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Het doel van het onderzoek was een model van een automatisch

navigatie-systeem te ontwerpen, dat continu de positie van een vlieG

tuig bepaalt.

Het aanwijs-apparaat moet de positie van het vliegtuig direct op de

kaart aangeven onafha~~elijl: van de schaal van de gebruikte kaart. De

opzet was het apparaat eenvoudig en goedkoop te conctrueren en niet naar

grote nauwkeuri~heid te streven.

De nauwkeuri~heid moet in de grootte-orde van 1-2 km ligzen.

In het laboratorium wor~t de beweging van het vliegtuig door een

karretje gesi~uleerd.

Bij de positie-bepaling zijn we uitceca~n van een radio-kompas en een

koerstol, welke instrumenten invrijwel alle grotere vliegtuigen aanwezi~

zijn. Om de positie te kunnen be,alen moeten met het radio-kompas 3

peilinGen verricht worden. De peilin~en ~.b.v. het radio-kompas worden in

het laboratorium ~esinuleerd door een mechanisch systce~ wa~rbij 3 stangen

de peilin7cn voorstellen.

De radio-bakens welke gepeild worrten, worden hier vo~rgesteld do~r de drie

steunpunten van deze stétn-:en. De drie stan~·en zijn op het karretje om 1

as ssharnierend aanGebracht. De staneen lrunnen eveneens vrij om de steun

punten bewegen.

Het aanwijsapparaat bestaat uit 3 servo-systemen waarbij een as

precies vertikaal boven de positie van het bijbehorende radio-baken op de

kaart is aan~ebracht zodanig dat de lengte-richtins van de as loodrecht op

het vlak van 'de kaart staat.

De peilin~~n worden nu voorgesteld door ITijzers welke aan de bovengenoemde

assen zijn bevestiid. De wijzers berJe~en in een drietal vlakken allen even

wijdig aan het vlak van de kaart en zo dicht mogelijk bij elkaar.

De totale fout van het systeem "ligt in de grootte-orde van 0,6 _ 0,30
•

Bij de huidiGe constructie bedraa~t de cyclus-tijd van de positie-bepaling

20 sec. Deze tijd is vrij lang, ma~r wordt bepaald door de traagheid van

het mechani~che systeem van de simulator van het radio-kompas.

Door een annere simulator hiervoor te construeren kan deze c~clus-tijd

aanmerkelijk verkort worden.
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l~-"'Fzicht Tan de bestaande radio-aaTigatie syat.men,

We kunnen de volgende globale indeling v~n de bestaande radio.systemen

maken: *)

2.1 Direction Finders

2.2 Distance Measuring SY3te~s

2.3 Radio-ranges and Omni-ranges

2,4 Hyperbolic systems

Alle vier groepen zullen we nu nader besel-Iouwen en van elk enkele voorbeelden

met hun eigenschap~en en prestaties noemen. Boyendien zullen we de principe

werking van deze systemen ~ort aan~even.

2,1, Qi~e~t~o~ ii~d~r~ ,

Hiervan ~sta~n weer twe~ soorten nl.:

A. Boord-apparatuur

B. Grond-apparatuur.

A, De Bo~rd-apparatuur.

Hiertoe behoort het radio-kompas. Principe-werking:

Door roteren van een ~eil-antenne (Loop-antenne) wordt de richtinG t,o.v.

de lengte-as van het vliegtuig bepaald, waarin het sisnaaI van een radio

station dat een constant sic;naal ui tzend t, een ,oinimum vertoont.

Dit station ligt nu in het vlak van de antenne. Bij moderne radio-kompassen

wordt meestal eebruik gemaakt van een stelsel van 4 antennes en hierbij

wordt de richting bepa3ld door het meten V3n de fase-verschuivinsen tussen

de signalen van deze 4 antennep.

NauwkeuriGheid,

De nauwkeuriGheid van een radio-kompas hanGt van de volge~de factoren af:

1) Grootte en plaats van de antenne.

2) Frequentie van het radio-station.

3) Bereik van de zender van het station

4) ProFagatie-condities.

De normale nauwkeurigheid is 2
0 _30 overdag over een afstand van enkele

honderden kilometers, Door ionosherisehe storin~en kunnen echter onder de

ongunstigste omGtandiGheden fouten tot 20
0

optreden,

.) De benanin6 van de ~roepen is in het En~els, o~dat dat r;ebruikelijk is in

de luchtvaart.

'.. 'V-" \.,-
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B.; .dapparatuur.
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Hi~oor zijn ~.ee ~rtncipes in gebruik.

le_~i~c!P!•.
Dit zijn de systemen, die werken met het ~eten van fase-verschuivingen

(4 antennes).

Nauwkeurigheid: deze bedraagt onder nor~ale condities 1,50_2°.

Bij de grondapparatuur is echter n06 een tweede principe mOGelijk dat

nauwkeuriger werkt.

~e_P.!:i.!!c!p~.

Hierbij wordt gebruik cema~kt v~n een roterende enkele antenne, of het

beurtelines inschakelen van een aantal antennes. (4-12). Dit systeem werkt

ook weer met het bepalen van het minimQ~ van het signaal dat nu echter door

het vliegtuiG uitgezonden wordt.

Systemen werkend vo16ens àit tweede princi~e worden voornamelijk toe

gepast bij frequentie van de U. H.F. - band (225-400 h"Hz).

Nauwkeurigheid.

De nauwkeuri~heid van syste~en volgens het 2e principe bedraagt:
o 0

0,5 -1,5

2. 2. ~i~t~n.2.e_M~a~u.Ei.!!c;0'~t~m.~.

Dit is altijd een boord-ap~aratuur. Ook hier hebben ~e 2 principes,

bij beiden. wordt echter de tijd, dat een radio-si~a:ü nodig heeft on een

bepaalde afstand af te leg~en, gemeten. ~c meten echter 2 verschillende wecen.

Bij het 1e principe meten we de ~e~n_e~ !e.!:u~-~eE van het signaal naar het

radio- station.

Bij het 2e principe m~ten we ~llé~n_d~ ~e~n~e~ van het sibnaal.

Dit eebeurd met behulp van ~en zeer nauwkeurige tijd-standaard aan boord.

Een voorbeeld van een systeeo dat volgens het 1e principe ~erkte is het in

de 2e ~ereldoorlog ontworpen en gebruikte systeem: ~EBECCA.

Hierbij zendt het vlieGtuig een sign~~l uit en hierop wordt door het des

betref:ende respondcr-station, dat een omnidirectional stralinsdiagram

heeft, met een ander geantwoord.

De nauwkeurigheid.

De nauwkeuri3heid van dit systeem is afhankelijk van de afstand tot het

responder-station.

Enkele waarden zijn:

afstand nauwkeurigheid

30 km 3/4 km

300 km 6 km

V.. 8Ystemea,yolgens het 2. principe zijn nog geen bruikbare apparaten ont-Î~4

" \<,' ï
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,14. w. zullen echter enkele theoretische facetten van de toepassing
Ir '1-

" i/eli t principe bespreken.

Bij deze apnaraten is de nauwkeurigheid van de gebruikte tijd-$tan

daarden van doorslag ~evende betekenis. Zowel de grondapparatuur als de

boord-apparatuur dient een zeer nauwkeurice tijdstandaard te bevatten voor

een voldoende nauwkeurigheid tenminste 1:1Ö9 •

Dit is voor grondapnaratuur wel te bereiken maar voor boordapparat"ur

levert dit grote moeilij~heden op. De fout van de afstand bepaling hangt

van 2 grootheden af, nl.:

1. het verschil tussen de frequentie van het grondstation en de

frequentie van de boordapparatuur

2. de driftsnelheid van de grond- en boord-frequentie.

Is de fout in beide grootheden 1:1Ö9 dan is de fout in de afstand:

na 10 min. vlieeen: 0,18 kr..

na 1 uur vliegen: 1,23 km.

Is de fout echter voor beiden 1:10-7 dan is de fout in de afstand:

na 10 min. vliegen: 18,1 km

na 1 uur vlie~en:119,2 kY.

2-3. gaÈ.i~-.!:n..!!g!:.s_,'1gd_0Elni-.!:a~6E. s.!.,

Radio-rFtnges.

Dit zijn gerichte bakens, ~a0rb~j het stralingsdiagram 360
0

beslaat en

wa~rbij dit stralingsdiasran in 4 sectoren verdeeld is en wa rbij in twee

van de sectoren in tele~rafie een A en in de twee andere een N wordt uit

gezonden. De sectoren met een A en met een N zijn afwis~elend verdeeld.

Hierdoor hoort ~en ,recies op de çrens van beide seetoren een on-onderbroken

toon. (zie onderstaand figuur).

A

IV

on-onderbroken toon

Fig. 1. Strallagsdiagram van een radio-range.
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. -':~ Bet algemeen principe is: Een ronddraaiende gerichte antenne of een

aantal vaste antennes met ronddraaîend stralingsdia~ram.

Voor de verschillende systemen zijn echter richtingsbepaling niet hetzelfde.

~e zullen hierna enkele voorbeelden noenen, eerst echter nog enkele algemene

gegevens.

Nauwkeurigheid: 0,5°_ 5°

Bereik

Voorbeelden:

300-4.000 km.

1. Lange-~fstand: Consol.

Bereik: 2500 km. (zender in het m.f. Gebied)

Principe: Het strali~gsdia8ram v~n de ronddraaiende antenne vertoont een

4-tal richtin~en met een constante toon met da~r tussen een

aantal punt-si8nalen. Het tota~l aantal punten tijdens een

omwenteling van de antenne bedraagt 60. Het aantal voor en

het aantal punten na de on-onderbroken toon bepa~lt de richting.

Nauwkeurigheid; afhankelijk van trans~issie over land of water.

Nor~ale condities: 1°_5° afhankelijk van de afstand tot het

st~tion. De Grootste fout treedt op op

een afstand van ongeveer 600 ka van het

station.

2. Korte afstand: V.O.R. (Visual Omni Hanee)

Bereik: 200 km.

Principe: De richtinG wordt bepaald door fase-vergelijking van twee

L.F.-signalen welke beiden op dezelfde draaggolf zijn gemOduleerd

Nauwkeurigheid: 2°_5°.
3. Een systeem voor plaats be]aling: V.O.R./D.M.E.

Bereik: 170 km.

Nauwkeurigheid: afstand: 0,35-0,75 km.

richting: 1°_2°.

2.4. l!Y.Ee.E.b~lis.s.h~ ~y~t~m~n.L

Hiervan besta'!n een Croot a~ntal sy~te~en. Al deze systemen werken met

tenminste twee stations, een Z.G. master-station en een slaveTstation.

Door het tijd-interval tussen het si~na~l van het master-qtation en het

siGnaal v~n het slave-station te mete~ ~ordt de 9laats op een hyperbool

geTOl'lden (m.b.v. een speciale kaart voorzien van de hyperbQlen behorende...
bij de verschillende stations).

o. de positie te bepalen moet nog een tweede peiling op een tweede master-

j: •
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stl~on worden verricht. Dit le~ert .eer een hyperbool op en de positie Tolt':

- ~:

nu"1Ji t het snijpunt van de beide hyperbolen. '.'Je zullen nu enkele voorbeelden

van deze systemen geven.

Bereik: 375 - 6GO k."1.

Freq. : V. :I. F. -bereik 30 - 90 HHz.

Stations: 1 Master-station en 2 slave-stations.

NauwkeuriGheid: 0,5 % van de afstand tot de 3tations en de pla~ts op de

hyperbool (het n~uw~eurig~te op de mi~~enlijn van de

hyperbool) •

B. Loran.

Bereik: 1800 - 2.0CO km.

