brenging, de lagering of andere oorzaken zo min mogelijk invloed hebben

op de stemvorktrilling zelf.
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5.2. Indeling van de praktisoha uitvoerL1l-.

Eerst is begonnan met de constructie van de meartongige stemvork. Hiarbij

speelde o.a. een rol, dat (naast de ervaring die zou worden opgedaan)

deze vorm voor een york interessant genoeg leek om eens te be3ijken.

Daarna zijn twee handelsatemvorken toegepast, waarmse sen opstelling is

verwezenlijkt. Aan deze opstelling is het meesta werk verricht.

Tenslotte is nag sen systeem gemaakt met twae meertongige vorken, waarvoor

de voorrotatie-aandrijving en de elektrische aandrijving (voor het in stand

houden van de vorktrilling) nog niet verwezenlijkt zijn. Het ontbreekt

nog aan eAn geschikte synchroonmotor. Hiervoor kan men b.v. een uitge

diende gyro-motor gebruiken.
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6. KROONVORK.

Zoals a1 in de inleiding (hofdstuk 3.2.3.) is gezegd, zullen we met een

meertongige York (kroonvork) beginnen om eerst enige ervaring op te doen

met stemvorken en deze etemvorkoonstruotie te bekijken vanwege zijn van

de normale vorm afwijkende opbouw.

6.1. Ontwerp en ontwerpeisen.

Bij de theorie (hoofdstuk 4.3.1.) hebben we een keuze gemaakt voor de

eigenfrequentie :van de york, nL fit = 160 Hz. Hiervan moeten we due ui t

gaan als we de kroonvork gaan dimensioneren.

Deze eigenfrequentie wordt bepaald door de geometriQ van de tongen en

door materiaalconstanten, nl. de elasticiteitsmodulus E en de soortelijke

massa f .
De materiaalkeuze is dus zaer belangrijk. Als materiaal wordt bij bijna

aIle stemvorken; die in de handel zijn, een nikkelstaal gebruikt:

elinvar (elasticity invariable). Dit materiaal heeft een zeer lage tempe

ratuurafhankelijkheid van de elastieiteismodulus en een kleine uitzettings

coefficient. Dit is natuurlijk bijz~nder belangrijk, omdat anders de

eigenfrequentie Ivan de tong te ,Iveel kan verlopen als funetie van de tempe

ratuur (de stemvorken worden meeatal gebruikt als frequentiestandaard in

het gebied va~da. 150 - 5000 Hz., dat m.b.v. kriatallen bijna niet be

reikt kan worden). De nauwkeurigheid t.a.v. de frequentie bij de zeer goede

-'I·stemvorken ligt rond 5.10 C.

In ona gevel speelt de temperatuurafhankelijkheid geen doorslaggevende

rol, omdat wanneer de twee contraroterende vorken dezelfde temperatuur

hebben, dientengevolge beida vorken ook dezelfde frequentieverandering

vertonen. Een frequentieverschil tussen de twee vorken zal dus hetzelfde

blijven.

Voor de kroonvork hebben we het materiaal automatenstaal (staal 31) geko-

zen.

~en eis t.a.v. het materiaal, die nog niet genoemd is, vloeit voort uit

de elektromagnetische bekraehtiging van de York. Hat materiaal moet mag

netiseerbaar zijn en wel: magnetiseh "zacht". Aan deze eis voldoet auto

matenstaal vrij goed.
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'J~\. 6.1.- (I)

,,. ~"i\liW\~

~ /t
./

~i~. 6.1.-1. i
TVille\\~~ \"I\~

We ga.an dus ui t van het materiaal autOTI1'3.,enstaal 31 en ,van de eigenfre

quentie ~)I = 169 Hz.

Uit de literatuur voIgt voor de grondfrequentie (eigenfrequentie): [zitt ILt.IJ
~ ::; o,ug" ..L\ rE:'

x Vii: ~}. Vf
waarbij (zie fig. 6.1.-1):

t = dikte van de tong in mm.

1 = 1engte van de tong in rom.

E = e1asticiteitsmodulu8 in N/m.

f soortelijke: massa in kg/m ~

Voor automatenstaal zijn de materiaalconetanten:

E = 19. 1O,oN/m" en f = 1,1.10' kg/m\.

Met flC",160 Hz,'krijgen we dan-na aubatitutie van deze waarden in vg1..

6.1.-(1): f1. ~·'0,2/m. -,
Kiezen we voor dp. dikte t van de tongen: t = I rom. = 10 m. dan voIgt er

voor de 1engte i = 0,011 m•• 11 mm.

De breedtQ van de tong heeft op de e1genfrequentie geen inv1oed, onder
I

voorwaardp. dat de dwarsdoorenede van de tong rechthoekig is. Dan ge1dt

namelijk vgl. 6~1.-(1).

Bij onze rotatiesymmetrische kroonvork is deze rechthookvorm niet mop,e

1ijk, omdat de tongen op sen ronde hasis staan. We krijgen dUB sen zekere

afronding van de tong en dientengevolge een hogera eigenfrequentie. Dit

kunnen we compenseren door de Iengte van de tong groter te maken bij de-
. -)

zelfde dikte van 10 m. = 1 mm. In ons geval kiezen we daarom niet de be-

rekende lengte van 11 mmo, maar 15 mm. Na de metingen bleek, dat dit een

ge1ukk1ge keue was.

De breedte kan ook kleiner gemaakt worden am de rechthoekvorm van de dwars

doorsnede te benaderen. Indien deze breedte echter te klein wordt gekozen

kunnen ongewenste dwarstri11ingen gaan optreden (zeker wanneer de vork

wordt geroteerd).

Bovenstaande beechouwingen en berekeningen resuiteren uiteindel1jk in een

vork met 12 tongen van 1 mm. dikta, 75 mm. lengte en een breedte van ca.

1 mm. (zie aanhangae1 10.2.1. voor de constructietekening). De diameter

van de stemvorkbasis is 36 mm. Deze werd bepaald door het aandrijfsya

teem, dat we gaan gebru1ken.
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6,2. Aandrijfsysteem en opstelling.

De breedte vande tongen en het aanta1 hangt uiteraard af van de dia

meter van de kroonvorkbasis. Deze basis is op zijn beurt weer afhanke

lijk van de keuze van het aandrijfsysteem. Hiervoor zijn we uitgegaan
I

van het magneet'systeem van de luidspreker 9710M (Philips).

De opstelling van het gehele syateem is in fig. 6.2.-1 weergegeven •

.Il4e~~s~te.t

p(rlt\l~..ell~e lMQ.~II,e~

ti~.b.'1.-I.
Mf.~lor~illlin~ 'Ilhl "'~oow\'1or~ 1>\£\ ~fHl ell 'tt--MClU"\e. MQ.1W'1tet.

Iader van de tongen ia in het midden van de luchtspleet boven het mag

neetsysteem geplaatst. Dit impliceert dat we van het strooiveld van de

luchtspleet gebruik habben gemaakt.

De luchtspleet van het gebruikte magneetayateem heeft aen buitendiameter

van 36 mm. en een binnendiameter van 33,4 mm. Vandaar dat voor de basis

diameter van de kroanvork bij het ontwerp 36 mm. is gekozen (zie aan

hangsel 10.2.1.).

De werking van dit aandrijfsysteem is ala vo1gt:(zie fig. 6.2.-1.)

Door de spael met een spanning van een bepaalde frequentie te voeden,

wordt ieder van· de tongen afwisse1end "noord" of "zuid" gemagnetisaerd.

Dit resulteert in een gedwongen vibratie van de tongen boven de 1ucht

spleet door interactie met het magneetsysteem. Deze vibratia heeft dezelf

de frequentie ala die van de stuurspanning, die m.b.v. de fre~uentiegene~

rator wordt verkregen. Bij een bepaalde frequentie van de stuurspanning
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zal deze met de eigenfrequentie van de :roonvorktongen overaenkomen.

De impedantie van de apoel is;dan mini.["(~a.l, zoa.ls in hoofdstuk 4.3.3.

is beschreven. Indien sen oscillatorcircuit, waarin de spoel is opge

nomen, op dit impedantieminimum werkt, zal de vork automatisch met zijn

eigenfrequentie in trilling b~ijven.

1,'lat we dus moaten doen is: de impedantd.e bepalen van de spoe!, wanneer

,de tongen van "de vork zich in het luchtspleetstrooiveld bevinden.

N.B. Iadere tong moet zich in eenzelfdemagnetisch (strooi)veld bevinden,

d.w.z. het stemvorksysteem moat zaer nauwkeurig worden uitgelijnd.

