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e 1: SUHHARY

Xhis report describes a new approach-in measuring small capicitance

variations. The circuit espocially dcvelopped for capacitive

transducers is alao useful tor inductive transducers.

The method, based on phase modulation, has excellent temperature

and noise immunity. A temperature Compensating system, eliminating

temperature effects of the transducer, has been built in.

A survey of circuits properties as .ell as instructions for use are

given.

~ 2: INLEIDEND OVERZICHT

Er bestaat in diverse takken van vetenschap en techniek een grote

behoefte aan gevoelige apparatuur voor capaciteitsmeting. Dikwijls

is de absolute naunkeurigheid van vael minder belang, b.v. wanneer men

capacitoitavariaties wanat te metan.

Een voorbeeld hiervan, de capacitieve hoekstandmeting aan een electro

motor, heaft tot dit afstudeeronderzoek geleid.

Voor de digitale besturing van gereedschapswerktuigen, is in de groep

elektromechanica van de T.H. Eindhoven een servomotor ontwikkeld, die

400 discrete hoekstanden per omwenteling kent [1]. Buiten asynchroon

motor- en rembedrijf, heaft de motor de mogelijkheid ala synchrone
reluctantio motor te functionoren. (Hot is dal'\ een z.g. tlstep-motor")

Voor regeltechnische toepassingen van doze motor is het nodig de hoek

stand digitaal te kunnen uitlezen. Hiervoor is con inductiove methode

_ ,ontw1kkcld waaraan echter een nadeel kleeft: de justoring van de op

nemer(s) moot zaer nauwkaurig geschieden [2]. Door gebruik te maken

van de reluctantie-conceptie van de motor, kan'echter eenvoudige

capacitieve hoekstandbepaling plaats vinden. Zie figuur 1. De opnemer

bevindt zich op een isolerende onderlaag. Stator en rotor zijn beide

geaard •

.tt~/'.'-.;.~.~.~~~:~~!';;- '/ Ejj;~'"CC ~ - Stec tor

0% ~~~1J~ ~otor

figuur 1: De capaciti~vo opnemer
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Afhankelijk van de hoekatand verandert de capaciteit tuaaen de op

nemer en aarde.Dezo capaciteit6verandering, in de orde van 1 %. is

meetbaar. Omdat ~r van hot dragormatoriaal temperatuurafhankelijk

is, zal er gozocht moe ten worden naar een vergelijkende meetmethode,

waarbij de vergolijkende capaciteit thermisch gekoppeld en identiek

is aan do opnomercapaciteit.

Er bestaat een zeer groot aantal brugmethodes om twee capaciteiten

te vergelijken [3J. Extreem gevoelig is de "Webb and Wood modification"

van de Wien-brug volgena hot Blumlein-principe [41, zie figuur 2.

Webb en Wood behaalden een gevoeligheid van ~OO p.p.m•. (parta per

million).

Vlien-brug Wien-Blumlein Webb and Wood

figuur 2; D. "Webb and Wood modification"

Voor de "Webb and Wood" modification van de Wien-Blumlein-brug geldt

. ala overdrachtsfuDctie:

ala k II: - 1 [5] (koppelfactor)

Ala w 1 LC»l ~

.::I.G
R(w) -=:l C en is dua zowel onafhankelijk van de frequentie als

o

van de zelfinductie. Dit maakt de schakeling zeer geschikt voor

capacitievo opnemers. Het Blumlein-principe laat zich ook zeer goed

op andere verhoudingsbruggen toopasson [6J.
Een ~lldo~e zaor eevoelige meetcethode voor capaciteitsvariaties is

die volSGns J.J. Zaalberg van Zelst [7]. Do impedantieverandering

van oonL.C.-soriekring is bij een, gegeven C variatie groter dan

die van een condenaator alleen, vooral indien rond de resonantie

frequentie wordt afgestemd. Zie figuur 3. De zelfinductie heeft ver

liesweerstand R.



figuur 3:

De Zaalbergmethode

- 1+ -

Er wordt con analoog tweede circuit opge

bouwd. 10 C1 een in waarde varieerende

capacitoit, en C2 vast, dan bevat Vu1t
alleon de zijbanden behorende bij de

draaggolffrequentie van i en de modulatie

frequentie van C1 •

Zijn C1 en C2 ongeveer aan elkaar ~elijk,

en de circuits in resonantie dan is een

gevoeligheid van 30 p.p.m. haalbaar.