Freq. : n.F. bereik: 1,7 - 2 l"lHz.

Stations: 1 Ma~ter en 1 slave-station.

NauwkeuriGheid: 2-12 Y,.n. afhankelijk van de afstand tot het station en

de pla~ts o~ de hyperbool.

Beide systemen werken op aanvraa~ door een sisnaaI van het vlieGtuig.

C. Decca.

Bereik: 360 km.

Freq. : V.L.F. bereik, 70 - 113 I~Hz.

Princi:;?e: ;3tations met constant siGnaal. De h:'perbolen ~ijn nu echter

lijnen V3n constante fase. De ~ositic bepalinG volgt uit de

meting van 2 of 3 hyperbolen. (~erkt met 1-master- en 2 slaves).

Nauwkeurigheid: 0,25 !ITI. afhanl~elijk V'ln de plaats op de h~'perbool.

D. Dectra.

Analoog systeem als Decca maar is echter s~eciaRl bedoeld om bepaalde

routes af te ba~enen.

Nau~keurigheid: afhankelijk van de afstand tot het station en de plaats

op de hyperbool. Daar echter meestal op of nabij de

middenlijn van de hyperbool gevlogen wordt is die

nauwkeurigheid de belan~rijkste.

Deze bedra~ót: 7,5 ~~. tot op 1200 kn daarbuiten 15 km.

E. Delrac.

Bereik: 4..000 - 5.000 kno

_\naloog systeem als becca echter s~eciaal voor lan~e afstand.

Zowel voor luchtva',rt als voor scheepvaart.

Nauwkeurigheid: overal 15 km.

Freq.: V.L.F. bereik.
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3••~ automatisch navigatie-systeem werkend met een radio-kompas,

3,1, ~e! ~r!nEiEe_~n_~~~t!e=b~F~l!nE~o~r_D~:!i~~~n~

Janneer we onze ~ositie willen be~alen ~oeten we metingen verrichten

t,o,v, vaste referentie-punten, Indien we als referentie-punten punten 0'
het aardop~ervlak kiezen. moeten ~e voor allen fi'nzelfde referentie-richtin~

aannemen. Meestal wordt voor deze referentie-richtinG gekozen de Noord

richting,

~e kunnen nu o~ twee methoden onze positie bepalen,

Methode 1;

Op de gekozen referentie-punten ~ordt de richting wa;rin wij ons

bevinden bepaald, deze ~e;evens worden naar een hoofd-st~tion door3egeven,

Vlelk deze ge;;;eveüG uitzet op ('e >::a·::rt en 7.0 onze positie beTla'.lt en deze

aan ons doorF,ecft. (Fixer-system).

!1ethode 2;

.ie be~alen zelf de richtinzen wa~rin zich de ~ekozen referentie-punten

zich t.o.v. ons. ie bepalen vervolgens de bijbehorende hoek t.o.v. het

Noorden en zetten zelf deze ge6evAns uit op de ~a~~t wa~ruit onze positie

volgt, ..

De 1e methode TIordt toese,ast bij het z~. Fixer-systeem. (zie hiervoor

het amhangsel). Hierbij is het echter noodzakelijY.. 'om over een duplex

radioverbindine; tussen het vliegtuig (of schip) en het centrale "Fixer" 

station te beschikken. ~angezien de tijd nodig om de positie van een·

vlieGtuig met het FixerTsysteem te bepalen relatief Groot is, en bovendien

slechts van 1 vlieGtuig te~elijkertijd de ~o3itie bepa~ld kan worden. levert

dez~ methode noóal eens moeilijkheden en wachttijden op, Het continu

positie-bepalen v~n een vlie~tuig gedurende de Gehele vlucht is met dit

systeem niet mogelijk,

Bij de 2e rJethode is men oJlafhankelijl~ van bemande grondstations, Voor

de positiebepaling kan cen ;:;ebruik rna;cen va.n autOr.lLl tische ongerichte

radio-bakens (non-directional beacons). die continu een siena~l uitzenden.

Van de laatste bakens zijn een sroot a~ntal in bedrijf.

Nadere beschouwing V3n de 2e Methode,

'Ne zullen de )osi ticbepalin;::: vol:'7'ms de t ...:eede r:;et::ode nader onrlerzoeken

en hierbij vaststellen welke hulpmiddelen wc hierbij nodig hebben. :e 0aan

~it van een vliegt~ig dat oen constante koers vliegt en voorzien is van een

radio-kompas (zie voor het beGrip radio-kompas het aanhangsel).

Nu beschouwen we het werk van de navigator:

~: ,,... ,~J.:,.,
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H~tr(.liegtu1g vliegt een koers Taa a 0 t.o.v. het Noorden (fig. 2).
oRet·radio-baken bevindt zich onder een hoek van ~ t.o.v. de lengte-as,

va..a:het vli.egtuig. Vanuit het vlie~tu.ig gezien 'bevindt ~ich het radio-baken
ozich dus onder een hoel,;; v:~n cp t. o. v. het Noorden.
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Fi:;. 2. l]ciling v<'.n e8n radio-ba':en.

Vanuit het radio-baken cezien bevindt zich het vlie!tuig echter onder een

( () 0 0)hoek van 1üO + cp t. o. v. het Noorden. De hoek word t nl. steeds rechtsom

vanaf de Noord-richting ~emeten.

Om de positie van :let vliegtuiG te be '')alen moeten Vle ten:ninste 2 radio

bakens peilen. rIet behulp V"1.n 2 radio-bakens vinden we 2 richtinr;en, die in

het algemeen elkaar snijden. De nau~keuri~heid van de richtinssbepaling

is bij de nauwkeurigste radio-kompassen ± 2
0

, d.vr.z. dat nanneer de 2

richtin3en bijna in elkaars verlenGde lig::~n, de positie welke ~egeven

wordt door het snij9unt v~n de 2 lijnen een ~rote fout zal vertonen.

Daaron wordt in de praktijk de positie bepa',ld uit tenminste 3 peilinzen.

Over de nau~keurigheid van de hiermede berei:.te positie-bepaling wordt

later verder in0 eGa«n.

In de vol~ende figuur is de bovengenoende positie-bepaling met behulp van

3 radio-bakens in beeld ~ebracht.

~;e zullen nu nagaan welk~ bandelin~en de n~vigator moet verrichten tijdens

de procedure van het positie-bepalen.

"tlI. '
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Fig. 3. Positie-bepaling met behulp van 3 radio-bakens.
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All.reerst moet de navigator op de kaart de 3 stations kiezen zo. dat de

peilingen elkaar zo goed mogelijk onder gelijke boeken zullen snijden.

Vervolgens moet hij de frequenties waarop deze b~kens zenden oozoeken.

Nu stemt hij het radio-ko~pas af o~ het eerste b~~en, indentificeert het

baken aan de uitgezonden code-letters (in t:orse) en leest nu op het radio

kompas de peiling af.

Hij leest de koers van het vliegtuig af op het ma~netisch kompas of op de

koerstol, telt beide hoeken op en telt vervol(~ens bij de som nogeens 1800
op.

De zo sevonden hoek ~ • t.o.v. het Noorden zet ~ij nu op de kaart vanuit

het baken uit. Nu stemt hij af op het t~eede station en voert na de indenti

ficatie de peiling uit en leest weer ~e koers af. Na de optellin~ en bij

voegen van opnieuw 1800
zet hij ook deze ,eiling uit vanui t het tieede baken.

Hetzelfde doet hij met het derde baken en vindt nu i.p.v. een snijpunt over

het algeme~n een driehoek.

De ~eest waarschijnlijke yositie van het vliegtui~ is nu het snijpunt van

bisectrices van deze driehoek. Hierop zal later in de bes~reking van de

nauwkeuriGheid van het systeem nader worden in~e~aan.

Het belan~rij~ste van het resultaJt i~, dat we nu 2 grootheden kennen nl.:

1. de J:leest '.vaarschijnlijke positie van het vlie~tuig

2. een indicatie van de :~'rootte v'ln de fout d.m. v. de foutendriehoek.

3.2 • .!!e_a~t~m~t~s~r.inJ:._

Se zullen nu onderzoeken hoe ''Ie dit 'Iroces kunnen automatiseren. In

grote lijnen gant dit als volgt:

a. Je bepalen de hoek «

b. ',,'e bepalen de hoek l3

c. :/e tellen hoek « en hoek P op en bij hun som nogeens 180
0

d. De gevonden hoek ~1 = 1300 + ~ zett~n ~e uit v~nuit het desbetreffende

baken.

Dit doen we resp. voor het eerste. t~eede en derde baken. Uit de drie

richtin0en vol~t nu onze positie.

Hoe bepalen we nu deze hoeken en hoe tellen we deze op?

De hoek « tussen de ~oers van het vlieGtuig en het Noorden kunnen we op

verschillende rr:anieren be'~alen nl.:

1. met een magnetisch kompas

2. met een gyro-kompas

3. met een koerstol.
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Voor one geval 18 een magnetisch kompas nutteloos oadat we direct een

eleett1sch signaal willen hebben. Een gyro-koapas zou wel bruikbaar zijn en

bovendien het voordeel hebben van direct de hoek ~ te geven, maar helaas

zijn deze kompassen niet voorzien van een ince~ouwd ~ro. De derde moçelijk

heid van een koerstol is de best bruikbare. Dit apparaat heeft echter het

nadeel, dat het eerst aan de hand van een macnetisch of ~Jro-kompas moet

worden ingesteld op het Noorden. Bovendien vertoont ~et drift wa~rdoor het

regelmatie moet worden bijGesteld•.~ansezien dit echter een veel gebruikt

instrument is en het instellen en bijrefelen tot de normale procedure voor

de vlieger behoren is dit toch geen te ~root bezwaar.

Om de hoek ~ te be9alen dienen we over een radio-kompas te beschi~cen.

Dit apparaat behoort echter eveneens tot cte standaard uitrusting van de

grotere vliegtui~en. Dit ap~araat levert ons direct de hoek ~ en wel meestal

zelfs via een synchro of een derGelijk indicatie-instrument. Het is dus

vrij eenvoudig om aan het a~n~ijsinstrument onze benodigde informatie te

ont tre~Ucen.

Voor het optellen van de 2 hoeken ~ en ~ kunnen we het heste gebruik

maken van een synchro-differcntieel. Door een verdraaiing v~n de rotor over

1800 kunnen we bovendien bij de som ~ + ~ 130
0

optellen.

Tenslotte noeten ~e onze gevonrlen richtinGen op de kaart uitzetten.

Hiervoor hebben we voorlopig de volgende o~los0in0 gekozen we~~ns de een

voud van de constructie.

~ie plaatsen 3 synchro's met de hartlijn van hun assen vertikaal precies

boven de positie van het baken op de ~a~rt aan~ebracht. De assen van de

synchro's zijn voorzien van lange wijzers, welke de [ehele kaart kunnen

bestrij~<en.

De synchro's worden m.b.v. een servosysteem met een motor-senerator en
. 1

versterker nagestuurd, ?'odat de assen steeds de gemeten hoeken ~, resp.

q> 1 q> 1 volgen. .
I 3

.•..~
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( Z l e. ro~·; i )""." constructie 'f'aA h.t Syst••••

4.1. !l.2k~c1!e!!a.L

4.1.1. Algemeen.

~\e zullen nu de opbouw v~n het systeem aan de hand van een blokschema

I

bespreken. Het blokschema vnn het apDara~t vindt U in de ondersta~nje

figuur. (fib • 5).

I

G 0
I

----+-
I

p- !
S( è Si- ~.