6.3. De spoelimpedantie.

I'

Door sen stroom-spanningsmeti?g gaan we de impedantie Z van de spoel

bepa1en voor verschillende fr~quenties. Het r~sultaat is weergegeven in

fig. 6.3.-1. Daarin is ook aangegeven hoe het'verloop is, wanneer we de

tongen van de vork zouden fixeren, zodat daze geen bewegingsvrijheid

hebben (steep-lijn).

Z(fi)
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lS0,60100
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We zien, dat er een maximum en een minim.l optreden (vgl. hiermee fig.

4.3.3.-6.):

may.imum bij 154 Hz. waarbij Z .Z 300 It,
minimum bij 156 Hz. waarbij Z = 42 .n.
Hat verloop van de impedantie komt geheel overeen met fig. 4.3.3.-6.
De eigenfrequentie is 156 Hz. De afwijking van de waarde 160 Hz. (waar

van we bij het ontwerp zijn uitgegaan) past geheel in hat kader van de '

bsschouwingen in hoofdstuk 6.1., nl.:

de materiaalcon~tanten zijn niet exact bekend,

de tongdoorsnede is niet rechthoekig,

de compensatie (lengta 75 mm.) is geschat.

De resonantie van de vork kan bij voldoende stuurspanning hoorbaar en

zichtbaar worden gemaakt. I;

De impedantie van 42 fl die werd gemeten bij de eigenfraquentie ligt ca.

3 11 boven de gelijkstroomweerstand van de spoel •
.-

Bij dit impedantieminimum is de fasedraaiing tUBsen stroom en spanning

van de spoel nul en we zien da~ dUB aan de spoelingang ean reels weerstand
van 42 11 .

Het Nyquist-diagram verloopt globaal zoals in fig. 6.3.-2. is aangegeven.

t
tro.

-~.

In werkelijkheid hebban we niet een enkala spoel gebruikt, maar twae

spoelen. Een spoel hiervan wasbinnen de tongen en de andere buitenom de

tongen geplaatst. Op deze manier werd het veld t.g.v. de spoelen gecon

centreerd in hat gebied waar de tongen zich tUBsen de spoelen bevonden.

In het centrum van b~ide spoelen ward veldopheffing verkregen door ze op

de juiste wijzein serie te schakelen. Dit is echter niet essentieel voor

de werking van het systaem.

,......
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6.4. De oscillator.

Na da impedantiemoting kon devolgende oscillator worden gemaakt (zie

fig. 6.4.-1.), waarbij het spoel-stemvork-systeem is opgenomen in de

emitterleiding van een transistor (T
I
).

o

.k

-waY _--L-----1.-- ~_~....,.!",,-1

~i~. b.~.-l

"De ose·\\\(l~ors("'o.ke\illll! VOOT ~t~ kIrQowJor"-,'i'»\-ul'\'l.

Er is in de schakeling voor gezorgd? dat de rondgaande versterking gelijk

is aan 1 en de fasedraaiing nul. Deze fasedraaiing kan worden ingesteld

door sen go@.de van de condensatorwaarde (1 microF.) en van de potentio

meter (10 k.Q.) in de terugkoppeling van de collector van rr
2

naar de basis

van T1•

Ben kleine faseverschuiving t.g.v. de condensatoren in de schakeling zal

de frequentieafwijking t.o.v. de eigenfrequentie van de vork niet onre

delijk groot maken. Het verloop van de vorkimpedantie bij het minimum is

namelijk heel sterk (zie fig. 6.3.-2.).

Uiteindelijk bleak dat de vork ging trillen met sen frequentie van

ca. 155 Hz.

N.B. Een mechanisch aspect, dat bij de kroonvork optreedt, 1s het feit,

dat de tongen via de basis van de vork goed met elkaar gekoppeld

moeten zijn. Als dit zo i8, dan zullen aIle tongen (gelijk het 8en

goede stemvork betaamt) met dezelfde eigenfrequentie gaan trillen.

Bij de gebruikte kroonvork was dit inderdaad het geval.
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6.5. Rotatie van de vork.

Nadat mat de kroonvorkoscillator volgens fig. 6.4.-1. was geexperimenteerd,

werd bekeken wat ar gebeurde als de vork werd geroteerd. Hierbij stuitten

we op de uitwaaiering der tongen, die behoorlijk groot was.

De vork werd door cen zelfaanlopende hystaresemotor mat ca. 2800omw.

per min. geroteerd.(een synchroonmotor om een zo constant mogelijk toe

rp.ntal tc verkrijgen). Elke tong ging nu ca. 2 mm. naar buiten staan tan

opzichte van de ruststand (bij sl;ilstand van de motor). Uit de formules

(hoofdstuk 4.3.e.) bleek dit inderdaad met de theorie overaen te komen.

Mat daze uitwaal·ering was bij het gekozen aandrijfsysteem geen rekening

gehouden. Bij aen to~rental van bOOO per minuut zullen de tongen ca. 16
mm. uitwaaieren~ Het lUidsprekermagneetsysteam kon niet word~n gehand-

haafd, omdat de tongen niet meer in het luchtspleetstrooiveld bleven

staan. Bij 3000" omw ./min. kan hieraan nog worden tegemoetgekomen door de

tongen sen voorouiging naar binnen te geven (hoewel de binnenspoel dan

in de knel komt). Bij 6000 omw./min., waar we naar streven, kan doze

voorbuiging niet geraaliseerd worden, orndat de ruimte tussen twee naast

elkaar liggonde" tongen te klein is.

Een geheel andere moeilijkheid die optrad was de volgende.

Door de rotatie van de motor-as treden motortrillingen op, waarvan de

frequentie stijgt met het toerental. Hierdoor kan op sen zeker ogenblik

tijdens het op gang komen van de motor de motortrillingen interactie

gaan vertonen m~t de vorktrilling. Het gevolg is dat de tongen zwevingen

gaan vertonen om de evenwichtsstand, die bij die bepaalde voorrotatie

behoort. De amplitude van daze zwevingstrilling kan vrij groot worden

t.o.v. die evenwichtsstand. Hiervoor moet nog een goade oplossing worden

gevonden. In ieder geval is het gunstig, ala de motor zodanig wordt ge

monteerd, dat de motortrillingen beperkt worden. Ook zal een anal aan

lopende motor betera resultaten geven. Na dit experiment met de kroonvork

wat betreft ontwerp, oscillator en rotatiesysteem kunnen we het volgende

concluderen:

6.6. Concluaies.

We hebben gezien, dat bij het ontwerpen van een kroonvork of stemvork

gelet DJOet worden op de volgende punten:
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a. het materiaal moet:

" zac ht magnetisch" zijn Lv.m. de eloktromagnetische aandrijving;

temperatuuronafhankelijk zijn t.a.v. de elasticiteitsmodulus en de

"soortelijke massa.

Het meest gebruikte materiaal is Elinvar.

b. lengte en dikte van de tongen.

Hierdoor wordt bij een bepaald materiaal de eigenfrequentie bepaald.

Door lengte en dikte wordt ook enigszins de breedte vastgelegd. Daze

moet groot zijn t.o.v. de dikte omdat anders ongunstige dwarstrillingen

kunnen optreden.

c. de diameter ~an de stemvorkbasis.

Hierdoor en door de eigenfrequentie wordt bij een bepaalde rotatiesnel

he id bepaald I' in we Ike mate iIi twaaiering van de tongen optreedt.

Indien we eert kleine uitwaaiering wenselijk achten, dan moaten we de

basisdiameter zo klein mogelijk maken. We zouden ook de verhouding w#/Jl
o

kleiner kunnen maken, door ne voorrotatie te wijzigen. Misschien dat

dit nag een rol kan spelen bij de bepaling van de gevoeligheid volgens

het compromis in hoofdstuk 4.2.5.
d. de tussanruimt5 tUBsen de tongen onderling.

Daze ruimte moet zodanig zijn dat de tongen voldoende naar binnen kun

nen worden v~orgebogen.

Voor ~et oscillitorsyateem moet aan het volgende aandacht worden besteed:

a. het permanente-magneetaysteem.

Het magneetsysteem moet concentrisch worden opgestald t.o.v. de lengte

as van de vork, omdat de stand van de tongen t.o.v. de luchtspleet

heel kritiach is bij rotatis.

b. de oscillatorschakeling.

Wellicht zal de gebruikte achakeling door ean andere vervangen moe ten

worden, ale blijkt dat de frequentieafwijking t.o.v. de eigenfrequentie

tach te veel bedenkingen geeft.

c. de f'poeL

Een zorgvuldig gekozen spoel (koperweerstand minimaal) zal het impe

dantieminimum scherper vaetleggen (hogere kwaliteitsfactor). Dit kan

tevena gebeu~en door de luchtspleetinductie (L
O

) zo klein mogelijk te

kiezen (loase kappeling van aandrijfapoel met de tongen).