Aan de beschreven methodes kleven enkele grote nadelen:

-- Het betroft amplitude modulatie-methodes die erg storing5gevoelig

zijn. (De Zaalborg-mathode minder)

- In eTenwic~t geven de kringen geen spanning af.

- Hoge impedantiea dus geen lange leidingen mogelijk (Webb and Wood).

- Niet geschikt voor eon constante afwijking van de evenwichts-

toestand (Zaalberg van Zelst).

De in § 3 to beschrijven methode heeft doze nadelon niet, is extreem

gevo.lig, volstr.kt storingsongevoelig, en bezit een grote eenvoud.
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§ 3: DE FASEBRUG METHODE

3.1: De methode en de gevoeligheid:

Z=J'(.IJL + /wC + R.
Noem C;: Co .,. A C en L::I L o + A L

en atel l4.:) L I
• = 4J Co

·T

Een niet zuiver ohmse impedantie geeft een fasedraairng tussen stroom

en spanning. Daze faaedraairng is een maat voor de impedantie en kan

vael' impedantiemeti~g bonut worden. Zio f1guur ~.

:t

Voor de iasedraai1ng tussen stroom en spanning volgt

uit de cocplexe rekenwijze:

f> = o_da,,! YJ (~: + .f,(-r(~~);= ard.,,] 9( ~: + ~;) (I)
~ C. ~L .

mita c:-« i . Stellen Vie -r:;; = 0 dan is uit (1) de

maximaal boreikbare gevoeligheid te bepalen.

Stel Q ::I 500. ~ is tot 10-
4 radiaal meetbaar [8J

~c _6
-C =0 .1.' lOis DOg meetbaarlo . I

De mothode is dus ruim 100 keer gevoeliger dan de eerder beschrevon

mothodes.

In resonantie is de kringimpedantie zoor laag zodat lange toevoer

leidingen mogelijk zijn.(voor R • 5 A. t & 500 kHz ligt het kantel

punt op 65 nFl) Door toopassingvan iasegevoelige syDchrone detectie

kan zo&r selectie! gemeteD worden. waardoor storingeD vrijwel goen

invloed habbon (2).

rl~
.... I !

=,' n i

~W~);
iiguur 5

De 1'ormul~ r
ook voor h3t

(
.oL ~)• arctan <p L:;; + Co voor het. seri.ecircuit geldt

dual. goval onderdozelide condities,tiguur5.

Vanhst pure meetstandpunt.uit.ia .rd~s

geen enke~ verachil •

Er zljneen tlll'eetal redenenenige beperking

in de kouste-hebben:

a. Een s0riecircu~t,.spanningsbrongeToed

heatt eon zeer-.lage· "rondgaande" .impedan;tie.
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~ll--j

-l-

Ecn kleinc in hot circuit eeinduceerde EMK heeft ~UQ een grote

(atoringol) stroom tot gcvolg. In het duale geval geldt voor ' ..

stroombronvosding hetzolfdo.

Duo een scriocircuit uit oen atroombron, en een parallelcircuit

uit eBn apanningebron aturenJ

b. Bij een inductieve opnemer is het C gedeelte goed afgeschermd .

en komen in do opnomer dus slechta magnetische storingen binnen.

Eon parallelcircuit heeft grote stromen ~oor L en C dUs grote

opnemorvelden, dus de storingsinvloed i8 kleiner.

'Analoog heeft bij capacitieve opnemers een seriekr~ng voordelen.

Con"Cll"8:!~e:

In bei~e gevallen i8 de impedantie op de leiding aangesloten laag,

-'zodat'doze lang mag zijn.