I
I

Ko~'" { r"L
I

~.Jdt'o - ~ ;-«"..f o/!> 1
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'1 ~.l,3
:

la
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Fi~. 5. Blokschema van het appara~t.

Verklaring van de afkortingen:

Sy.z. = synchro-zender

$y.o. = synchro-ontvan~er

Sy.d. = synchro-differentia~l.

I . , .
0';',.

/.a1I•
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z~. we op de tekening zieD 8?ngegeven bevinden zich d. koeretol en het

radio-kompas (althans de simulator hiervan) op een karretje dat vrij

biftften een bepe~kte ruimte o~er de vloer l~n beweGen.

De koerstol en de simulator zijn beiden voorzien van een synchro-zender. Het

signaal von de synchro van de simulator wordt toegevoerd aan de stator van

het synchro-dif.erentieel. Via een volgsysteem wordt de stand van de koerstol

toegevoerd aan de as van d~ rotor van het synchro-differentieel. Uit de

rotor-wikkelingen van het synchro-1if~erentieelkomt nu de som van de beide

hoeken en = •

D
-, 0

e hoek van 100 kunnen eveneens toevoeren a~n het synchro-differentieel,

àeze hoek ~oeten we nl. bij alle hoeken o~tellen. Door de stator van het

synchro-differentieel 180
0

te draaien t.o.v. de Noord-richting ~elke

overeenkomt Met de Hoord-rich tin!;. van de koerstol \'lord t bi j alle :loeken

1300
op~eteld.

De automatische schakelaar 6eeft een 3i:~naal n~ar de si~ulator die tierop

het synchro aan:en van Je 3tan~en, welke de richtin~ van een radio-baken

simuleert, koppelt. Tevens wordt ~ierbij het b: jbehoren,'e ontvanf.-synchro

van het indicatie-apparaat ~ani~eGloten o~ de rotor v~n het s nchro-diffe

rentieel. De schakela~r schakelt automatisch, na een bepa~lde tijrt (instel

baar van 1/10 sec. tot 33 sec.), het synchro van de sinulator op de vol

gende st~nGt en eveneens het t~ee~e ontvang-synchrc aan het synchro-dLffe

rentieel. Ha het tueede ontvang-synchro in~e6chakeld te hebben wordt het

derde ontv~ne-synchro in~eschakeld, daarna weer het t~eede en dan 7eer het

eerste. De Gchal~el vol;orJe vnn de Gynchro I s is dus:

1 - 2 - 3 - 2 - 1

hun bijbehorende versterker en motor-generato~

gemonteerd, zodat deze eenheden vrij ver

gekozen positie van de radio-bakens.

De oorzaak van deze volgorde is Gelegen in de mechanische constructie van

de simulator. Hierop '.Jorrit bij. de beschrijving van cie constructie van de

verschillende onderdelen nader ingega~n.

De ontvang-synchro's zijn voorzien van lange wijzers. Uit nauwkeurigheids

overwegingen werken de ontvan~-synchro'smet een servo-systeem met ~otor

genera tor en versterker. ve a'mdrj_ jvinc V~1.n de s:; nchro-as dour :le Motor

generator is 'Ü t:~'evoerd leet een wormwiel en .corm wau;door het systeem vanui t

de synchro-as ~ezien zelf r~rnnend is ~odat rte wijzer nadat ~e ~oede stand

~s a~ngenomen niet mee~ uit 6~ch6elf verlope~ ~n.

De ontvang-synchro's zijn met

ieder als een apparte eenheid

pl.atst kunnen worden naar de
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4.1.2. De oaderdelen van het blokschema.

'Ne zullen nu de onderdelen van dit blokschema bespreken.

De hoofd-onderdelen van het apparaat zijn de volgenden:

De simulator van het radio-~om,as en de koerstol.

Het som~erin~sappara~t.

De automatische schakela~r.

Het aanwijsappara~t met 3 servo-5yste~en.

i:._D!. ~i!!!u.!a~o! ~q~ .b.e~ Ea~i~-~o~p~s~ (f(? t(? Z)
Dit apparaat moet de richtinc vun de 3 ~ekozen rudio-b~kens t.o.v. de lengte-

richtine van het karretje, dat het vliegtuig symboliseert, aaneegevan.

Het besta:") t ui teen é,lS 'tla:,r0r.1:1een drie ~tanc:en, welke de ra.dio-peilin::;en

symboliseren, vrij kunnen dra::ien. De stanGen kunDen beurtelings met de as

~ekoppeld worden. De stand v~n deze as ~ordt nu Met een synchro ~emeten en

levert ons hoek • De koerstol 3eeft ons zonder meer hoek t.o.v. de lenGte·

as.

1?._H~t_s~m~eEi~:~a.Ep~r~'l!. (f" é" 3)

Di t bevat e8n s"nchro-differentieel dat r;lC teen servo-motor en servo-ver

sterker mechanisc~ wordt nage3tuur~.

j

-1
1

r-- - - - - - ~ -

L _

-
1 S I
)~ Y ~ I

I )J I

) -I I

I
(

I I
I I
I

I I
~

I ~ /1 I
I Y ~ » I

q r
I ~ 4- 1 I

Fig. 6. Blokschema van het sOr.J''lerings-apparaat.

~an de stator v~n het synch~o-dif{erentieelwordt het si~n~al van het

synchro van de si:;IUl.::,tor toecevoerd terwijl de rotor mechanisc~1 via het

servo-systeem de hoek van de koerstol volgt. Hiertoe ~ordt het synchro

in de koerstol in de rotor met 23 V 400 Hz uit het 1-fase net gevoed.

:~



II,' - 11 -

1-
.-'*'

Het' sigaa.a.l van de sta.tor wordt nu toegevoerd a.an de stator van het ontvang.,>

synohro van het servo-systeem. De rotor van dit synchro is verbonden met de

ingang van de servo-versterker.

f._D~ ~u!0!!1.a!i~cÈ.e_s~h~k~l~·E..._{fo t 0 3)

Dit a~?araat ~oet er voor zor3~n dat de richtin~sstangen v,n de si~ulator

omgeschakeld worden en ~elijktijdig het bijpassende synchro van het aanwijs

apparaat met de uitgilnG V:=1.n het synchro-differentieel (de rotor) wordt ver

bonden. De automatische sc~~~la_r bestaat uit een stappen-motor met 18

contacten en een L.r. generator. De L.F.-gencrator eeeft een blokspannin~

met een frequentie instelbaar van 0,03 Fz tot 30 Hz.

Dit signaal wordt gedifferentieerd en verstcr~t en schakelt een relais dat

via een p.S.n. de ~tap~en-motor bediend.

,-_._------ - - -- ~[

r

»

L- -

PS. ft P.;f,A I

I

. ...1

Fi~. 7. Blokschema van' . " .
.Q._H~t_a~n2i..:is~p.Ear~3.!. l F() t 0 Lr )

Dit appara~t moet de sevonden hoek uitzetten op de .l-~aart.Het besta:1t uit

een drietal servo-systemen. Elk servo-systeem drijft een as aan met daaraan

een lange wijzer bevestigd. De~e wijzers geven de hoek aan t.o.v. een

vaste referentie-richting. Dit ~eschiedt als volgt. Door de automatische

schakelaar lVordt de stator van het ontvang-synchro van een van de se rvo

system:;r. verbonden ~et de uitganf; (rotor) van het s.'rnc!îro-differentieel.

De rotor van dit ontvRn~-synchro is verhonden m~t de ingang VRn de servo

verster:~er. De :notor krijGt nu zolang ~en sic:;na,'1.1 tot de st3.nd V3.n de rotor

V3.n het ontvanz-synchro loodr2cht op die v~n h~t zend-synchro staat. Ook

b · dt d tIk 90° . d d k ht1er wor us een ex ra loe van 1nsevoer ,maar eze an ec er even-

eens bij de bevestiging van de wijzer worden gecompenseerd.

De drie ~erTo-systemen zijn volkomen identiek en behoren ieder bij een van

de stangen van de simulator.
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Fi~. 8. Blokschellla van het a::mwi.js-ap"9araat •

.:e ga3n nu over tot het nader bes~reken van de ~enoemde onderd~len.

4.2. ~e_s~m~l~t~r_v~n_h~t_R~d~o~'c~m~a~.(foto~)

Di t appara'i t moet. dus drie ric 11tin:','en :.;eilen t.o. v. vaste punten. ./'e

zijn er v~n uit ~e~a~n dat deze richtin~en door een drietal sta neen moet

~orden aanGegeven. ue recten dat ~e stan~en moeten ~ebruiken is de vol~cnde.

Door de motor wordt via d~ slipkopgelin~ op de rine waaraan de staaf

bevestigd is een kop,el van 1~40 ~.cm. uitGeoefend. (een kracht van 750 g.

op 2,45 cm). De stang moet een hier te~cn~ericllt k09~el van gelijke grootte

leveren•.tillen '.:Je di'., bereiken bijv. met een radiaa.l :;erichte kr3.cht

(draad met e;e·.ücht), en da';,rbij ecn nauw1(euri:>heid van de semeten richting

van 2 0 behouden, dan volGt hieruit de volcende ITa.lrd~ van de ~r~cht.

De
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De 'oek•• di. d. stangen met een reterentie-richting ( de lengte-as) ..xe•
••t.A we met eeA synchro (synchro-zender). De eonstru~tie Tan het apparaat

moet nu zodanig zijn, dat dit synehro op een electrisch commando van de

ene stan6 op de volGende overgeschakeld wordt. Daar de stand van Je stangen

niet dezelfde is, is een motor nodi~ die het koppelmechanisme zoveel verder

draait tot dit kOPTelmechanisme de Goede stand t.o.v. de twe)de stang ver

kregen heeft. De stangen moeten vrij ove~ 3600 kunnen roteren. DaarJm moet

het kOPi.elmechanisme inwendi~ uit~evoerd worden, d.w.z. hat ko,~elrnechanisme

moet ~ich binnen de as wanro~heen de 3tan~en draaien, bevinden. Vervolgens

moeten de stangen om vrij te ~un~en bewegen alle drie in een verschillend

horizonta~l vlak draaien •

.ie kOJllen dus tot de conclu.s:i..e d3.t de IJir1ulator de vol:::;ende onderdelen moet

bevatten:

f
I.

3 stan~en om 1 as draaiend,

1 synchro dat met een motor \'lOrd t aan':c':reven,

1 kopi"'elmechanis!1le, om he t sync~lro beurtelinGs aan de drie as r;en te

kop~~elen.

In principe is de opbou~ van de simulator zo, als is a~ncegeven in onder-

.5taande schets.

~ y.
2.

KlJ f f e/-
fn e c/7cJ II/s)?te

FiG. 9. Simulator van het radio-kompas.

4.2.1. Het kop~el-rnechanis~e•

.ie zullen nu eerst de constructie van het kop~el-~echanisue bes9reken,

omdat hieruit enkele consequenties voor de rest van het systeem volgen.



In d. onderstaande figuur is de constructie Tan het koppelmechanisme

8chemat~sch weergegeven. (fig. 10)

·' ;.:;r:~ ~' ~~-"
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Fi"c_ •

Het kOPgelnechani~ne bestaat uit een ~lunjer ~et daaraan vast verbonden

een kop~el-stift. Deze plunjer kan vrij o~ en lleer benegen in een holle as

met een sleuf waarin de kO'.:J)elstift kan b~~.,e.;en. De plunjer kan dus niet

roteren t.q,v. de holle as. De >011e as l-a.n niet olJ cn !:~er be':lc,~en en is rwt

een mes~in~-busle;er aan het huis ~evest~:d. De holle'as ~an hierdoor wel

roteren t.o.v. h~t huis.