Wannaer met de genoemde punten in een ontwerp rekening wordt gehouden,

dan biedt sen dergelijk ontwerp goade perspectieven.
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7. TUNINGFORK OSCILLATOR STABILIZER 08-607.

Na het experiment met de kroonvork gaan we over tot het gebruik van een
twee-tongige stemvork.

Hierbij verschilt het aandrijfsyBteem van dat bij de kroonvork: in plaats

van een spoel hebben we nu twee spoelen (een aandrijfspoel en een pickoff

spoel), en het aandrijfBysteem moet mee roteren.

Er bestaat echt~r geen principieel verBohil in mechanische werking tusBen
I,

de kroonvork en' de twee-tongige stemvork.

De twee gebrui~te stemvorken z'ijn een handelaprodukt van Stevens Arnold

Inc. onder de naam TuningforkOsc~lator Stabilizer 08-607.

7.1. Eigenschappen en aandrijving.

7.1.1. Beschrijving.

Del stemvork-oscillator-atabili~er 05:::601 vindt hoofdzakelijk toepassing

in laagfrequentbscillatoren. Deze heeft ala zodanig dezelfde functie als

kwartskristallen in hoogfrequentoscillatoren. Eigenlijk is de stemvork

oscillator een afgestemde tran'sformator, maar 'de koppeling tUBsen ingang

en uitgang is mechanisch en bereikt zijn maximumwaarde bij de resonantie
frequentie van de tongen van de York.

Door de fabrikartt is het volgende opgegeven voor het gebruikte type: [a.it. Ii:t.lr]

a. de frequentie ligt in de buurt van 153 Hz., ni. 153 ~ 0,5 Hz. bij 25~.
,

b. de temperatuUrcoefficient is bij gebruik van een door de fabrikant

aangegeven oBcillatorschakeling 0,008 %per ·C.

c. het freqllentieverloop door schokken en trillen is klein.

Het gehele systeem is geassembleerd in een rechthoekig huis. Aan de onder

kant heaft dit huia 5 pennen, die in een octaalvoet passen.

In fig. 7.1.1.-1. is de opbouw van de stemvork OS-b07 schamatisch weer-
gegeven.

Uit deze figuur zien we, dat er twae magnetische circuits zijn. Er is een

aandri.ifsysteem~'dat op de ene'tong en een pickoff-cireui t, dat op de ande

re tong werkt. In be ide circuits zit een magneetje, dat voor de voormag
netisatie zorgdraagt.

De aandrijf- en pickoff-spoe1 kunnen van buiten het huis e1ektrisch wor

den bereikt via '4 van de pennen. De 5de pen ligt aan het huis en wordt

in de oscillatorachakeling aan aarde gelegd.
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Tussen de tweetongen bevindt:zich een plaatje mu-metaal, zodat de twee

magnetische circuits elkaar niet kunnen beinvloeden.

Nog enige afme tingen:

stemvork: lengte van de tonge* 33 . mm.

breedte van de tongen 6,3 mm.

dikte van de tongen 0,25 mm.

bree(i'te van de stemvorkbaais 4,8 mm.
huis: 23 )C 30 )(1 45 rom.

7.1.2. Impedantiemeting.

Alvorens we destemvork in een oacillatorcircuit gaun opnemen, bepalen

we het impedantieverloop, analoog aan de manier die we in hoofdstuk 6.3.

hebben toegepast. Dit houdt in, dat we de ingangsimpedantie gaan bepalen

van de "aandrijfspoel" als functie van de frequentie.

In hoofdstuk 6.3. gebruikten we als " aandrijfspoel" een apoal, die daar

eigenlijk tegelijkertijd de fUnctie van de aandrijving en pickoff had.

Bij de OS-601 zijn daze twee functiea geacheiden en worden door twee

spaelen verzorgd.

Om nu toch een.meting te doan analoog t.a.v. de mating in hoofdatuk 6.;.

zijn aandrijf- en pickoff-spoel in serie geschakeld. Dit is zodanig ge

beurt, dat ~j bekraohtiging van de spoelen de tongen van de vork tegelij

kertijd naar blnnen of naar buiten gaan. We hebban dus a.h.w. een bekrach

tigingsspoel gebreeerd.
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Dit mogen we inderdaad doen, omdat de vork preciea aymmetrisch is wat de

constructie betreft, maar ook omdat de spoelen identiek zijn. HI. de ge

lijkstroomweerstand van iedera spoe1 is ca. 220.nen de induktiviteit

ca. 140 mHo

Het meetcircuit ziet er schematiach ala voIgt uit (zie fig. 7.1.2.-1.)1

:,

V: D..isvCl\lme~&r

A: mA.-m8\ar
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Mee~of.\.\\iV\~ rne\ de. sy«\eh
in s~..ie.

Het reaultaat van de meting vdlgens fig. 7.1.2.-1. is weergegeven in

fig. 7.L2.-2.We zien hieruit de overeenkomat met wat in hoofdatuk 4.3.3.
is beschreven•.,