}.}: Synthese, identiciteit van de brugtakken:

~c
Nog Diet tor sprake gekomen is de temperatuurinvloed. De~ variatie

tongevolgo van temperatuurvariatie kan van dozel!clo grootte-orde zijn
AC

ala de ~variatie waarvoor de opnemer geconstrueerd ward.
AC ALIndien y:> c;- < 1 en -z:;- ='0 kan (1) geschreven worden als

r= 9 ~~ 0.00 ••••• , 0 '·0 o ••• 0 .0' • (2.)

de temperatuurvariatie veranderd:

We nemen nu een tweed. circuit waarvan de capaciteit aIleen t.g.v.
6C,

Co
Hotvo~Dchil i~ fase tussen de t~ee spanningen, indien dezelide

Cf, - ~L -

fig. 6.
ACT

Co
ACT

Co

stroo~ wordt cpzodrukt is: zie
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dit niet meor ZOt dan .ordtA~klein.r bij

== __ rv
lZ

Een bctere methode is te zorgen

dat q?~ altijd nul blijft t door

d. oscillatiefrequentie t. laten

meelopen. M.a ••• ondanks de

temperatuursvariaties d. kringen

in resonantie te houden. In de

- cf (~ C, AL, ) ( Ll 0- Jc +
~ reT = 9, 9 c::; +- Lo / + q;, eOI

-J. Cj)/ J9 ( ~o~' Je +- ~:/c J'L) .... .. . . . . .. .. . .. . . ..(~)
AC,

bier veronderstelde ~ even groot

~2."" cp, (I + Sq»
A C1 .=::!0.. ( r )
Cos. = COl 1+ cJC

AL]. = .!)L, (1+ JL)
Lo!. LOI

temperatuurvariatie geldt nu:

A L, Jell)
L0 1 -I-

Voo~ de faaefout t.g.v. de

Iffasebrugmethode" is-de tweede

brugtak ••n lus in een regel

circuit voor de oBcillatiefrequentie. Omdat thermische verschijnselen

langzaam zijn, kan daze lus zeer stabiel zijn [9J.
Stel or is alleen faaedraaiing t.g.v. temperatuurvariatie.

A c, 6L,
91 COl + 9, y;;;

_
Do CZ c.Lz.

t':) +- (';) -'r: COL TIl Loa

figuur Z: y • arctan x.

In het ernatigste geval zal de
AC.

zijn als de e:;:; die .e willen meten. Door de juiate magnetische

materialen is ~:; verwaarloosbaar. [1OJ V1]. Door toepassing van

externo weerstanden kan J~ in de orde van 1 % gebracht worden.

Formule (3) gaat dan over in:

Ie

en hangt dus uitsluitend van de symmetrie der gebruikte condensatoren
af. 'In de practijk komt dit neer op zo .goed mogelijkhomogene opnemers.
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§ 4: DE RE.rH~ISATIE VAN RET El,EKTRONlSCHE CIRCUIT

4.1: O·,rerzicht.:

Vanwege dc·noodzakelijkheid voor- en achteruitdraaien te kunnen

detecteren t zijn twee opnemera nodig [12].

Samen met de compensatie opnemer dUB drie. Zie figuur 8. Deze

worden gestuurd uit drie stroombronnen t de spanningen worden ver

sterkt en omgezet in blokspanningen. De stroom-informatie wordt

ook in blokspanning omgezet. Ala fasegevoelige synchrone detectoren

f'ungeren drie "AND gates" omdat amplitude-informa.tie irrolevant is.

De gsmiddelde geli jkspanning ui t de ~.AND' S It is een maat voor de

fasedraaifng (deze maat is lineair) [;SQ. De inf'ormatie' uit de

hulpkring wordt teruggevoerd naar de oscillator om de frequentie

via een varicapdiode bij te regelen.

figuur 8: Blokschema vande hoekstanddetector
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4.2: De Btroombronnen mot versterker~:

Ala atroombron wordt eon cm1ttcrvolg~r met colloctorweerstand toe

gepaat. Omdat eon z~or laasohmig circuit gevood wordt, hoaft de

stroombron niet hoogohmig to zijn. Zie figuur 9. De F.E.T.'o v.r

sterken de spanning over de kring.

De spannings-stroomomzetting moet ze6r vervormingavrij geschieden.