~e_v~r.!i~ale_b~w~g~n~v·'"n het ~02.p~l~e~:J.~n3:.s!!2.e..!.

De plunjer nordt 09 en neer beno~en door een stan~ ~elke m.b,v. een

schijf met een excentrisch ceplaltste stift op en neer be~ogen. (zie fi;. 11).

Deze schijf woràt via eo;:), '::ormvliel en '::orc Clan:;edreven doer een s~.'nc~roon

motor. ~an de v0 0rzijde van de 5c~ijf zijn 4 micro-s~itches aan~ebracht en

op 'l1et "'liel een ni:o)el zodani;;, dat tel::t!ns bij een vierde omwentelinr; van

het worm~icl de~e nip;el een ~icros~itch ,asseert. De micros~itches zijn

parallel geschakeld op een zodanig wijze, dat het stroomcircuit wordt ver

broken als de nippel een microswitch passeert. (fig. 13).
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Fic;. 11. Aandrijvin~ v~n het koppelmechanisme.
(Z~·-< {(7('0 cP.)

De veren welke aan de uitlo)er v~n de plunjer zijn bevesti~d, dienen ervoor

de plunjer vrijheid van bevleginc te ;:even. Het is nl. mor;elij:,,:, dat de

stift van de ulunjer niet voor de sleuf in de bevesti~inB van de richtin:s

stang stap.t. (fi~. 12.) Hierdoor zou de plunjer zonder de veren vastlopen

tijdens zijn vertikale be~eging.

Fi 0 • 12. Bevesti~in~ van de richtin~sstang.

(bovenaanzicht). (zc"e ft:?rt? rP)

~je zien, dat ~anneer alle micro-switches cesloteTh zijn de motor Gg~t lopen.

(fiF,. 13). De motor blijft zolang lopen tot de ni~pel op de schijf (fir,. 10)

die micorswitch ~Rsseert welke in het aan'~sloten circuit staat. De stroom

kring voor de motor wordt dan verbroken en de Motar stopt •

.Ianneer nu de auto schakelaar een ander contact sluit zal de motor weer

verder lopen tot het bijbehorende contact van een microswitch verbroken

wordt.
»

.... J•••
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FiG. 13. ~chakeling v~n de rnicroswitches.

De parallelschakelin~ werd verkozen boven de serieschakeling van de micro

switches omdat dit een aansluitdraad ~inder kost.

(parallelschakeling: 4 draden

scrieschakelin6 5 draden).

Zoals uit het voorga~nde blijkt,dat het niet mogelijk is om de serie-motor

en het zend-synchro beiden direct met de ~lunjer of holle as te koppelen.

De serie-~otor moet bovendien met een slipko~pelins aan de holle as ~e

koppeld zijn. I~:üt1ers wanneer de stift van de plunjer in de sleuf van de

bevestic;ine van de richtinbsstaaf zit kan de holle as niet meer roteren.

De eni~e mogelijkheid 7.0U i~ dat ~eval (van directe koppeling) zijn de

serie-motor alleen zolang te laten lopen als de stift van de plunjer zich

niet in een sleuf van de richtinr,sstangen bevindt. Dit levert echter in

de praktijk grote moeilijl;::heden op.

Daarom is de methode ~et slipkop~eli""g Gekozen. Hierbij is aan de holle-a5

een tandwiel bevestiGd, dat met het boven5enoe~de tandwiel sekop~eld is.

Qe_b~v~s!i~i~g_v~n_h~t_s~n~h~o~

Het synçhro ~~ eventueel wel direct ~ct de plunjer gekoppeld kunnen

worden. Daar echter de plunjer een op- en neergaande beweging maakt, en

het synchro met het huis vast verbonden moet zijn, zou voor de verbinding
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tlJ plunjer en syachro gebruik gemaakt lIoet•••orden Taft een schuit-ast

"
of tets dergelijks. Dit wordt een Trij lastige c•••tructie en boyendien wordt!'.,

~aD de hoogte van de gehele simulator aanmerkelijk groter. Daarom is zoals

aangegeven in fi~uur 14 een tandwiel-overbrenging tus'en de ho:le-as en het

synchro toegepast. De overzetverhociding is .Iier natuurlijk 1 : 1 gekozen.

~e_o~d~r~t~u~i~~_v~n_d~Ei~h!i~~~s~a~~~n~

~ij willen nu nog enkele woorden wijden aan de ondersteuning van de

stangen met 3 steunen in de punten die de radio-ba~ens voorstellen.

Deze ondersteuning moet voldoende stevig zijn om de ~:rachten V"3.n de serie

motor via de slilJkoppeling op de stanGen overGebracht te lcunne:~ opvangen.

Daar de arm over het alge~een vrij Groot is, hoeft de voet van deze steunen

niet erg ~root te zijn. De diameter bedra~ct circa 8 c~. De ondersteunin~

moet de be~esin~ van de s~anten in twee richtin~en toelaten. Deze bewe~ingen

zi jn:

een rotatie om de as van de steun,

een translatie in de lencte-richting van de stan~.

De staneen zijn 3ernu8kt uit buis ~et een diameter v~n ~ MM. met wanddikte

van 1 mn. Teng~vol~e van het ei~en ~cITicht Met een len~te van circa 2 meter

van de st3n~en is echter een ondersteunin~ met een lan~s ko!elle~er riiet

mogelijk. Door de 6.o.)rh<:',nG ga·:.t de stang nl. kle[:lï1~n•. e Moeten dus een

opler;;;ing óebruiken. Hierbij moet ech ter de stang een minimale z:' j-'.va3.rtse

s,eling hebben. .;ij zijn da~ro~ tot de ondersta:.n1e constructie overce~a~n.

FiS. 14. Constructie v-:.n de on,1ersteuning van de

richtincsstaven.

,.

··ti

Het kozelle~~r maa~(t ue rotatie in het norisontale vlak mozelijk- De rollers

maken de translatie in de lengterichting van de staaf mogelijk.

'. ~,

.

.~,,'"
. ~
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De-··st.UDen kUDnen in hoogte verstoeld worden, doo:ldat de staaf welke de

measingkop met kogelleger en rollers in de holle buis van het voetstuk

op en neer kan bewegen.

De staaf bom met '.Jehul~ van een klemsc:lroef in die holle buis vast;:;eklemd

worden. Ten~evolGe van het ':'wic~t v n de richtin~sstaven zu:len deze slechts

in eVènwicht zijn ~anneer de onuersteunin~ verder van het gemeenschapfc1ijk

draaipunt verwij.:erd is d.n ::e halve lencte V3.n de st.:uf. 3evi:J.dt de

ondersteuning zich dichterbij, dan liGt het zwa~rtepunt aan de buitenzijde

van de ondersteuning en zal de stanf bij het ~ra~ipunt op wip;en. Zie

ondersta~nde figuur.

Fi~. 15. Simulator zonder extra ~a~ic~t.

Het cevolç is, dat de rin~ wa~rmee je Eta~f aan de holle as (~et dra~ipunt)

is bevestiG'd, auhaoe :tOr.lt en een r:einit· ;Dntel t .'.'a:::..rdoor de rin~ de holle

as zal vastkle~m~n. Hierdoor zal de holle as niet Meer kunnen roteren en

loopt de simulator vast.

Om di t te voorf-ol.len is boven op de rine'en v:·~n de richtin~;sstaven :?en Gewicht

~eplaat5t, dat zo ~root is, dat het ;eza~enlijke z~aartepunt v&n de richtings

staven + Gewicht steeds binnen ~e onder6teunin~ valt. De oinimale afstand

van de ondersteuning is nl. be~aald door de afmetin.;cn van het karretje

waarop de si~ulator is ~epla'tst. Zie fi~. 16.
d'f~ • St'

r77T~~ /orlo t:/.
~~"'F'

Fig. 16. Sir.lullJtor met extra gewicht.
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We willen nu nog een opmerking maken Over het zender-synehro.

het synchro meteen gekoppeld wordt aan het ontvang-synchro dan zal

t,,:,

'I,

dit

Wanneer

. ,','

'.''.

·; ,

ontv~nc;-sync:~ro mee:_'aan r..ct de roterende be\'re~in~ welke het zen-synchro

maakt bij de over:~n; v-n de ene 3t~~f n~'r de andere.

Hierdoor zal de wijzer v~n het indicatie-appar3at dat in~eschakeld is over

een veel ~rotere hoek verdralien dan ei~~nlijk nodic is.

Om dit te voor;':OT1e~ hebben \'Ie de v")l-:-ende scha~elin!; toe.:;epast.

le_s~h~~l!n~.

In het stroomcircuit van de s7nc~rooo-motor hebben we een relais op~enoMen

dat de statorleidinsen v,n het zend-synchro onderbreekt zolanc de synchroon

motor loopt. (zie ondersta~nrte fi.~uur)•

.5)' "2

FiZ. 17. Schakelin:; van het onnerbreekrelais.

~e_s~h~k~l!n.,g._

Het kan echter gebeuren, dat het kop~elnechanisme niet goed werkt, zodat

het synchro niet aan de stan~ ~ekop'eld ~or~t. Hierbtj staat er dan

geen s~anning meer op de synchro-motor • De gebruikte schakelinf, net het

relais werkt dan niet ~eer. O~ te voor~o~en, dat dan het synchro mee ~a;t

draaien, ')él.ssen \'le een 2e blokkerinc:sscha~;:eling toe.

~an het synchro wordt m.~.v. een rubber band aen tachoEenerator Gekoppeld.

Zolanr:; het s"nchro nOE; rote2rt, geeft de tachos-enerator een spanning.

Dar deze spannin~ voldoende !root is o~ direct het relais te ~uren,

passen we een transistor-versterker toe.

De contacten van het relais zijn Gesch~keld als verbreekcontacten in de

voeding van de rotor van het synchro.

,~

"~
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Z.lang de tachoSo.erator een spanning geeft blijft het relais op en wordt

d~ rotor yan het 8ynchro niet gevoed. De schakeling vindt U in fig. 18..1
S' Y/1drl)~ 2 f!h/,r-r- -,

zv/4,. /a H ti ~;:~2 .....-Yh:_--lI ~,-----+i__}
~<ÎI~-J '--- l
~ b---.-----------./11

7JÇ+-

~e_k~e.!:s.!o..!._

Behalve de si~ulator v~n het radio-koopas is op h~t karretje de

koerstol bevesti~d met de lenGte-as v~n de koerstol even~ijdi~ aan de

lengte-as van het karretje.

Deze koerstol moet ons de hoek lever2n t dit is de hoek die de lengte-as

van het vlie~tuiB maakt met de Noord-richtin~.

In ons Geval wordt het vlic[;tui;-; voorGesteld dO;Jr het karretje • .Je moeten

dan ook op het karretje een referentie-richtic~ voor de len~te-as kiezen.

Daarvoor kiezen we een v~n de zijden van het karretje. De koerstol moet

nu evenwijàig a:ln cieze richtins o~ het karretje bevesti.~d '.,orden. (zie fiS. 1

l' -é; 1- (c ft .5

I r.# 'F~ r e- t c· e.
f>-----------.....;

Fig. 19. Lengte-as referentie op het karretje.
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l.
n. g.b~.1kte koeratol ia eea Sperr,r GIro.,. c&.paaa,

Gyro unit

ter beschikking gesteld door: Het inBtituur voor verificatie van
's rtijks Lucht- en leevaartinstrunenten.