,"00

800

/

"/

"~
\I /~
~~~ /~

"il:.
~~

/~r.;
~

,/
~

~

~

"~1'i~\.4z / "
-l-_r=,,=,,_-=_-=_=-=_:-::_:-:_:-:_:-:_::-:_~_~_",:_:-:_ _ _ _ _ _ _ /

fO . ,"00

~iq. 1.1.'1.-1-

'De iV\Cla.V\q""'feJ"",\je. Z: V
A

~e~e~en "o\qe~1 ~i~'l.\. ~.-I.

"00

~

~re.1ue~\it j" '-tz.



42

We vinden: een maximum bij 151 Hz. met l a 1050 It
een minimum bij 153 Hz. met Z = 500.n.

Voor lage frequenties «40 Hz.) wordt de gelijkstroomserieweerstand van
"de spoe len benaderd, nl. 2 l( 220 a 440.G.

Voor hoge frequ'~nties (> 250 H~.) gedraagt de ingangsimpedantie zich ala

een zelfinduktie. De helling v~n de grafiek in fig. 1.1.2.-2. moet dan

een factor 2 per oetaaf zijn,hetgeen voor hogere frequenties bereikt

zal worden (> 500 Hz.). (zie asymptoot in fig. 1.1.2.-2.).
? I

Voor het osei11atorontwerp is het ook noodzakelijk om te weten hoe groot

de koppeling is tussen aandrijfspoe1 en pickoff-spoel bij de r8sonantie

frequentie van 153 Hz. (de lItransformat~rwerkingll).

Deze meting is gedaan volgens fig. 1.1.2.-3.

Viti: blli~~ol~m.\Cr 'IoHr ~t

ih~Gl~\SSf_~~i~~ Vi".
V''4~: b~i~"o\\ ~"er VIIII\' ~e

l4i~¥"C\ss,onniW\q Vo",~·

F. G.: tre\lte~"le "e-,(ll"4~or

~·l". V.'1.-~.
MI"I~~ 'lea.. ~C 'Tod1tt kopre1illlCJ·

Bij de eigenfrequentie van de york bleek dat ~=0,4 •.'"Uit de metingen vo1gens fig. 1.1.2.-1. en 1.1.2.-3 hebben we due het

volgende gevonden:

de resonantiefrequentie (eigenfrequentie) 1igt bij 153 Hz.

de spoelimpedantie van iedere spoe1 bij 153 Hz. is 250.n •

de koppeling tussl!n de spoe1en bij 153 Hz. is ~ .. 0,4.v::;.
de gelijkstroomweerstand van iedere epoe1 is 220 .n .
N.B. Door voor de twae gebruikte stemvorken dezelfde metingen te doen,

bleek dat ergeen merkbaar ver,schi1 tUBsen beida bestond.



7.1.3. Osoi11atorontwerp.

Na de metingen kunnen we de osoillatorsohakeling ontwarpen. Het oirouit

dat we hat beste kunnen gebruiken was achematisch door de fabrikant aan

gegeven. [~,e ook l,t,~,,,, e.n 8J
Bij de m~tingen is gevonden, d~t bij een stuurstroom van 0,2 mAo de tongen

harmonisch tri1len.

Uiteindelijk is de vo1gende schake ling gemaakt (zie fig. 7.1.3.-1.).

/·Q"'~~~t·
OS-'~ .,.-', ~1'Otl t\,k.tf-'foa\

fiq·l.\,,\·-I.
D. I OU\\\CIl\nse\aClllc.c\i~~.

I'

Het pickoff-signaa1 wordt versterkt doorgegeven aan de aandrijfspoe1 in

het oollectorcircuit van de transistor. Deze spoe1 exciteert de ena tong

van de york. Bij de eigenfrequentie van de york wordt door de trilling

van de andere tong een spanning in de pickoff-spoel opgewekt, die 0,4
! ,

maal de spanning over de aandrijfspoe1 is. Door deze pickoff-spanning

2,5~maa1 te versterken en weer aan de aandrijfspoel door te geven, hebben

we ervoor gezorgd dat de rondgaande versterking = 1 is.

Omdat de totale fasedraaiing van het signaa1 van de pickoff-spoe1 via

aandrijfspoel naar pickoff-spoel bij de eigenfrequentie nul is en de kop

paling tussen de twee spoe1endan het grootst, za1 de york in trilling

blijven met zijn eigenfrequentie.

De oscillator volgens fig. 7.1.3.-1. bleek goed te voldoen. De vork re

soneerde indardaad met de volgens de meting in hoofdstuk 7.1.2. gevonden

eigenfrequentie van 153 Hz.

N.B. De potentiometer van 100 Ohm in fig. 7.1.3.-1. moet zo worden in

gesteld, dat de trilling van de tongen kan starten.



7.2. Meohanische aspecten.

Nadat we de e1ektrische aspeoten van de stemvork hebben bekeken in hoofd

stuk 1.1. gaan we over tot het on twerp van ean systeem waarmee de twes

vorken om hun lengte-as kunnen worden geroteerd met 6000 omw./min. en in

tegengestelde richting. Hierbij mosten we steeds in het oog houden dat

we met een hoog toerenta1 te maken hebben en tevens dat de door het sys

teem opg~wekte mechanische trillingen beperkt moe ten blijven.

1.2.1. Motoraandrijving.

Allereerst hebbe'n we een elektromotor nodig die oa. 6000 omw./min. kan

leveren.

We'hebben de beschikking over twee stemvorken OS-607 die ieder een eigen~

frequentie van 15~ Hz. hebben.IDit geeft een waarde voor de voorrotatie

sne1heid. In hoofdstuk 4.~.1. hebben we gevonden, dat ~~ a 1,62 moet
•

zijn naar aanlefding van hoofdstuk 4.2.5. Daar hebben we berekend, dat

bij een toerental van 6000 omw~l/min. ~ 100 Hz. een vork de eigenfrequen

+'ie van 162 Hz. moet hebben.

Nu h.:-bben we echter sen vork met f = 153 Hz. en di t impliceert dat we 'x '
voor het t.oerental van de motor 5660 omw./min.C 94,5 Hz. moeten kiezen.

Dan is de verhouding wV.n," 1,62 gehandhaafd.. '

We habben dus een motor nodig, "die toersnta1llen kan leveren van 5000 tot

6000 omw./min. Dan hebben we namelijk nog de mogelijkheid om door varia

tie van het toerantal de g-3voeligheid r vo1gens vgl. 4.2.5.-(1) te va

rieren en eventueel een beter werkpunt te bepalen (zie hoofdstuk 4.2.5.).

Een eis waaraan de motor tevens moet voldoen is, dat het eenmaal inge

stelde toerenta1 zo goed mogelijk constant moet zijn.

£en en ander resulteerde in de toepassing van een gelijkstroom-compound

motor typ~ Rotax. Dit is een invertermotor, die gevoed wordt met 24 tot

28 vol~ gelijkspanning en dan een 3-fasen wisselspanning levert met een

frequentie van 400 Hz. Dit is verder niet essentiijel, maar wel het toe~

rental van de as van de motor. Deze wordt namelijk gestabiliseerd rond

12000 omw./min. ~ 200 Hz. Met een tandwieloverbrenging van 2 op l,berei

ken we hierme9 de benodigde 6000 omw/min. Dit toerental is goed regelbaar

in het gebied van 5200 tot 6000 omw./min. en ook is het toerental van

5660 omw./min. goed in te stallen. [zie lit ,~]

Door een bij de motor behorend rege1circuit wordt het toerental constant

gehouden.
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7·2.2. Constructie van stemvo!khoudor ~n aleepringan.
,

Om de atemvorkunit OS-601 om zijn lengte-as te kunnen roteren hebben we

een houder nodig voor de unit en een lageraysteem. Naar aanleiding van

de rechthoekige vorm van de atemvork en om alingeren ervan te voorkomen

hebben we een sy.st~em ontworpen, zoals in aanhangsel 10.2.2. is weerge~

geven.

Het rechthoekige uni t-huis @ zit gegoten in een messing cilinder ®
m'. b. v. araldi t. Deze cilinder is gelagerd in een aluminiumhuia G) door

middel van twee kogellagera (1) om de cilinder. Di t huis kan op ean

vlakke plaat (plateau) worden~;gemonteerd.

Een as mt:!t een~'diameter van t!Jinch is aan een kant in de messing cilin

der bevestigd.:Door deze as te roteren, draait de stemvorkunit in het
aluminiumhuia. ,;

Aan de andere kant van de cinder is een octaalvoet bevestigd, waarin de

stemvorkpennen'passen. Aan daze voet is tevens een sleepringconstructie

gemonteerd, di~ met schroefbouten in het araldit wordt vastgezet en dUB

ook kan meedraaien" met de messing cilinder.

Voor deze sleepringconstructie (zie aanhangsel 10.2.3.) is gebruik ge

IQaakt van messing als basiamateriaal. Di t is eerst vernikkeld en daarna

verchroomd, omcde loopvlakken:;voor de contacten, die verguld zijn, een

goede slijtvastheid te geven ~n tevens een zo goed mogelijk contact tus

~en ring en sleepcontact te bewerkstelligen. Wat de beste keuze is van

het materiaal 'Voor ring en corltact is nog een'open vraag, voornamelijk

omdat we hoge omwentelingssnelheden gebruiken. In eerste instantie is

met de gedane keuze een redelijk resultaat bereikt.

De aleepringsegmenten zijn van elkaar elektriach gescheiden door een in

araldit gedrenkt dun schijfje papi~r.

De gebruikte contactveertjes zijn geleverd door de firma Van der Heem.

7.2.3. De opstell1ng met twee etemvorken.

Nadat de elektromotor is geko~en en een constructie voor de stemvork