Immera de impedantie van de kring _%... f.. (, r a' tp ~ ) is laag voor de

grondgolf maar zeer hoog voor dehogere harmonischen. De parallel

condensatoren van 1000 pF zijn een uitweg voor de hogere harmoniachen,

voor do grondgolf' hobben ze vrijwel geen invloed. (Stol R :I SA ~ .

Q II 400 dan bij 600 kH~ I~= - j 167..n.. parallel aan 5 J1., d. 3e

harmoaische echter: {we.. II - j 55.n.. parallel aan j 6660..n.. n
Om een kleine vervorming to realiseren moet S constant zijn [13].
Dit geldt wanneer I c groot is [14]. Bij tranaistoren voor kleine

vermogens geldt dit indian I c ~ 10 mA [15J.
Er word een stroom rond 20 mA ingesteld. De vervorming bleck nu een

orde kleiner dan die van de oscillator.

De informatie over de fase van de stroom word van een van de emitters

afgenomen. D. fasefout is dan gering, omdat pas bij r~ f'asedraaifng

begint op te treden. [16] (voor 2 N 4124: f"'8 300 MHz).

..,/2..

.t...

_u.v_ .......__..+.- _+_----*----..;-.----..j...;.---_e_- -.. _

figuur 9: De stroombronnen



- 10 -

Om zovoel mogelijk storines-onscvoelig to werken word een trequenti.

van onzcvoer 0,5 K~z gckozon.Voor logische circuits heeft dan

"current modo switching" voo.f'delen boven acbakeling.n welke in de

verzadiging rakeD. [17] [18] 69].
Om voor deze frequentie eenvoudige, goedkope schakelaars te bouwen

werd-gebruik gemaakt van de MOTOROLA MC356 OR/NOR GATE (positive

logic). Deze vermen1gvuldigt 1n "negative going logic" (Dualiteits

stelling vanDe Morgan [20] ). Ook voor pulsshaping is dit circuit

zeer geschikt [21] • Wenst men voor analoge doeleinden een -grote.f'e

nauwkeurigheid dan is een afregelbare current mode switch te construeren

[22] • Sturing moot dan met grote amplitude's geschieden [23] • Om een

"mark-to-space-radio" van 1/1 te realiseren"werd van gelijkspannings

tegenkoppeling gebruik gemaakt [24J • Dit wordt gerealiseerd door de

combinat1ea "R" en "c" (figuur 11.). Eon andor voordeel is dat deze

poorten gelijkspannings gekoppeld kunnen worden. De poorten hobben eon

speciale "bias - gate" MC354 nod1g-d1e temperatuurs-verandering

compenseert. Voor frequenties tot 2000 MHz bestaan niet-c01ncidentie

phasemeetmethoden die toch zaor -nauwkeurig zijn [25J •
Het schema van do NOR/OR poort en het schema van de poortvoeding met

MC354 is in figuur 10 gegeven. Dank zij de,emittervolgeruitgang is de

peort goed belastbaar on heett de leg~sche vermenigvuld1ging geoD last

van storende invloeden.

~--l

....-.......1.-, I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

_oJ
L

r----
I
I
I
I

---~r----......,--.....,..__t' 0"

1.1.-.-------4---'0

a_
,....--------..------OJ,

figuur 10: De poort met voeding

Veor do peert geldt "On": 0~75 velt

"OFQ; - 1,55 volt.
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C--;---lll---!--~J If .---

f.i'J.! ~ _~NA> rJ ' I '
~~I _f,1~

I I l---_-r.:i!15"

. _ ..V 1-1 1 ,zJ,e

v

figuur 11: De PU,lSShapers/synChrone detectoren
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Het totale schema van de synchrone d3tector met pulsahapers is i~

figuur 11 gagavon.

Voor~lamping wordt de snelle B~Y71 cobruikt. Ala atroombron een ala

6troomdiodc·Geechw~eldeF.E.T.[26j •
Voor hogere !requentios kan de 2N2475 i.p.v. 2N4124 gebruikt v~rdeD

[27] •

4.4: De mcelopende oscillator:

Do oscillator moet een zaer vervormingsvrije sinusvormigo spanning

oV

-IC.V

5~' 11<8

2.~"

f:ll--""",*"""-:--I) l'
'--""'r-I p,.J

geven.