Oorsrronkelijk was een Direc tional c.yro Con trol ter besc!1i]~kinG eesteld

overeens door het bovengenoemde institu~t.

Dit apparaat was echter niet voorzien van een synchro doch van een

"Two-phase Fic:-t:-off", waarsc:1ijnlijk is dat een soor van resolver. (Bijlaçe).

Voor het àoor ons g·ebrlti~'.:.te aanwijs-sy.steer was uit ap')ara3.t evenwel niet·

bruikbaar. Eventueel zou het voor een anjer aunwijs-apparaat wel bruikba3.r

zijn. Hierop ~ordt later noC n~der ingeGaan.

Qe_v~e~i~g_v~n_d~~o~r~t~l~

De Gebruikte koerstol (zie bijln~e voor het elektrische schema), heeft

een 3 fasen 400 'Hz:Jotor om de 'Syrotol af~n te drijven. Deze motor moet

met een 3-fazen spanning van 115 V Gevoed ',lorden•••angezien nu de 3-fasen

-spanning V.:ln het 3-fasan net 3. 115 V = 1-::'9 V bedraast kunnen we

niet zonder ::10er de koerstol op het net a':nslui ten. Het behulp van 3

transformators ~erd nu van dit net-3-fasen-systeem een 3 fasen systeem

gema3kt met een -spanning van 115 V •

Zie hiervoor de ondersta nde spannin~sdia~ra~~en en het aansluit-scheMa

van de transformatoren. (fi~. 20).

r....--------------3

Fig. 20 a. Spanningediagram van het }-tasea net.



'~f~~
. .~'

'.', ., .

I

R

T ':

"< ":: .:. ,.

. ..., ,..,,',-

5
/

.'. ~~.

b. Stlannin~stransforr.ta tie me t 3 transforma toren in ti -achakelin::;.

rt-S-T- de pri:'laire aansJ ui tin.;en aan::;esloten op het 3-fasen net.

R'-3'-T' de secundaire a:,nsluitinGen aancesloten op de koerstol.

1

R

I

c. Spannin~sdia€;r3.l!I Viln de A -spannini; voor de koerstol.

Fig. 20. Spanningsdiagrammen en transformator-schakeling voor

transformatie van de netspanning voor de koerstol •

.. • '. v.
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Aal' de gyrotol is .ea 81Jlohro bevestigd en ••lsodani,. dat de rotor aan de'::
, ,I

tol is bevestigd en de stator aan het huis vaD de koerstol. De rotor wordt'

nu gevoed met een 1.fase 400 Hz spanning, zodat de spanningen van de stator

een maat voor de lloe}{verdraaiir.g van de rotor, d.w.z. van de koers t.o.v.

de in~estelde referentie-richtinc. (het noorden).

Aangezien de rotor ~evoed moet worden met 23 V zouden we de net-spanning

van 115 V omlaag kunnen transformeren. Aan~ezien echter het opgenomen ver

mogen vrij :clein is en de rotor-spanning nergens anders aangekoppeld hoeft

te worden, kunnen -.ve ech ter :~ema;:kelijker een s:-:anningsdelin~ ~oepassen

met een weerstand. Over de ~eerstand moet een s[-annin6sval van 92 Vontstaan.

De opgenomen stroom bedra~~t 23 nl, zod~t de waarde v~n de ~eerstRnd moet

bedracen: 3,9 K

Het a:,nsluitschema van de koerstol vindt U in bijla[';e

De stator van het Gynchro wordt via een law.'e k"bel verbond.cn laet het ont

vang synctro dat via een versterker en een Motor-~enerator de as van het

synchro-differentieel stuurt.

Het !n~c2aÈe~e~ ~n_i~0!e±1~n_v~n_d~~u2aEa!u~r_o~ ~e! ~a!r~tje~

.'ianneer de aU;1arahl1:r in werlein,:';' gesteld wordt moet allereerst de

koerstol o~ de referentie-richtinc ~orden inGesteld. Hiertoe worjt de lengte.

as van het !~arretje even"::ijdic; aCJn de i;oord referentie [;cbracht en vervol:,:en~

wordt de Hoord-streep van de kom~as-3c~a~1 van de koerstol onder de aflees

streep gesteld m. b. v. de knoy r'referentie-instelling" (zie onderstaande fL:.".

21 ).

Fig. 21. Vooraanzicht van de koerstol.

~ls Noord-referentie wordt in het laboratorium een coördinaten-systeem

op de vloer gebruikt. Hierbij wor.t de zijde van het karretje welke de

leagte-as aangeeft evenwijdig aa~ de Noordrichting gebracht en vervolgens

de koerstol ingesteld.



,
referentie-richting ingesteld.

aan het karretje bevestigd en

~r ·d.~-ko.rätól·Tast op het karretj~b;;~.ti-;i·i; e~-;;.1jdig aall de ge-
.'

no..de zijde is hiermede de koer.tol op de

Het huis van de simulator is eveneens vast

ook evenwijdig aan de ~enoemde lenrte-as.

Bij de aonsluiting van de 3-fasen spanningen van àe motor van de ;yrotol

is de draai-richting van het veld belangrijk.

De koerstol is nl. voorzien van een wrijvingscompensatie •.Ianneer nu de

draairichting verkeerd is zullen de wrijvin~scorrecties i.p.v. de wrijving

te corrigeren juist de verkeerje kant uit corri:;eren. Hierdoor ga~. t de

koerstol zeer snel grote fouten in de koers maken. De juiste fasen volgorde

is in het aansluitschema van de koerstol aan~egeven (zie bijlage ).

]e gaan nu over tot het besnreken van de constructie van het so~merin~s

apparaat.

..,
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4.,. Het 8O_eri!s.pparaat.

4.3.1. !e.!cl!r!.j~Y_T~_h!.t_s~~e.t1~g,!8.EP.!r!a!.

Dit apparaat moet de som v,n ~ en ~ bepalen en tevens hierbij nog

180
0

optellen. Het eenvoudi6 ste is hiervoor een synchro-differentieel

te gebruiken. Ook hier moeten we in verband met de Gewenste nauwkeurigheid

een met een motor nagestuurd servo-systeem eebruiken•.:e hebben de volgende

opzet gekozen.

De stator van het synchro-differentieel i3 verbonden met de stator vyn het

zend-sychro , dat in de radio-konpas si::mla tor is aangebracht. Hiermede word t

dus aan Je stator van het synchro-dif~erentieel de hoek ~ toegevoerd. De

rotor van het synchro-differentieel vol~t de koerstol. Dit is als volgt

bereikt. De koerstol bevat een zend-sync~ro dat in de rotor gevoed wordt

met 23 v- t 400 Hz. zoals in de vorige parar,raQf beschreven is. De stator

van dit synchro is verbonden met de stator van~n ontvang-synchro. (zie

J./rvo.

y ... ;.~t"r.
)(i'r +---r

»

'"--- -
!, y11 ~ hr 0- -I - --1
d ,'ff~r~ t/P~ ......-+,--------.t

(
I
I
I
I
J

L _

I
I
I

~;3
I
I
I
I

- - - - ---,

I
I
I
I

L - __ .-J
~/ hl u~~r-
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Fig. 22. Servo-systeem van het synchro-differentieel.

De rotor van het boven~enoemde ontvanb-synchro is nl. verbonden met de in

gang van de servo-versterker. Hierdoor zal de servo-motor zolan~ een sig

naal toegevoerd worden tot rotor van het ontvang-synchro loodrecht op d.

stand van de rotor van het zend-SYBchro staat.

"
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,:elia.aar wordt hierdoor e'en extra hoek van 900
ingevoerd, maar deze kunnen

we bij het bevestigen van de wijzers weer compenseren. Hiermede wordt dus

aan de rotor mechRn; sch (door de as-stand) de hoe- lc a. to"'::evo9rd.
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~angezien we hier alleen te makec hebben ~et de wrijving tussen de worm

en het wormwiel en de wrijvil'l[; in de lagers van de sync :'lI'O':::l, mogen we \"

aannemen dat daar deze wrijving vrij ;üein is, .. d.e motor bij V01,le uitsturing....,~" ..,/.. J.":~:;
vrijwel met 4500 omw./min. zal draaien. .JiIII
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w. zullen au de gebruikte oDderdelen TaB het somaeringsapparaat bespreken.

Allereerst geyen we hieronder een oTerzicht yan de gebruikte onderdelen.

1. Servo-versterker; M8rk Muirhead

Type D-S46-:,

2 • .3ervo-motor; jv:erk !'luirhead

Type 15 ~l 10 B 3
3. Ontvang-synchro; Bendix Aviation

nutosyn

4. Synchro-differen- 3iernens

, '

~

tieel; Tdm 3 a, 46c3/5020 a

4.3.3. ~e_s~r~o~v~r~t~rteE.

Servo-versterker.

r':erk: Huirhead

Type: D 846-A
Uitzanr,sspanning: 2 x 13 V

Ing~n~sspanninb: bij 50 rnV volledig uitgestuurd

Versterkin':~ 260 x.

De servo-verst~rker is een transistor ~iR3el~~annin~sversterkervoor 400 Hz ••

De servomotor wordt in de balansuit~ang op~enomen met de twee controlwin

din:en•.~fhanl~elij1;: van de fa.se van het inr ,.n[;ssicnc..é:.l ,~eeft de versterr.er

een uit5~nGssi3naal dat 90
0

voor- of na-ijlt t.o.v. het referentie-signa~l,

dat op een aparte referantie-wik~elin~in de motor gevoed wordt.

Aan de ine3.nr; van de vcrsterl~er is de vol;;ende schnkelinz toegepast om het

teruGkoppel-signaal dat van de ,,;enera tor ven de servo-r:1otor aflwmstic is,

OP te tellen bij het fout-signaal van de s~rnchro afkomstig. Het 't'leek, dat

de aanpassin~ van de tacho aan de in~an~ van de verste~~er ~rote moeilijk

heden opleverde. De in~~ebouwdf spannin~sdeler bleek ni2t zond~r meer bruik

ba'.'r te zijn. (fi.~. 24)

/pO KJ2.

Fig. 24. De i,ngebouwde spanningsdeler yan de versterker.,;;

~
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Hierbij wordt de tacho afgesloten met 20 KQ terwijl de vereiste afsluiting!

100 I Q bedraagt. He t gevolg ie t da t de tac ho spanning geheel in elkaar zakt.~:
Hierdoor yerd de sch3~eling onstabiel en bleef oscilleren. Hierop is ge

tracht de spanningsdeler uitwendig aan te breneen Met de juiste aanpassin;en.

Ondanks de ver doorgevoerde afscherming bleek ook deze schakeling niet te vol

doen.

4.3.4. ~a~p~s~i~g_v2n_d~!a~~~c~n~r~t~r_m~t_e~n_e~i!t~r=v~lge!.

Tenslotte is de onderstaande o~lossin~ gevonden. De uit~anG van de

tacho wordt verbon~len met de inGanG v:;;.n een emitter-volGer. Deze transistor

schakelint; heeft een ho':e ingangsimped.J.ntie (van enkele honderden K Q ), zodat

de aan de aanpassinG van de tacho Goed is en de tachospanning niet ~eer in

elkaar zakt. De uit~an~ van de e~itter-volger is verbonden net de feedback

ingang van de servo-versterker. Deze scha~elin~ is nu voldoende stabiel te

krijgen. Uit de metin~en echter zal mo~ten blijken of het servo-systeem

voldoende nauwkeurig zal zijn.

em/f
ft'1- _

»

Fig. 25. S~annin0sdeler met emitter-volóer.