houder is verwezenlijkt, kunnen we het geheel' gaan monteren op een vlak

tableau. We moeten echter nog 3 tandwielen hebben die voor de ovarbreng

ing van de rotatie van de motoraa naar de assen voor de stemvorken zorg

dragen. Uiteindelijk is gekozen voor 3 visgraattandwielen. Bij deze is

de speling tUBsen de tandwielen bij het hoge toerental beperkt. Het mate-
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riaal van dazetandwielen is een kunststof die 4 maal zo sterk is als

nylon: arnite (nog niet in de handel verkrijgbaar). Door hun grote slijt

vastheid voldo~n deze tandwielen uitstekend en produceren bij de hoge

toerentallen relatief weinig lawaai.

Voor de overbreningsverhouding van de tandwielen is gonomen 2 op 1 op 1.

De gehele constructie is in fig. 7.2.3.-1. weergegeven (bladz. 47).
Een grote J'loeil'ijkheid bij het monteren is het ui tlijnen van de assen.

Deze moeten zo:~auwkeurig mog~lijk parallel lopeno Door gebruik te ma

ken van flexibele koppelingen: is dit uitlijnprobleem enigszins omzeild.

Tevens is een lager uit elke stemvorkhouder v~rwijderd en vervangen

door een lager bui ten de houd~'r. Hierdoor kan di t lager worden ui tge

richt t.o.v. het kogellager d~t nog in de stemvorkhouder zit.

De stuurspanning van de motormoet ca. 24 volt zijn en wordt uit accu's

betrokken. De stuurstroom is nogal groot (bij 24 volt: ca. 4 A.). Wan

neer men direct 24 volt voedin'g geeft krijgt de motor-as een zeer grote

versnelling. De' massatraagheid van de atemvorken met hun messing cilin

ders en ook va~! de tandwielen'heeft echter tot gevolg, dat de flexibele

koppelingen bezwijken, omdat ~e zulke grate torsiekrachten niet kunnen

verdragen. Bij 'abrupt uitsohakelen van destuurflpanning treedt hetzelfde

effeot Ope Daarom wordt m.b.v~ Bchakelaars deze spanning pas in 4 stap

pen bereikt. De' optredende ve~snellingen zijn'dan veel ~einer.

Aldus is een so~pel draaiend systeem verkregen, dat zorgt voor de voor~

rotatie van de stemvorken om hun lengte-aa in tegengestelde richting.
I;

7.2.4. Voorbuiging van de stemvorktongen.

Zoals we in hoofdstuk 4.3.2.0 hebben gezien kunnen de tongen van de vork

bij hoge omwentelingssnelheden nogal fiks gaan uitwaaieren. Hiervoor is

bepa1end: de afstand tussen de tongen aan de tongbases (2 basisbreedte),

de eigenfrequentie f en de rotatiesnelheid !l.
x

De gebruikte vorken 05-607 habben een basisbreedt& van 4,8 mm. en een

eigenfrequentie van 153 Hz. Bij 5b60 omw./min. neemt de afstand tussen

de massamiddelpunten toe van 4,8 mm. (bij stilstand) tot 7,8 mm.

(Nl. volgens hoofdstuk 4.;.2. geldt x l = 1,62 Xo en x2= 1,62 xO)'
Dit impliceert, dat we de tong~n ieder 1,5 mm. naar bdnnen moeten buigen.

Bij 5660 omw./min. zu11en ze dan parallel staan. De constructie van de

stemvorkun~t is zodanig, dat daze voorbuiging mogelijk is. Indien de

tongen niet worden ~oorgebogen komen ze bij een bepaalde rotatiesnelheid
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zo dicht in de buurt van de kernen van aandrijf- en pickoff-epoel, dat

'ze er door worden aangetrokken en er tegen vastklappen. De vorktrilling

is dan bij voorbaat uitgeeloten.

1'.2.5. Mechanische resonantie!Verschi jnselen.

De trillingen, die door mechanische oorzaak zullen optreden zijn van

verschillende aard.
. I

De trillingen t.g.v. het in elkaar grijpen van de tandwielen worden be-

perkt door de visgraattanden.

Verder kan de lagerspeling een oorzaak zijn.

De belangrijkste rol speelt ephter de gebruikte motor. Door deze goed

op de bevestigingsplaat te monteren kunnen we de motortrillingen enigs~

zins in de hand houden. Toch treden er forsetrillingen op bij bepaa1de

toerental1en v~n de motor. Er1treedt dan een resonantie op van het hele

systeem op de Oev8stigingsplaat. De tongen van de york krijgen daardoor

een grote amplitude, die gesuperponeerd wordt' op de normale trilling.

Deze ook voor de gehele opetelling funeate trilling kan worden vermeden

(althans gedeeltelijk) door het toerental van de motor anel te verhogen,

indien het resonantiegebied wordt doorlopen.
'J

1.3. Resultaten.

We voeren eerst' metingen uit aan een stemvorken later aan twee stem

vorken tegs 11 jk'.

Het komt er steeds op neer, dat we de frequentie van de vork(en) gaan

bepalen. Hiervoor gebruiken we een periode~ijd/frequentie-teller.

Het stemvorksignaal wordt verkregen aan de uitgang van de oscillator

schakeling (fig. 1.1.3.-1.), waarin de stemvorkspoe1en zijn opgenomen

via de sleepcontacten. Bij de toerentallen van ca. 5600 omw./min. tre

den echter talr1jke storingen Ope

7.3.1. Storingen.

Signaa1vervorming treedt op:

a. bij de stemvorktrilling ze~f t.g.v. de systeemtrillingen die de

tongen ondervinden;
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b. bij de contactveertjes t.g.v. trillen op de sleepringen, oneffenhe-

den en vuii op het sleepringloopvlak (contactruis).

Indien de contactruis te groot is, kan de trilling van de tongen ni~op

gang komen of uitdempen.

Voor goede metingen is het noodzakelijk dat we een "schoon" (ruisvrij)

signaal hebben, dat geschikt:is voor de frequentieteller.

Hiertoe maken we sen schakel:1.ng die bestaat uit een versterker, een

oandfilter (doorlaatgebied van 120 to 150 Hz.) en een comparator, die
. , jl
van het sign~al "blolqken ll maakt.

, I
7.3.2. Versterker, filter en comparator.

l·

Na bovenstaande beschouwing is overgegaan tot de rea1isatie van de ver~

sterker met het bandfi1ter en daarachter een sohakeling, die van het

"schone" signaal een blokspafining maakt (zie~fig. 7.3.2.-1. op bladz. 50).

Voor de schakeling zijn twee :'operationele versterkers 1M709C gebruikt

die hun voedin~sspanning (+ 12 en - 12 volt) m.b.v. accu's krijgen.

Tuasen de twee, operationele ~ersterkers is een bandfilter aangebracht c

met een door1aatband tussen de grensfrequenties 117 en 145 Hz. Bij de

eerste verstetker is ook a1 een fi1terwerking verkregen door aan de In

gang een serie RC-combinatie i aan txLbrengen voor de afsnijfrequentle 111

Hz. en in de terugkoppeling over de versterker een paralleltak voor de

afsnijfrequentie 145 Hz.

Tavens wordt het aignaa1 ca,'25 maal versterkt. Dit is gedaan om de fi1

terverzwakking (ca. 20 maal)~te compenseren. Na het filter verkrijgen

we op deze manier een signaa1 van ongeveer 1 vo1t(top-top), dat beneden

111 en boven145 Hz. met 18 dB/octaaf wordt verzwakt.

De twede operationele versterker is geschake1d als comparator m.b.v. 2

parallelgeschakelde zenerdiodes. Als ~er een spanning over staat die gro

ter is dan 6,8 V., dan gaat de zenerdiode geleiden, mits de polariteit

goed ls. Indien een van de zenerdiodes geleidt dan wordt het uitgangs

signaal van de op.verst. teruggekoppeld naar de ingang (virtueel aan

aarde bij Ope verst.) en is de versterking van de Ope verst. nul. Als

beide zenerdiodes niet geleiden is de versterking zeer groot. De verster

king wordt bij op.verst. namelijk bepaald door de verhouding van de im

pedantie in de terugkoppelleiding tot. de impedantie aan de ingang van

de versterker. De versterking wordt nu dus bepaald door de sperweerstand
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van de zenerdiodes. Om deze waerstand nog te verhogen (grotere verster

king) is bij iedera zenerdiode (ECO 9606) een siliciumdiode (OA 200)

ih serie aangebracht.

Als nu het uitgangssignaa1 boven ca. 7 V. (zenerdiode plus diode gaan

gelaiden indien er 6,8 + 0,2 = 7 V. over staat) komt, zal de ene terug

koppeltak van de parallelschakeling gaan geleiden en als het signaal