Het eigenlijks oocillatorcircuit bestaat uit de transistoren T1 en

T
3

(figuur 12). Om eon hoge Q van de oscillatorkring to be~eiken en

to zorgcn dat T1 niet versterkt (oscillat1e amplitude klein i.v.m.

varicap), is T2 ala stroombron toegepast. Daarom wordt ook eon F.E.T.

toegepast. De sterk tegengekoppelde emittervolger heeft een twee

led1g doel: d~ insangsimpodantie is hoog, en de bijdrage die doze

trap aan de vervorming levert wordt door tege~oppeling ver~le1nd

[28J •

figuur 12: De oscillator
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Om de ingangsimpedantie van het geheel hoog to houden word de

gelijkspanningainatelling gebootstrapped.

4.5: Hot regelcircuit:

pe uitgangsapanning van de synchrone detector a18 tunctie van de

fase heaft Gon vGrloop ala in figuur 1}.[29] •

Al fir-uur 13: Uitgangsspanning van do

synchrone detector.

De oscillator moot do hulpkring juist in A instellen. De oploss1ng

van 'dit soort optimaliseringsproblomen is zaer moeilijk, vooral

ws,nnaor de overdracht ook yoor gelijkstroom perfect moet z1jn. [30] [31] •
Eon oplosaing met dubbelsynchrone detectio is zeer nauwkourig doch

erg gecompliceerd [32J • l.n di t speciale goval word een oplossing

ontwikkeld die niet alloon eanvoudig on bedrijtszeker 18, maar nog

oen bijkomend voordoel levart voor de uitgangspulson naar de teller.

Figuur 9 wordt een weinig gewijzigd. zio figuur l 4.

+I'Z,V

Ico

--L-;~v-- .......v---:----:-""''''''r''-:-----------'''1 oV

figuur 14: Wijziging figuur 9

L/5k I~/5~

_--!----4.-----TL---------- -I'J. V
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Hot verschil met figuur 9 is een intcgrerend RC n~twerk. De intormatie

over de stroom wordt dUB over 90° verachoven als de intogratie ideaal

G ,,10 '" 81• 0is. okozcn is Rv =~ , do fa~cdraai~ng bedraagt dan ~ '. Bij 10 %
frequentie verandering vorloopt de fasodraaiing slechta 0,50

, dUB

verwaarloosbaar.

Het punt A uit ficuur 1} wordt nu A uit figuur 15.

Vl&'~

figuur 15

Nu kan met een eenvoudig vergelijkend regelsysteem worden volstaan.

Uit figuur 16 blijkt dat eenodergelijke instelling ook voor de andere

synchrone dotectoren gunstig is.

o

figuur 16: De uitgangsspanning

van de syncbrone

detectoren

De regelspanning nodig voor de oscillator wordt opgewekt door de

schakeling van figuur 17 die bestaat uit twee RC integratoren gevolgd

door versterkers.Met de potentiometer wordt de hoogte van punt A

ingesteld.

figuur 17: Het regelcircuit

-1!1 V

DQ diodo zorgt ervoor dat de varicapdiode uit figuur 12 nooit in

doo~laatrichtingkan komon.
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Hot uitgangseigna~l vnu do synchronc datectoren moet worden aangepast

san de reeds beotaando logics. opgCitou~.d u1 t Philips "10-oer1es

c1rcu1t-blocks"[331 • Daarom moet eGret worden verstorkt. Om dr1tt

1nvloeden, zowel van de poort ale de verechiltrap tegen te gaan.

wordt doze nog in current mode switching bedreven en vindt 1ntegratie

aan de collector plaats. Zie figuur18.

2~
SSU

,I i i 1

lA i t;

figuur 18:

Bet uitgangscircu1t

De beida uitgangskanalan gebru1ken samen een 2V205 als omkeertrap

omdat de gerntegreerde verschilversterker [34] ean u1tgangsspanning

tussen 4 en 12 volt goeft an daze tuseen 0 en 6 volt moet komen to

l1ggen. De diode zorgt ervoor dat zolubij grote fasedraairngen de

versch11versterker nooit in verzadiging kan komen.
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Om een indruk to krijgon van de prestatise van het in § 4 beschreven

instrument, werden diverse metingon vorricht. Omdat fasedraairng het

centrale punt van do schakeling is, werden variatiea in de uitg~~gs 

groothcid Borolatee~d aan oquivalente ingangsfasedraai1ngen.