Janneer we de gain pot. meter te ver oedraaien om de schakeling gevoeliger te

maken begint het systeem vrij ~auw te oscilleren. In een tussen stand, welke

de gunst~~ste instelling geeft is het systeem echter nog niet kritisch gedempt.

4.3.5. Qe_s~r~o=m~t~r~

~e =il10n nu eerst de eigBn6chap~en van de servo-motor bespreken.

De servo-motor is een 2-fasen wisselstroomrotor. De ene fase besta~t uit

een t ..... eet:3.l wikkelio.·en (zie de onderl';tal.nde fi?;. 26) " de zg. "control

wikkelin'.,en", de tweeie fase is een enkele wik..?:elinij wellee als referentie

gebruikt wordt.
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Fig. 26. De wik~elinsen van de 5ervo-~otor.

Hieronder vol,c.;en nu enkele gegevens van de servo-motor.

S;JanninG: 2 x 10 V,." , 400 Hz. vo:r controlwik~elinGen

115 V-, 400 Hz voor de referentie-wikkeling.,

Koppel bij stilst~nd 104 g. cm.

toerental onbelast 4500 omw./min.

voor max. vermoG:n 2500 o~w./min.

Spanning voor ahnloop: control wikkelin~en serie: 0,6 V .

" " parallel:0,3 V

Voor de tacho willen we de volGende gcgevèns vermelden:

tacho-referentie-wikkeling: 115 V- , 400 Hz.

tac~o uitGan~sspanninG 3,1 V bij 1000 om~./nin.

restspannin5 grond~olf 8 rnV

tota;',l 13 mV.

~e zien uit bovenstaande ~e1evens dat de motor zal ~~an lopen als de uit

gangsspanning van de versterker> 0,6 V is. ,de control wik~celin.:en sta:m

in ons geval in serie.)

Hiermee komt een ingangsspanninG van 37 mV overeen. (ineang spanninGsdeler).

Deze waarde v.'erd bepa:.!.ld door de ins?n;;. v:~n de versterker aan te sluiten

opeen 400 Hz. bron en de bijbehorencl.e ui tr;an~ss=;anning te meten. Op deze

meting zal nader worden in~ega~n in hoofdstuk IV.

,Jo zouden deze spanninG eventueel kunne!'! verlazen door de control

wik:{elin~en parallel te schakelen. Hiervoor zijn de door ons ~ebruj.kte

versterkers niet ?e~chi·:t. De vr"Aac blijft echter: of 'dit veel nut zou

hebben a~n~ezien we nu toch reeds ~c ~:~in-pot. meter niet volledi~ kunnen

op Qra~ien t.g.v. de rest- en stoor spanningen welke nu reeds a~rt de ingang

van de versterker verschijnen. Op deze restspanningen zullen we nu bij de

bespreking Tan d. sYAchro's nader, ingaan.
,

...... ;..
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Hieronder geven we nu eerst enkele gegevens Tan deze synchro's weer.

Hierbij moet echter opgemerkt worden, dat het ontvang-synchro (auto-syn)

dat eveneens door boveni;enoemde instituut voor ver-:'ficatie van' 5 ~ijks

instrumenten te ,.assena~r. ter beschi~dtinz is ~esteld en bij het in de

koerstol inGebouwde synchro behoorde zonder eniGe ~egevens is ~eleverd.

De enkele p;ecevens die we hierbij dan ook f.:even zijn door ):'etir..;; be9a'J.ld.

De synchro-ontvan~er.

Nerk: Bendix .,viation Cy., .i.uto-syn.

Type: ~y 20215 B

De uite~,ngss:'ïannin~; van de rotor: 5,9 v- ,400 :Iz

rest s~annin~ tota',l 51 mV.

Het synchro-differentieel.

Stator s:03.nninf~ 90 V- 400 Hz.

Rotor s~annin[ 90 V- 400 Hz.

rest sr-annin cr srondcomp. 59 mV
~ v

11 11 totaal 94 mV

electr. fout 10' •

je zien hieruit, ddt het totale fout-signaal dat aan de inGcng van de se rvo

verster;~er ;wut te strJ.',n t.,~.v. ue rest s;;annin:::en ~aximaal 94 mV is. D::.t

bet3~ent, dat in het Geval dat de 3ain-)ot.-meter vol op ~edraaid is, de

ver6ter;~cr reeds door ~it l"est-si,:;naal voI uj.tcestuurd '.'IOr'1t. ,e l~unnen

dus de l~ain-pot.-~eter niet vol open draaien maar maximaal zover, dat het

deel van de rest-spanning dat aen de in~ang van de verste~ter komt te sta3n

< 6 mV. Hieruit volGt, dat ,'Ie steeds e2n r.;ini::w.le s,)annin,·;sdelinc; vz.n

1 : 16 hebben aan de in~ang v~n ~e ver3terk~r. Bij de bovengenoemde uit

can,'ssDanning van het auto-syn. Vél.n 5,9 V_ vinden '...e voor de steilheid van
d sin a

de nuldoor.;e.nz; vnn net fout-signaal --d--a-- == cos e 'wanneer ede hoek-

verdraaiing van de rotor t.o.v. de stator is. Bij de nuldoorGanc is de cos.

maxL::aal dus in de steilheid 5,'9 V/rad •• De,t is 5,9 V/57,2° == 103 mV/gr:::.ad.

Om de motor te doen aanlopen is ~inimaal 6 mV nodiz, zodat hieruit volgt,

dat we het nul;mnt niet nau,;!kcurit;er !Cun_~cn bepalen dan met ± 1°.

Het zal nu uit de metin 'en I,:octcn 8lij::en of ','Ie inderdèl.:~d deze nauwkeurig

heid bereü:en.

~e willen nu over het synchro-differ'ntieel alleen o~merken, dat de rcst

spannin~ die ~ierin o~tr~cdt voor het hier bes~ro~cn servo-systeen niet van

belang is, maar dat die fout besproken zal worden bij de servo-systemen Tan

het aanwijs-apparaat.
"
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4.-3.7. ~e_b.!• .!s!i,!i.!!iLv.!ll_h.!t_8zll~h!:o=d!f.!e!:.!!t.!e.!1...
Over. d. opstelling van het synchro-di!!erentieel op het pl~teau moeten·

,,;
we nog opmerken, dat de motro met de as met de worm op de normale Vectric

steunen beve6ti~d zijn.

Om echter de as met het synchro-differentieel en het ontvanG-s~nchro te

monteren zodani~~, dat het wormwiel met de worm kan worden aan~edreven moeten

beiden net een Vectric steun op een messin:;blokje ter dikte V'lIl de halve

diameter v.:n het worCiwiel + de halve diameter van de worm worclen gemonteerd.

(zie de onàersta:lnde fi; :uur) •

Fi[;. 27. i:onta'?;e V:1n de beide $ynchro' s.

Tenslotte merken we no~ o-s;, d;.t de a.s v·.n de synchrc's t.~.v. de overzet

verhoudin~ van de ~orm met ~ormwiel van 1:40 met een snelheid van 4tgo ~

= 110 om~./min. dra~it.

Hierdoor zal weiniJ of Geen overshoot o~treden.

".e r:;a.n nu over tot het besl)reken van het volgende hoofrlonderdeel: de

automatiscbc 5cha~elaar.

".
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i'tl;

. "~
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"~:""·:·ft, "".. "_!telaar.
4.4.. 1. Al••! •.! .

Allereerst geTen we hieronder het blokschema TaA de automatische

schakelaar. Het volledige schena vindt U in de bijlagen. (bijlage 7).

[Ytf /INII,
,

jPS. A
j

P'!'· !?

;. t I'a "S

1/ 41- ..

1------\ s t 0- /(', J-

L. r:
i~'>..t'
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Fig~ 28. 13lokschellla van de automatische scbakela;;lr.

De eigenlijke sCllakelaar is een staIJpennotor

merk: N.S.F. LEDEX

type: LX/5/DL5

bedrijfsspanning: 160 V

Deze schakelaar heeft 18 standen, en heeft een onbeperkte slag. De aan

drijvins geschied door een electro-mag~leet wa3rbij door een schroefgelèidinc.

de translatie van de kern in een Gedeeltelijke rotatie wordt o~2ezet.

Hierbij wordt door tandwiel met een nok de as v~n de schakelaQr een stap

verder geschakeld wanneer de magneet opkomt.

De schakelaar wordt gevoed uit ~en V.d. Heem P.S.A. met een gelijkspanning

van circa 160 V. Om te voorkomen dat de magneet de gehele negatieve helft

van de blokspannin~ aanGetrokken blijft differentiëren wij de blokspanning

van de L.F. generator.

De L.F. generator levert een bloks~anning waarvan de frequentie instelbaar

is van 0,03 Hz. tot 30 Hz.

rlanEezien we een frequentie van circa 0,3 Hz -ebruiken zou de magn3et te

warm kunnen worden. Het differentiëren hebben we als volgt sedaan.

De L.F. generator kan niet vo1doende vermogen leveren om zonder meer

het relais dat de gelijk.panning van d. P.S.A. schakelt t. bedienen.
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Het Bch.aa TaA 4eze transiBtorschakeling i8 hieronder in figuur 29

I
I·
i
I

I
i

",veergegeven.

F~G. 29. Schema van de transistorversterker.

In de basisleiding van de transistor h~bben we een condensator van 4 ~F

opgenomen. Deze vormt met de incanzsweerstand van de transistor een differen

tiërend netwerk. Hierdoor wordt ue voorzijde van de neGatieve helft van de

blokspanning van de L.F. generator gedifferentieerd, en gaat de transistor

maar even open. Het relais is opr,eno~en in de enit~erleidinr, van de transistor

waardoor we, door de collector van de tran3istor direct aan te legsen een

emi ttervolger krij[;en. Deze heeft een voldoend hoge ingan~~sir.~rpedantie om de

L.F. generator niet te veel te belasten.

Zodra de transistor opengact komt het relais op en sluit het contact in de

verbinding van de V.d. Heem P.S.A. met de schakelaar. Omdat de transistor

maar even open gaÁt komt het relais ook naar even op en komt op de magneet van

de scha~elaar een korte ~uls te staan. Deze is voldoende lang om de schakelaar

een stap verder te iaten doen. Voor het relais is een Siemens relais

Trls 154 cl met een weerstand vaq 2,5 K Q c;ekozen.

Over de contacten van het relais komt ecn spanning van 160 v: te staan bij

het afvallen van de contacten geeft dit aanleiding tot het oversyrin~en van

een vonk, om dit te be:oerken hebben we over de contacten een condensator van

0,32 }lF ge;.'laatst. Toch is een kleine vonk niet ceheel te vermijden. Verder

is parallel aan de spoel van het relais een diode OA 5. opgenomen, omd~t

andersbij het afvallen van het relais een te~rote s~anning over de transistor

zou ontstaan t. (~. v. de magnetische enert;-ie van de spoel van het rela.i.s"
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Een nadeel Tan d. gebruikte .tappen-motor is, dat de .chakelaar zoals.

reeds boven verueld is 1R standen heeft. De simulator van het radio-kompas

heeft nl. 3 standen, ma3.r t.C;. v. de aandrijvinc van het kop';elmechanisme met

een stift excentrisch o~ een wiel ~epla3.tst, hebben we twee verschillende

standen van dit wiel voor dezelfde midden-stand van de simulator (zie fig.30)

-U' Jt k's ,

A.('/~~ ~ rd'" /'
I-~d/-s

Fig. 30. Twee verschillen~e rniddenstanden van de simulator.

Deze twee standen worden door twee versc~illende micro-switches bediend.