kleiner is dan -7 V. zal de andere tak dit overnemen.

In daze twoe gevallen is de v~rsterking van de op.verst. nul. In het

gebied tussen +7 en -7 v. is de versterking "oneindig".

Hesultaat hiervan is: een blo~signaal aan de uitgang tussen -1 en +7 V.

met zeer steile flanken en m~t dezelfde frequentie ale het inputsignaal

dat

N-.B.

I

na het filter is gezuiverd van ruie.

De parallelschakeling van dioden (OA 9l)"aan de ingang van de Ope

verst. dient voor beveil~ging van die ingang.

1.3.3. Metinge~ aan sen stemvork.

'.Nu zijn we gereed voor metinge~. Deze worden uitgevoerd volgens onder

staand blokschema (zie fig. 7.3.3.-1.).
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~Iet behulp van de motor wordt de f: bmvork om zijn lengte-as geroteerd.

-Het toerental van de motor wordt bepauld m.b.v. de frequentie van het

signaal van het generatorged~e1te. Daartoe wordt op de osci1loscoop

m.b.v. dit signaal en dat van een frequentiegenerator een Lissajous

figuur gamaakt, die bij jUiste afstemming van de frequentiegenerator

een stilstaande figuur van d~ eerste orda moet ~ijn (12000 omw./min.

van de motor komt overeen met een uitgangsfrequentie van hat generator

deel van 400 Hz.). Door de t~ndwieloverbrenging van 2 op 1 wordt het

toerenta1 van max. 12000 gereduceerd tot max. 6000 omw./min. en aan de

stemvorkunit toegevoerd. Deze unit bestaat uit de oscillatorschake1ing

waarin de stemvork is op~enomen via de sleepringen.

We gaan nu bekijken hoe de frequentie van de stem~ork verloopt als

,func tie van he:t toerentalwaarmee de stemvork roteert.

~en moeilijkheid, die nu optreedt, is dat de tongen van de vork bij elk

nieuw gekozen toerental eerst een passende voorbuiging mo~ten krijgen,

zodat ze parallel komen te staan bij het gekozen toerantal. Daartoe moet

de vork steeds uit z'n huis worden verwijderd. Nadat de voorbuiging is

aangebracht moet de vork en ~e sleepringen-unit opnieuw met nauwkeurig

heid worden gemonteerd en uitgelijnd. Dit is een tijdrovende zaak, maar

is noodzakelijk omdat de tongen anders 6f te ver van de spoelen blijven

verwijderd of ar tegen vastgetrokken worden.

De metingen die gedaan zijn, zijn weergegeven in fig~ 1.3.3.-2.
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We zien, dat de'vorkfrequentie goed ovareenkomt met het cirkelvormige

varloop zoals in hoofdstuk 4.1.3. theoretiach is berekend. Er zijn twae

metingen gedaan, waarbij de 1engte-as van de york zich in horizontale

r~sp. verticaleatand beyond. Tussen daze metingen traden geen markante

v~rschillen op in de ~evonden waarden.

1 •.,3.4. Afwijkingen van de theorie.

I'

Volgens de theorie in hoofdatuk 4.1.,. moet voor de kromme in fig. 1.3.3.-2.
"1

gelden: '.

r V 1. i' ( ):llt T\!:' CoO", -.n "cirke1 om de -9orsprong met straal w"

We zien, dat de'gemeten firequentie kleiner is dan de theoretisch berekende.

Bij hogere toerentallen wordt de afwijking groter. Wat hiervan de oorzaak

is, is nog niet~met zekerheid bekend.

In eerate instantie is gedacht:aan een foutieve theoretische afleiding.

Immera, we hebb~n de tongmassa: steeds in een punt geooncentreerd gedacht.

Daarom is de berekening nog eens uitgevoerd voor het geval dat de tong

msssa continu over de tonglengte is verdeeld (zoals in werkelijkheid

he t geval is). ': l,

Ook dit bleek echter geen aanwijzing voor de oorzaak van de afwijking

te geven (zie aanhangse 1 10.le? ) .
Daarna is bekek~n o~e stand van de york t.o.v. het aardgravitatieveld

er iets mee te maken had. Na m~tingen (zie fig. 7.).).-2.) waarbij de

as van de york zowel in horizontale alB in verticale richting werd ge-
':

nomen, bleek dat dezelfde afwijkingen optraden.

gen mogelijke oorzaak zal kunnen liggen in de manier waarop de tongen

worden voor geb,ogen. Na de voorbuiging zijn de tongen nog steeds recht

(zie fig. 7.5.4~-la.). Bij 6000 omw./min. echter is de stand van de tongen

dan niet meer precies parallel, omdat iedere tong een "boog" vertoont

(zie fig. 7.3.4:. -lb.). Hierdoor kan de flrequentie van lie york worden be

invloed, omdat er geen goede ~armonische trilling mear optreedt en ook

omdat de centrifugaalkracht andere werkt.

Nag een opmerking over de frequentie van de York bij atilstand van de

motor (de eigenfrequentie). Uit de impedantiemeting (hooftdstuk 7.1.2.)

is gebleken dat de eigenfrequentie ca. 153 Hz. is. Uit fig.1.3.,.-2.

blijkt deze 154 Hz. te zijn. Dit vindt waarsch1jnlijk z1jn oorzaak in

het feit, dat door het steeds weer vaarbuigen van de vorktongen, deze
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t.o.v. de spoelen zijn verschoven en tevens iets z~Jn gedeformeerd. Hat

is echter niet essentieel vqor de verdere metingen dat de eigenfirequentie
iets is gewijzigd.

~\il'\(l,;\cl

~i"·l}·lt-Io..
'J)e""or~ b~ "~i\~~~~d

7.3·5. Metingen aan twee stemvorken.

'000 OWlw/ttIIliVt.

~i~. 'F~.'t.-I"'.

1)e ~n·\(. b~ "00 Ortlw';~\",.

Voor beide stemvorken in de opstel1ing is eenZe!fde verlOop van de fre

quentie volgens fig. 7.3.3.-2. gevonden.

Daarna is de opstelling volgens fig. 7.2.3.-1. verticaal gemonteerd op

een plateau.Dit plateau kan roteren op een vaststaand onderstel.

We gaan nu dei~ stemvorken met ca. 5600 omw./min. d.m.v. de motor de voor

rotatie geven~ Dan voeren we de stemvorksignalen toe aan een 08cill08

coop. Deze si'gnalen worden afgenoman van sleepcontacten op het onderstel.

M.b.v. de twee signalen wordt op de oscilloscoop een Lissajous-figuur

gemaakt door ze re~p. op de 'horizontals an vertioale ingang te zetten.

De meting heeft het volgende resultaat gehad:

a. bij stilstand van het plateau (Jlp= 0) zien we op de scoop een fi

guur van de eerate orde, die niet stilstaat. Dit duidt op een fre

quentiever~chil 4~, dat in dit geval ongeveer 1,5 Hz. is.

b. door het plateau voldoende anel te roteren in de juiste richting

(ca. I omw./aec.), kunnen we een stilstaande figuur verkrijgen.

Uit deze kwalitatieve meting mogen we concluderen, dat het frequentie~

verschil tusaen de twae vorkaignalen een maat is voor de hoeksnelheid IIp
van hat plateau, zoals in de themrie is afgeleid (vgl. 4.2.5.-(3) ).

Wanneer het ons zou lukken de eiganfrequenties van de vorken nu gelijk

aan elkaar te makan, zou het effect bater te zien zijn bij kleinere ll
f

waarden. Door mechanische mooilijkheden is dit nog niet gebeurd.
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7.4. Conolusie~~

Als we de gevonden resultaten vergelijken met de theorie kunnen we

concluderen datI

a'. bij de metingen aan een vork (hoofdstuk 7.3.3.) het frequentieverloop

klopt met de' theoretisch berekende cirkelkromma, behoudens een nog

"niet verklaarde kleine afwijking.

b. bij het contraroterende stemvorken-systeem inderdaad de theorie is

bevestigd, wat betreft de afhankelijkheid tussen Ai en .ap , door de

kwalitatieve meting volgens hoofdstuk 7.3.5. Door de eigenfrequenties ~

van beide vorken (en dus daarmee f bOI en f bOII ) zo goed mogelijk aan

elkaar gelijk te maken, kuririen we een nauwkeuriger meting verkrijgen.

T.a.v. de constl[-uctie van hetsysteem volgens fig. 7.2.3.-1. kunnen we
"zeggen, dat:

a. de sleepring-contactveer-overgang veel moeilijkheden oplevert en leidt

tot een sterk varminkt stemvorksignaal.

b. motortrillingen en systeemresonantias zo veel mogelijk bsper~G dienen

te worden. l.

Wat deze laatste twae punten betreft, kan het volgende adviss worden ge

geven:

a. hat is beter om bepaalde schakelelementen uit de oscillatorschakeling

met het stemvorkhuis te laten meeroteren. Hierdoor kan het aantal "