De aan beida kanalen gemeten drift is weergegeven in figuur 19.

o
-I

-s

• 10

figuur 19= Drift

5.2.: De oscillator:

o .
Aan de oscillator word een vervorming van 0,2 /00 gemeton. (Hewlett

Packard 331 A dis torsion analyser). De faeofout t.g.v. niet exact

regolendo frequentioregellus is gegeven in figuur 20.

teO
FOt41:

2-
I

o

600

figuur 20: Fasefout t.g.v. frequentierogeling

Figuur 21 geeft do vOGdingseisen.
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figuur 21: Dc voedingseisen

Bij 5 %apanningsvariatie bleat de tasetout kleiner dan 0,50
•

5.4.: Het opnernercircuit en de gevoeligheid:

Spoelkwalitaitsfactoren mogen worden gebruikt van 50 tot 400. Bij

kleiner dan 50 is de uitgangaapanning over hot circuit te groat en

moet de versterking dar F.E.T.ta uit tiguur 9 verminderd worden.

Q> 400 heaft ean oscillator· met nog kleinere vervorming nodig.

Voor gevoeligheidsmeting word eon Genoral Radio Precision Capacitor

722-D gebruikt.

Ala gevoeligheid werd gavonde~ 8.4j1~ bij Q c 460.
Theoretische govoeligheid 8,1j1~ .

Het verschil vordt door de onbetrouwbaarheid van de Q-meter bij hoge~

waarden verklaard [35] •
De uitgangsspanning ala tunctie van de capaciteitsvariatie is in

figuur 22 gegeven.

4V.;HVl

~l
3
z

-3
-I o :.

figuur 22: De uitgangsspanning

Het opncuorcircuit mag zowel tegen aarde ala tege~ + ot -.12 volt

worden kortgoeloten zonder destructieve govolge~.
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Indian do opnemercircuita idontiok zijn en tusaen 550 en 700 kHz

in Berierosonauti0 komon hooft or niota to worden bijgcregeld.

De circuits moeten extern op een rosonantiefrequentie rond 620 kHz

ingeatold worden, de rC6t regelt de scbakelingzelfstandig.

5.6.: Onderlingo boinvloeding van de kanalen:

~. 0 t!:>C./ tJIDe onderlinge be~nvloeding bedraagt mindor dan 0,5 alB ~ , 10 ~.
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B 6: ENIGE PF1A,CTI,SCHE OPKERKINCEl!

Het instrument is op eon montacobord gomonteerd pasaend in een

Philips 19" 'rok.

Figuur 23 goett eon overzicht van do plaatsing der ondordelen en

do aanaluitingen in bovenaanzicht.

~
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~

~

~

c::::::m
~

c::::::::::::a
~,

C:::::::;;l 9
: ':, Z.ll 10

~

~

~

~~
~ Ii
L,':;) If
c:::::::;;ZJ

c.:=:::::;
c::::::::J
c=:::::::J ~

c=::::l J.
c::.::::::.:J ,

figuur 18

figuur 11
figuur 9,14

f'iguur 12

f'iguur 18

I

I
1
I
I
I

1------ ----r---- J
I

I I
I I
I I
I I
I 1--- - -'T-'- ------ ----

I-- - - -- - - --I figuur 171
I I 1I Ifiguur 1~

1 I I

figuur 23: Bovenaanzicht printplaat

De contactenrij is zowel bovon ala onder aangebracht.

1: ,)0 0 volt (onder)

2: + 12 volt (onder)

3: - 12 volt (onder)

4: ,)n voor opnemers (boven)-

5: opncmor temp. comp. (boven)

6: op"omer A (bovon)

7: B (bove~)opuc;acr ...

8: uitgang A (onder)

9: uitsu~e B (onaor)

10; nL" veor uitGc.ngcn (onder)
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