Hiermee corres:Jon'leren dan ook twee versctillende stanclen v;.n de schakelaar

zodat we per ornwentelin~ van ~et ~iel 4 ntanden hebben. ~e kunnen met de

18 standen (us slecnts 4 complete cycli doorlonen.

Om nu de volçorde niet te verstoren en vertra~inG of vastlop2n van de simu

lator te vo:.r:-coP1C!1 ;mn..en we de tr/ee 18.atste standen niet [';eb~·uiken.

In deze st3.nden zullen dus ~een nieuwe ~etin:~en verricht worden. Dat betekent

dat Gedurenrie 1/9 V':in de tijd de 3.1?"aratu ll r ~,iet wer~~t.

Eventueel 7.a1 het nocûlij~c zijn O?l ::Jet be:1U1p van cIe niet:ebruikte contacten

en het relais de scha'~elaar C:,eze b:ee loze standen vluf, te laten doorlopen.

De schal-.:elaar heeft 4 de!(,cen. ;:icrvan \':ordt een van de de::ken Gebruikt

voor het scha~:elen van de si·':.ula tor, de drie andere de':;:en sC0al-;:elen de

synchro's van het aan~ijsa)puraat om.

Aan de 3 moeder-contacten ~~me~ de 3 aansluitin~en van de rotor van het

synchro-differentieel. ~lk dek scha~elt dus steeds een van de d~aden van

de stator v~n het synchro-di::ercntieel aan de ovoreenkosende draad van

de ontvang-synchro's van het aan~ijsappara~t. De exacte aansluiting is

aange~even in hijlage 7.
_.e willen nu nog iets zeE~en over de·sc~akelinC ~a~rdoor de si~ulator

het comnando krijt,;t 0:-:-, over te sc:'}a~elen. De schakelinc is in fi.,-. 13

blz. 2 .. 6e!;even.
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met ~ micro-switches. Stel. dat de schakelaar 1n de g.t.ke~d. staad 8taat~

en d. synchroon-motor ta rust ie. 4aD ~a micro-switch ~ geóp••d e. het

circuit v'n de synchr.motor onderbroken. Schakelt de auto sC:la.;\.elaar nu v0rder

(stand 1) dan loopt de motor verder tot micro-switch 1 geopend ~ordt, etc.

4.4.4. ~e_~~a~e!s~e!h~i~.

De schal~elsnelheid van de '1':to!'latische scha'~el·c.r wor'~ tV':eri:t Jo~r

de schal-;:elsnelheiri V:.ln de ::;ir.:ul:ltor. Deze laat" .. " :.•<..:.i.np" ~'Iordt do::r :,·~t

mechanische systeem van het ko~pelncchanisne be~a ,IJ. Deze ~orJt we~r be

padld doc:r:

1) het toerental V:in d~ s~'nchroon-motor voor de verticale beweging

2) het toerer.tal van de serie-~otor voor de rotatie van de holle as.

Op het o;:;enblü;: wor"lt deze snelheid bepcr:r:t door het toerental van de syn

chroon-~otor. Deze li.~..:t echter vast door de fren,uentie van het net ... el

zou de overzet verhouding v~n het wormwiel met worm veran~erd l:unnen worden.

Di t zal ec lüer la ter no:,; be s,9roken worden in het hoofdstuk "Verbeterineen" •

4.5. Het a:)nwijs-aopar:r"'.t.

4.5.1. ~15e~e~n~

Het a:;nwijsap.~araot besta '.t uit 3 i':ientie~:e servo-sY3te~ler. die ieder

een wijzer a~ndrijven. De ;~ijzer moet steeds dezelfde hoek ~et de referentie

richtinç (het Noorjen) J~la~\:en als de bij::>ehoren-::le st:mg van de si!'lulator

met ~et Noor;en ~a::t. Hieronder is in fi;uur 31 het blokschena van een servo-

systeem t:e,.::evel1.

Mt----------------

.' ..,

<,:~~;:.~~t;:~::~~~:~;1L ~ :. .!.:. ,

- II-----Il---__-l e Jo" ('t'/,~_

I/"/r'~

'---lIf---Io r I
'-1------------- ~.s t'rrtl. jet----..J

~-+------------------J.JV,r.
I s t~r ;I(-i'r

I ~

I
!

-_ J~- -- --

o,Jo t P-IA/-

5 Y/7t"Árt?r------,

Fig. 31. B1Gkechema yanee. seryo-syste.a ya•
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oïl cl. 8er.o-"y~t.m.~ gemakke11jk ~. kUD~••••rplaatMIl zij. d. drie q.,tell.~,
".

ied.~ apart op een klein plateau gebouwd. De as TaB ieder systeem moet

precies op de positie van het overeenkomende baken geplaatst zijn met de

centerlijn van de as loodr:)c:1t op het vla~ VRn de ;,;:a:~rt.

~anneer ~e een ander radio-baken, in ons geval een nieuwe positie van de

. "':~"

ondersteuning van een richtinF,sstaaf, i:iezen, dan moet het servo-systeem naar

de overeenkomstige nieuwe positie o~ de kaart ~ebracht worden.

Om een en ander gemakkelij% te kun len doen, zijn de servo-systemen zo

opgebouwd dat de as met de wijzer verti:~a'l1, dus loodrecht or' het vlak van

de tafel Wa3rO? het s~stee~ is ~eplaat5t, staat. De wijzers draaien dan in

het horizon t:üe vlak. De J:aart r.'loet dan horizonta:'.! aan,"ebrach t worden.

De drie servo-systemen :~unnen nu eenvoudi~ over de tafel ~esc:lOven ',:orden

naar de juiste positis~

4.5.2. ~e~e~tlc!n~ !a~ Èe! ~y~c~r~.

De rr,echanische uitvoerin~ hiervan leverde wel eni~e moeili~kheden op.

Het ":as niet rtlo:'31ij~>: om de as:ewoon door de sleuven in het plateau te

ste~en, danr de as hiervoor net te dik was.

Bovendien waren ~een steunen bij ~et Vectric systeem aanwezig o~ de as

vertik~al o~ te stellen. Daarom ~erd besloten de as a~n de rand b~it8n het

vlak van h~t ~lateau aan te,~ren 'en.

Om niet met tand~ielen te moeten nerien en extra fouten door tand~ielspeling

te introduceren, werà het ontv~n~-Rync'ro aan het einSe van cte as onder het

plateau bevesti: ..d. Len en ander è7,ij::t ui t de o'~dersta':l.nde fi~uur (fi;;. 32).

.'. ~' .....

v e ~ f /'/~

s (~u~,~

'. i:~~
Fig. 32. Bevestiging van de as met wijzer en het synchro)~

aan een plateau van de aanwijs-servo-systemen. );~

.~
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De :oY.rze~Y.rhoud1Dg.a. het wOrllWi:èï.•••or. i. h1W·ete.elt.cl. als die bij

het .ervo-systeem .Tan bet synchro-differentieel. Al deze wormwielen en

worm•• zijn uit een gewone FAe-d,os afkoMstig. Het wormwiel is uit Pertinax

vervaardi.;d en heeft 40 tanden, en dus een oV8rzetverhoudin~ van 1:40.

rtancezien het synchro net steunen onder het ."lateau is a"n{ebracht en de

as met het wormwiel boven het ~lateau wordt aan~edrevcn zou bij grotere be

lasting (verdraaiing over [';ro te hoek, dus'ro te melheid) de as ga-:>n buigen.

Om dit laatste te vourko~en hebben we een extra steun m.b.v. een messing blok

r,emon teerd boven he t ·'Iormviel. ;:ierdoor is inj erda:td he t bui;0n V:ln ::1e as

voorko~en. Het is voornamelijk de wij~er zelf die door zjjnmelheid en

zijn massa-traa.Gheid een bui.:.;in::; in ~lCt horizontale vla:c onctersaat en t. ~;. v.

bierjan een .;ede~nte trillinc uitvoer~. Zen factor die hierbij ook een rol

speel t is de tand':li<:1 s;)elint; tussen '::orm./iel en ·;:orm. Deze is echter ook

niet wi:lekeuri~ klein te na]~en daar door ver~leining van de t:tndwiels~eling

de '"rijving ook toeneeI':t. Dit laatste is zeer üelan'~rij~c da'lr onze motor

slec~lts een ;.clein ko,9 'el (45·,~.cÇl.) kan leveren en vooral de aé:nloo1'mrijvin;;

klein ~oet zijn om een minimale fout te kunnen corriJeren.

Voordat ~e ~ieron nader in~a'~n w~l~en we eer~t de ~esevens van de [ebrui~te

Gebrui::t zijn: 1 se:..'vo-verster:cer

1 serVo-'lOtor

1 synchro-ontvan~er

1 transistorverGterker (emitter-vo~~er)

4.5.3. ~e_s~r~o=v~rEt~r~er.

De servo-verGter~er is dezelfrle a~s rC2ds besproken is bij het synchro

di f l'eren Lieel. :L:t is een ; :nir~lead versterker, t~']1e D-846-.1..

Deze is reeds behandeld bij het sor.ll;jeril~·:sa;ara::,.t. ;e ;ri:'len tier dus niet

verder op in;~a·ln. àoch alleen he t vol ::c nde opmer;-::en.

Da3.r ~'le hier een a.n:i.erc motor ;8brui:·~en !;10Ct de verster1;:cr nu :;evoed ':lorden

met 22 V ~elij~s~anninG. Om Ce ~otor aan te passen nordt ~ier een condensator

van 4 liF parallel a~.n de control wi:~:~elin;en aanc·esloten.

4.5.4. ~e_s~r~o=Q~t~r~

Di t is een l;uir~e:{d 1; ;.: 10 E '+.
Ko, "el bij stil stand

Toerental onbe~ast

45 z.cm.
5600 O1:1w./r:Jitl.

Voor m~x. ver~o'en 30C8 omw./min.

Spanning voor aanloop

van de motor 0,7 V serie

o t 4 V parallel

. ',: ..,.

"
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De tacho:
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44 ..
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spanning

rest-spanning

0.6 V bij 1.000 omw./min.

grond comp. 12 mV

totaal 19 mV

Betreffende de servo-motor kunnen we ei~'enlijk ~eini~ o~~er~en. Het belang

rijkste is dat het ~oprel hier aanmerkelijk %leincr is dan bij de servo-motor

van het synchro-differentieel.

Dat betekent dat je wrijvin~ een aqnmerlcelijk Grotere invlo~d zal hebben.

~anGezien de tacho-~enerator ecn laGere 3~anri .: afLeeft bij het z~lfle

to~rental als de wotor van het d;yr.<.:hro-differentieel, 2':Ü J.ezc motor Uû'!

de~elfde spanr,ing te beven ",en ho§,er toerentaJ. .r.oett.m r;;aAer..

Het mechaniJche systeem van het servo-syateem voor het synchro-differentieel

is het zelfde als dat van het aanwijs-servo-systeec: dus zal de wrijving

vrijwel hetzelfde zijn. lIet toerental van de motor van het aanwijs dY6teel~l

zal dus lager zijn en daarmee ook de tacho-3panninL.

4.5.5. ~e! ~y~c~r~.

r:er;.. : .:Jiewens,

type: T dm 3 a

4603110;'~7 a

stator-voedi.ilg

rotor uit

400 H, z.

re -it-spanr.ine;

elec. fout

;;rondcoa.p. ::i9 1;1}

totaal

7'
Het Gebruikte ontvang-3.:tnchro heeft ecn ,.lit~éln~sf!ar!nir.G va:'l 57 .~. -:laan

....le nu weer Je steilheid van de kr:)mme bij de nuldoor!j.:lnr; be;:iji.~en dan zien

we dat daar de s~anning weer d~nu6vormig verloopt en dus ~e af~eleide ~eer

is cos. e , de steilheid bij de nuldoorgang 57 i/rad. bedraaGt. Jat ko~t dus

neer op ongeveer:::: 1 1/c:;raad •

.,·anneer we nu willen v'eten hoe nau\,j',eurig \:e het n'l1punt kunnen inst.:lllen

met de motor dan moeten we eerst n00 \ïeten wat de restspa~nir.gcn zijn van

het synchro en ~e t~cho.