sleepringen ~eperkt worden. ,

b. de stemvorkhquder (aanhangsel 10.2.2.), waarin de stemvorkunit draait,

is nogal robuust geworden. Het is beter om de unit in ta "klemmen"

in een constructie, waaraan de rotatie-as is bevestigd. Deze as kan

dan gelagerd worden, waardoor het grote buitenlager dat we gebruikt

hebben door san kloiner kan worden vervangen.

c. we kunnen verwachten, dat indian deze punten a. en b. worden doorge

voerd, het tandwielensysteem verkleind kan worden. Ook kan een andere

motor gebruikt worden. Hierdoor zullen de motortrillingan weer be

perkt blijven.
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8. "UITLEESMETHODEN".

Vanwege de kleine frewuentieverechillen (tot max. 2,5 Hz.), die optradan

zullen we een ~eetmethode moeten gebruiken, die gabaeeerd is op periode

tijdmeting, ala we enal een meetresultaat wensen,

We gaan daaromhet varschil ~T bapalen tussen de periodetijden T
l

en TIl

van de twee stemvorksignalen.

Het frequentievarschil 6f volgt dan als voIgt:

of = f~l- hu;: I I:: 1'n - Tt ;: 0 T. hI(\U ~ 0 T. ~~
1j Tit TITI

Dit impliceert, dat we de voorrotatiesnelheid ll. constant moeten houden,

tenzij r bO meegematen wordt.

Het periodetijdverschil ~1 kunnen we analoog of digitaal meten.Het 'hit

gangssignaal" fs dan een maat voor het frequentieverschil en dus voor

de plateaurotatiesnelheid .nt'

Door integratie van dit·"signaal" naar de tijd kunnen we de hoek Cltr be

palen, waarover het plateau is gedraaid (zie hoofdstuk 4.3.4.).
Ben meetmethode is nog niet gekozen en uitgewerkt, omdat eerst de gehele

meetopstelling verbeterd dient te worden, [z.ie ook li-l.~]
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9. SLOT.

9.1. Algemere slotconclusies.

Aan de conclu8i~s onder de hoofdstukken 6.6.en 1.4. kan nog het volgende

worden toogevoegd:

Het afRtudeerwerk heeft aangetoond, dat het mogelijk is om rotatiesnel

heden to meten met het gebruikte stemvorken-systeem.

Welke nauwkaurigheden kunnen worden bereikt, moet nog blijken, wanneer

het systeem zeIt verbeterd is t.a.v. de mechanische oonstruotie.

Of het gunstiger is om een tWGe-tongige dan weI een meer-tongige york

toe ta passen, is nog niet dUidelijk. Wellioht dat beida types goede re

sul taten geven.'

Voor beide typen geldt eohter weI, dat de basisdiameter zo klein mogelijk

(qua construotte) moet worden gemaakt om het hinderlijke "uitwaaieren"

van de tongen zo veel mogelijk'te beperken,

Het verdient veider aanbeveling am een sleepringenconstructie te vermij

den of het aantal te beperken. Dit wijst erop dat h~t beter is om een

spoel te gebruiken als elektrisch aandrijfelement en niet een aandrijf

spoel en een pickoff-spoel.

Als laatste opmerking kan wordSn gezegd, dat de tandwielen van arniet

(zie hoofdstuk 7.2.3.) uitstekend voldoen en nog geen tekenen van slij

tage vertonen.

9.2. Suggastiesivoor verder werk.

T.a.v. de opstelling met de stemvorken OS-607 kan gezegd worden, dat de

algehele constructie nog veel verbe~ingen behoeft. Hier 1s al in hoofd

stuk 7.4. over gesproken. We kunnen beter de rotatie-as aan het stemvork

huis bevestigen m.b.v. een aanpassingsstuk. Het verdient hierbij aanbe

veling, ar op tei letten dat de stamvork zelf van bui ten af dirot bereik

baar is en ook z'ichtbaar, zodat m.b.v. een stroboscoop de stand van de

tongen tijdens hat lopen, kan worden gecontroleerd en daarna indien nooct

zakelijk gecorrig~erd.

Nadat de mechanische aspecten zljn verbeterd, moe ten de eigenfrequenties

van de stemvorken zorevuldig aan elkaar gelijk worden p,emaakt, waarna

m.b.v. een geschikte uitleesmothode kwantitatieve metingen kunnen worden
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varrioht. Wellicht voIgt hieruit eon betere waarde voor de gevoe1igheidr

e~ dUB voor de verhouding w~

Wat de opate11ing met twee kroonvorken betreft, hiervoor is reeds een

co~atruotie ontwor~an en vervaardigd. (zie aanhangs81 10.2.4.). Bij de

aandrijving met ean motor traden echter zodanige raRonantiea van de tongen

op,dat deze te veel uitwaaierden en tegen het frame stootten. Dit behoeft

du~ nog de nodige aandacht. Dit zelfde geldt voor het elektrische aan~

drijfBysteem, dat nog niet ia aangebracht.

Een slotopmerking, die de afmetingen van de toe te passen stemvork betreft:

Indien we de stemvork in zijn gaheel veel kleiher gaan maken, dan gaat

dit meegtal gepaard met een hogere eigenfrequentie. Om de verhouding w~/jl.

toch op dezelfde waarde te houden, moeten we dan de voorrotatiesnelheid

wijzigen. Hiervoor kunnon we een (kleinere ?) motor gebruiken, die een

hoger toerental levert, ofwe I een andere tandwie10verbrenging toepassen.

Op het ogenblik kunnen zelfa "atemvorken" gemaakt worden, die beataan

uit tongen met een lengte van oa. 0,5 mm. en een minimale frequentie van
1000 Hz. [~,e I\t. II]

Wat dit voor perspectieven biedt t.a.v. de in dit afstudeeTwerk gevolgde

methode is vooralsnog een duistere zaak.
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10. AANHANGSELS~

10.1. Theoretis6he aohtergrond.

10.1.1. De elektromagnetiach-mechanisohe omzetter. r..i. lit.•It]
I

B~j de elektrisFh aangedrevenstemvork hebben ,we te maken met een elektro

magnetisch-mechanische omzetting.

Nl.:van een elektrisch signaal (spanning U, stroom I) op de aandrijfspoel

naar een ma~etisoh signaal in de luchtspleet,(magnetische potentiaal. .
M, fluxvera~dering ~ ) en dan naar een mechanisch signaal via de

tongen (kracht F, snelheid i).
We kunnen de om~etter ontleden in vierpolen met een eigen matrix (zie

fig. 10.1.l.-I.~.

'Po - ~ ~_f.\o-
l' ~::.\&\(n.o-

II

M~"ct ~t1 M"'''_''. f~
OMUUe... ~ OVll\,.u..",

L

Met R

a ..

~iCl:' 10. I. I. - I.

'be ele\l.~__o -W\Clt4~.\i~C\t-Mce~Q""c~, OM'I..\ ~e~

Ill_\\c._ 1M 'li.~,~i" Me\ ~~\tchoY"c"clt 'Mo.~~iuS.

spoelweerstand
I

magnetiache capac1teit'van de luchtspleet

tongimpedantie
;

belastingsimpedantie
';

Vervolgens. gaanwe de matmes BAlIE}L en IAk'-l1 bepalen, die behoren bij resp.

de elektromagnetische en magnetomechanische omzetting.

a. De matrix I\AIlft.- van de elaktromagnetische omzetter.

We maken gebruik van de analogie:

spanning U ... U magnetisohe potentiaal

.. stroom I E+ ~ fluxverandering

waarbij M a H.l met H. magnetische veldsterkte in de luchtspleet

1 = lengte van de luchtspleet

Bij een Rpoel met n windingen geldt:

U = n.; en Mg H.I = n.I
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"

ofwel: U O.M + n.;

I ... -J;.M + 0.'
met vierpool:

'I

o

'I,
Er geldt dat

b. De ma.trix \\Allrl'l van de magnetomachanische omzetter.

We gebru1ke~ de analogie:

magnetische: potentiaal M~ F kracht

fluxverandering ~ .. i snelheid

'1
F .. ~ f~, c1~

M ... - ",0 )l ': - ~o J~ tl\
,.. I: J4.

ofwe 1: F .. "0.1'1 + \-II~Ai jlJ ~ ()
-+ ~A" t1 = .

i .. .!J 2.. ~ of- o. ; ". - C!
H ,U H

LJ

s~gnalen kunnen we
J
"en

:: vervangen.

immers voor sinusvormige

f .... crt. door -:!-
; )W

L:' door IW
d~ .. J

De vierpoolt,~ordt:
; -~ .
~~ T-~-\'A-I~-~t5;

We moeten er weI rekening mee houden, dat H hier constant wordt

veronclersteld, m.a.w. aIleen kleine signalen If... <<f.) zijn toegestaan.

c. De vierpolencombinatie.

krijgen weAls resultaat van lO.LL8..~.en,:b.

I~ 1:'-"-_" 1 I ... ;.
U ~~ 1IA1I£1' __C_'__ ~I"'I~"~_1°_:1F

, !i. 1.0 "
,
~

0 )Y,met matmes:
• • •

J. 0 0 .~ 0 0

" '"



61

Na vermenigvuldiging krij~en we:

" . w'"-1-
H

L , !h.+Ji-..- -
'" C. \ot ~a", iwn

M.a.w. -u = + . WI' F i W~~
.

1- + - 0 X
H

""
-I='t~~ +

. '" CH
I ';1'0 H) ·
\;e", - ~wW\ X

Sluiten we de uitgang kort:(F ... 0) dan is de ingangsimpedantie Zel:

Zel = ~ : i w
n" C :'l~ Zel= zel1'1nduktie LO

waarbij (omdat ~ =~ ) J C:r.l met LO= n2 C '
i/J lwC. J. '

Bij open uitgang voigt voor de ingangsimpedantie Ze1:

~ . w'" I W~)'"l' "cA
U 01 - '" 7J , JCAl'"Z .A= -:: "l "

~. 1 = .
~o _.~ t~)'" '10 ~ ~w"," C
~!~ jW'" ~ .,

m.a.w. een paral1elschake1ing yan twee impedanties, nl.:
it.

}W",1.t e~ (~)11o'

Bij het rekenen met deze impedanties moeten we rskening houden met de
i

"abnormale" frequentieafhankel1jkheid. Fysisch bestaat de impedantie

niet, maar rekentechnisch is er comfortabel mee te werken.

De factor (W~"') komt natuur1ijk ook voor de belastingsimped~ntie Jb te

staan. II

Het uiteinde1ijke resultaat v~n ae omzwervingen onder 10.1.1.~.,b. en.

c. is onderstaand sohema (fig. 10.1.1.-2.), d~t de elektromagnetisch

mechanische omzetter vervangt.

Dit sohema is in noot'astuk 4.'.'. (fig. 4.}.'.-}) gebruikt.
I~ ~~

'I

fi~. \0.,-,.-'1..

Ve",vo.W\'·"\I~SSOhG~(). VODt" de e\.\f.hD- W\Q1M1\'~
""e\!.\tQ~i~c~e olM~eHe~.
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10.1.2. De continu verrieelde tongmassa •.,

Naar aanle1uing van de frequentleafwijking in hoofdstuk 7.3. is hier

onderzocht of de oorzaak kan liggen in het feit, dat de stemvork steeds

als massa-veer-systeem is opgevat (hoofdstuk 4). We hebben de tongmassa

steeds in een punt geconcentreerd gedacht. Hieronder zal worden bekeken,

welk resultaat het geeft als we de massa verdee1d denken over de 1engte

van de tong (zoals t;n werkelijkheid het geval is).

M~thematisch v~r1oopt de ba:ekening ala voIgt: (a.·le ook lit.. 'J
W~ beschouwen e,en element~ d~ van een vorktong met doorsnede A en ma9sa

aM (zie fig. 10.1.2.-1.).

M.. buigmoment

F .. schuifkracht

W = krachtdichtheid

It= rotati~sne1heid van

de tong om de y-as.

Voor het moment, M dat nodig is om het element ,met lengte cLj over een hoek

te verbuigen, geldt:

V~\. 10.1.1.-(1)

..'" ~F = 'N 4'1

met E = elasticiteitsmodulus

A = doorsnede oppervlak van

de tong
l('I... -t/f.i

t.. dikte van de tong

v~\. 10.1.".-(1)

met w = krachtdichtheid

;.
Voor kleine hoeken·ge1dt:

;:: - (~ )'\. a" .. (~~)'i : - ali t;:)
Substitutie in vgl. l6.1.2.-t~) levert:

M- - E A It<,'l ,tl(
- I) '\~,

Voor de schuifkracht F geldt : F~ ~
7H~

en verder W4,\:: pAd',1 )1.JC +

~
Ve.YSrle\\ iV\(~S' .
k\"'Q.c.k~
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Dus

M.b.v. vgl.lO.l.2.-2. verkrijgen we hieruit:
~

o"~ + :R.n."" t j ~ =0
~ '1" E 1(l E ,,"'L ) ta-

Stel x = X(y).e-iLUt dan voIgt uit vgl. 10.1.2.-(3)

We zien dat bij' ..n. "" 0, de stemvork trilt met een cirkelfrequentie

&.ulC = w.

B~ j .n.j 0 trilt de york me t wit =VUJ~ _ .n2.

Dit is gelijk aan de uitdrukking,die we vonden bij het massa-veer-systeem.
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10.2. Ontwerptekeningen.
I,

10.2.1. Kroonvork.

---
Q~(l»\'~
t,.v.
\rte~dilM.

~'tiIi

I
I

'f'i
I

" I
l.

I
~

I?-\.ot\o;,~e VO\' \(, V'l\e~ \o~,en V£\t\ \ W\Y\'\. cl'I~\e .

md\e\'i~: a"~Ow.Q\e\\ 1~4q\

se~~Q\ ,:,
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,~,W\ ~t \/OOt ele
\t/)~e\, II. "'.

'01""

materiaal:

buitenhuis-a1uminium

1 ruimte voor de

stemvork.

2 messing cilinder

waarin de stem-

unit past.

7 afsluitflens voor

kogellager.

-- binnenhuis-mesaing

koge11agers:

RIV EL 40-16008

40 68 9 mm.

~ huis van de stemvork zelf

ingegoten met ara1dit ip de

messing oilinder.

ID"1I..

!
~\e.I&~ \/00'(' ,be."Rta~iC)inq

ap tQb\t~U.

vork past.

3 aluminium houder.

4 kogellager op

messing oilinder 2

~I
(i)

en bevestigd in
® 55 aluminium houder 3·

5 00 taalvoe t •
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10.2.2. Stemvorkhouder voor OS-6f7. (schaal 1 op 1)
I '/

1!. :: S'V~
... It ,')0

~I .I~r:: 6,~~

-N.B. De uizettingscoefficient Ivan 2 en 3 mo~ten eigen1ijk gelijk zijn.
Het is dus bater voor beide messing of aluminium te kiezen.
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10.2.3. Sleepringenunit.(schaal 5 op 1)

--< l' " >
=< . 8 JrI+41

1~77~
- .......... __ .-.-.-.-
t
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~

~

'''I.i.~1 ~
/ /

/
/ /
/ /

P / /

Ii
/I
/
/
/

"

I ][
De v1akken met diameter A en B moeten
goed concentrisch worden gemonteerd.

De sleepringenunit bestaat uit gedee1te I met daartegen achtereenvolgens

4 maal gedeelte II, zodat 5 loopv1akken voor de 5 sleepcontacten worden

verkregen. De delen zijn aan elkaar bevestigd m.b.v. in ara1dit gedrenkt

v1oeipapier, zodat ze onderling elektrisch geisoleerd zijn.

De aansluitdraden worden op de plaatsen P vastgesoldeerd en kunnen door

het boorgat van 3 mm. diameter naar de octaalvoet worden gevoerd.

Als materiaal voor de delen I en II is messing gebruikt. Na vernikkeling

zijn ze verchroomd am een slijtvast en gepolijst oppervlak te verkrijgen.

Deel I is anders uitgevoerd dan deel 110m de sleepringunit in de sleep

ringhouder te ~unnen bevestigen.

Tijdens het lijmen worden de delen ter verkrijging van een goede uitlij

ning in een perspex-buis met een lO-mm.binnendiameter opgesloten, die

na het uitharden van de 1ijm verwijderd wordt.

I

I
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10.2.4.1. Kroonvork.(schaal 2 op 1)

materiaa1: automatenstaal
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materiaal: aluminium
r

Een paar koge11agers in excentrische ringen bevestigen, zodat de tandwie1

speling kan worden ings8teld.
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10.3. Lijst van gebruikte symbolen. (zie ook hoofdstuk 4.2.1.)

Maateenheden.
i·

eenheid: b1jbehorende grootheid:

A ampere elektr. stroom

°c graden Celsius relat1eve temperatuur

F farad elektr. capaciteit

H henry induktiviteit

Hz hertz frequentie

N newton kracht

V voltj el~ktr. spanning

W wattl vermogen

Wb web~r magn. flux

kg kilqgram massa

m meter lengte

rad radiaal hoek

sec secup.de tijd

.0. ohm elektr. weerstand

Grootheden.

grootheid: mksA-eenheden:

A

\lAII
B

B~

C
"..

C

E

F

H

I

J

K

L

M

oppervlak

matr!Lx van A

mech. compliantie=vering

magn. induktie

elektr. capaciteit

Magno capaciteit

elasticiteitsmodulu8

kracht

magnL veldsterkte

elektr. stroomsterkte

mech. impedantie

kracht

induktiviteit

masstJ.

2
m

m/N

Wb/m2

F

H

N/m2

N

A/m

A

Nsec/m

N

H

kg



M

M

Q.

R

R

S

T

T

U

VI

Z

Z

a

b

d

e

f

g

h

j

1

m

n

r

t

t

w

x,y,z

.r

.n
¢
cI-

£

)J-

P
if
w
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buigm0m,ent

magn. potentiaal

kwaliteitsfactor van een reson. kring

reele elektr. weerstand

radius, afstand (in pol. coordin.)

mech. stijfheid
I'

torsiekoppel

duur van een trillingaperiode

elektr. :spanning

mech. wrijving

elektr.,impedantie

mech. impedantie

versnelling

breedte

dikte

basis van nat. logaritmen

frequen~:Le

versnelting t.g.v. aa~dgravitatie

hoogte

eenheid van imagine getallen

lengte

massa

aanta1 windingen van een spoel

radius",afstand (in pol. coordin.)

dikte

tijd

krachtdichtheid

afstand' (in rechth. coordin.)

gevoeligheid (zie vgl. 4.2.5.-(1))

cirkelf~equentie, rotatiesnelheid

geometrische hoek

geometrische hoek
,;

dielektriciteitsconstante

magn. permeabiliteitsconstante

soortelijke massa

fasehoek

cirkelfrequentie, rotatiesne1heid

N!!1

A

1

.n.
m

N/m

Nm

sec

V

Nsec/m

.n
Nsec/m

m/sec 2

m

m

1

Hz, periode/sec
2m/sec

m

1

m

kg

1

m

m

sec

N/m

m

1

rad/sec

rad

rad

F/m

H/m

kg/m3

rad

rad/sec
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