Uit de bovenutaande gegeven6 zien we dat voor de ~rondcoxponent Je re3t

::;panninG 'Jan het s=,.!:c~rc 04 ~/ bedraabt en voor .ie t:J.cho 12 .. 1. J:'otaal

~oete:'l we dus re~enen met 106 m;.

we het nulpunt slee.hts kunnen bepalen met e-n nauwkeurigheid van

= 0.106
0 = 6,3'

Het fout~i~naal moet oinstcns even ~root zijn. en ·.... e vindea :w..n. ook dat
106
1500 '"

t·
t

t,

~
.;f'

..
.'
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Bij ••t opbouw.n van dit s.rvo-systee. zijn dezelfde moeilijkheden van

on8tabilit~it ~n oseilleren opgetreden als bij het servo-systeeQ voor

het synchro-differentieel.

Hier echter waren de moeilijkheden nOh groter.

De servo-motor maakt een hoger toerental ~aardoor de rotatie-energie

~roter zal zij~ bij dezelfde reductie met wormwiel en wor~, e~ za: het

systeem bij dezelfde demping dus meer overshoot ~a~en.

~en tweede ongunGtige factor was dat de tacho-Gpannin~ van Je motor

generat0r een factor 5 kleiner is als die van de andere serv~-~otor.

llierdoor ~unnen ~e dus ~inder extra dempin~ aan het 3YGtecm toevoc~cn.

Cok deze factor zal dus aanleidin~ geven tct een grctere o_er3hoot.

Zen derde ongunGtige factor is dat de foutspanninb van het Gynchro

aanmerkelij~ hoger ligt dan bij het synchro-differentiecl •

.Jaar bedroeG de spanning 5, ') V,..., en hier 57;....

D.~.z. dat de invloed van de tacho-spanning veel dichter bij het nulpu~t

merkbaar ',vordt.

4.5.7. 2e_n~u~k~u~i~h~i~.

Gaan we nu de totale nauwkeurigheid van ::ct systeen bej'~ijLen Jan

vinden ~e het volGende.

Je totale clcctri:.;chc i'out van het zend-::;ynchI'o, tct B:,-nchr(.-.iiîfcre:ntie",l

cn het ontvanG~synchro is maximaal ~7'.

Uit het voorbaande (§ 3, ~lz. jj ) zien we dat de fout bij het bepa13n van

de fout van het nulpunt van het synchro-differentieel 3~t bcdra~G:.

:iicrboven hebber'. '::c 2;evonden dat :ie nulpunt.:..;:out bij tet cntvan;;-:.;:;nc!lro

bedraagt: :;,3'.
Nemen ~e aan Jat de fout t.~.v. de doorbuiging van de richtin~~Gtavcn

( d.i. de fout bij het bepalen van de richting ~ en t.g.,. de tand~iel

speling bij de ovcrbrcnbin~ op de wijzer te verwaarlozen zijn, dan vinden

~e als totale maxi~ale fout 63,3'.
In het voor~aandc is de rest3pannin~ ven he~ synchrc-diffcre~tieel

nog niet ter ::;prake gekomen.

Bij het synchro-differentieel speelt nl. de rest spanninG alleen een rol

bij een koers .. est of Cast, als 'xe a""nnemer.. 1.:::tt t~j de koers !';oorJ 0:
~uid de r~tor van het synchro-differ~ntieel /, aan de stator ~t~at.

i3ij de koerli •• eGt ~f wet staat immer~ de rotor 1. l'iitator van het synchro

differentieel en blijft alleen de restspanning over.

In het ontYang-s1nc~o ontstaat dus een extra restspanning van 94 m~.

Hierdo~r wordt ~en extra tout geintroduceérd yan 1~ 0= 5,6'.

B1j~lt~r....W••t of Coat aoeten .e dus na BaX~ale fou-t van 68.~~ 69'
__ .,. _ .. ;; ." .). '.,' • I'" \ .• J .. '\'
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w••illen nu nog de stabiliteit nader onderzoeken.

De tacha geeft bij 1000 Omw./min. O,6 v.
Bij vol toerental ( gemeten in ue L:pstellir.g iilS r.let wrijvir.g- ) tlijkt

dit 3 , oVte zij n •

~eze spanning wordt toegevoerd aan een emittervolger.

Het schema van de emittervolger is hieronder weergegeven •

•

t------j If------
~ tfl/r

~1g. j) ~che~a v~n de e~ittervolGer.

~c spannin~ vaL de t~cho ~oillt vi~ ~~n c~c~ens~tor op Je ba~is va~ de

transidtor. Je versterker ~ordt ~evo~~ ~ct 22 :~.

:::;c uitg.::.ntissp;.mninG ·....ordt vi& een 3pUllninb'süeler in ue e'IlitterJ..eiJi~t;

afgenomen.

De ~emeten uit~anGsspanninG blijkt ;,1 1 te b~dr~gcn.

Bekijken we nu het punt waarbij cic tachospanninG Gelijk 1~ aan de

fout3panning van het synchro dan zien we dat dit pilnt ~t1° voor het

nulpunt van de spanning van hc~ synchr~i~.

, td" -Co, 1Bij het servo-systde~ va~ het sommeringsapparaat beuraa~ ~~; \ n •

v~n ~e tacho bij 103 mV;gra.::.d foutsiGnaal ).

Dit is bel:mgrijk ;.ecr, en wel eer factor 1S.

De tacho spanning i3 dua ~rcter d3n de max. opannins va~ ~et sy~chro.

buto-~Jn~

Liet gevolg 'lan een en ander is dan oo:~ dat de .:;ervc3:rster."Jer. var. het

aanwijsapparaat niet r:.ritisch te dC::J.pen ziJn ~.t.v • .deze tacho...;panniab.

::et s:"steem ia nOb :.>teedG ondër-~;:ri ti~c;~ i..,edet~pt.

Dij de gunstigste. instelling· voert het systee~ bij een zo grote sprong

functie dat de motor vol uitge8~uurd wordt, ongeveer 1 slingering om de

eindstand uit.
'.,'.l
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In de praktijk is echter de sprongfunctie vrijwel nooit zo groot.

Gemiddeld zal de afwijking tussen 2 opeenvolgende standen van het~

zelfde synchro niet veel groter zijn dan AJ :',5° _ 1°.

_ventueel ia het echter mo~elijk om de tachoGpannin~ zover te ver

sterl'~en tot het 3:';3teen ;~riti6ch i~edempt is.

~e zullen eerst echter een aantal metingen moeten uitvoeren o~ te

bepalen hoe nauwkeuri~ het systeem wer~t.

~lij~en de rest var. tet systeen aan de eisen in voldoende ~ate te

voldoen Jan ;~unnen we daarna overgaû.n tot :t:et 'ler~eteren Van r.ct

systeem waaro~der het bovenG€noe:nde vcraterken van dc ta~hosp~nn~nG

behoorü.

~a~rom z~~lcn we nu eerst de metinG~n baan bcsprc~cn.
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5. De ••tinKen.

5. ,. !l&e!!e~n.:.
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, Om een indruk te krij;;en van de wer1dng van het sYGtcem in zijn seheel

en van de onderdelen ervan hebben we enkele ~etin~en verricht.

Hieronder is een overzicht Gegeven van de metingen.

Deze zullen in het volgende achtereenvolgens besproken worden.

Overzicht van de verrichte meticber..

1~ aestspanningen gemeten aan ie inGhn: van de cpannir.c~deler

en aan de ingan;; van de servo-verster;~er.

2; ~e fre~luentie-karakteristiek van de servo-vcrste.::-.:er.

3;' iJe fre~uentie-karakteriGtie:.c van de tacho-emitter voll;er.

4) Je tacho-spanning van de ~ervo-motoren van de servo-systemen

van het synchro-di:ferentieel en va~ het aanwijs3ysteem.

5) :ret siGnaal van het ontvanG-"ynchro van het ~:inchro-differenticel

( van het Auto-syn J.
6) Je spanning waarbi~ de servo-~otor van een aan~ij3-servc3YGtcc~

aanloopt.

7) ~e DpanninG ~aarbij de ~ervo-motor van het ~crVO-3;Stee~ v~n

het nynchro~~iff€rentieela~nloopt.

2) Je volg-nau~~euri~heid van het sync~ro-dif~e-enticel.

9) Je volg-nauw~eurighcidvan een a3nwij~-~ervc-~Y3tee~.

Jij de volgende besl'''e:~ine; v~n de metine;€n zullen '::e tevcnG d~ mc~tcpGtellinc

en de nau':ll':.euribheid va n rle !'!let ineen bespreken.

In het daarop volGende deel.z~llen ~ventuele verbe~2rinr,cn en sU~Le~ties

bes~roken ~orden.

5.2. ~e!i~g_v~n_d~ ~c~t~p~n~i~g~n_a~n_d~~n~a~G_v~n_d~ EP~n~i~G~d~l~r_

E.n_a~il_ d~ ~n.l1a~:;_ v~n_ d~ ~e~s!.y!:.;(~r.:.

,;'~,j de eerste me~in3 ',vel-d ;:,;er;~eten w~t een \,~iGvoltmetp.I' : hil:'ps c:i 6012

met daaraan paraJ,lcl een oacilloscope ~hilip3 ~:- 56,5 aan de in~ang van

de ~pannin~sdeler. d.~.z. aan de punten ~tS van de aan31~itklem Van de

servo-verster"er Lij het ;;;ett::n va::. det-estsr;ar.niut, 'L.:·. liet :"jncüro 8n

tussen de punt.:n 2 en 7 bij bet r.:.eten van Je re::;t.:>iianniIlC; van d~ tacnü-

[;en~rator.
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In 4eonderataande figuur vindt U een schets van de meetopstelling •

.~
~~--~~\.-----t'~ »

8 [ /1
4-~--t---~B.1/ f1

~iE. 5.1. ~eetopstelling voor het metdn V311 de

re st s panninge fl •

In de onderstaande ta.'uel zij n dt: ~eetreGultate;; '"eerGe"even.

synchro-differentieel

servo-systeem

restspannintj

v~n het Jynchrü

.) 1 ... J

re::>tspunnin6

van Je taer.o.

5ij deze metinge:l moet ~.. orJen c.lJ·..;eiaeri~t dat illtlt d.: bui3'"ol t~eter é4:1.1e

6pa.nni~be{l Gemeenschappclij~ ...:orden ber.;e tt.:l.

~it arr.vat dUG zO\'Jel de bron éÜ:S het :"'00 ::z. re.3tsi,;nad.~.

:Ict bleE:}~ noodzakelijx. te L;ijn de vocJir.C vun de ;,c.er-.;tol ûit te 3cha.:;.elcn

daar het hierdoor aan de inGanG .~~ de V0rster~cr veroorzaakte sióna&l

Ii:et het 1-fase 400 Hz. n0~ VéÁl1 d~ .3.fnchro' ti een z\':eoJint: v~rtoon,iE: linardoor

de Cleter uitslaG ovariec ... ;.." vur. 4':' ~:'. tot 7C In','.

::e \"Jaarde van :; 1 ..:'! is bc..et en l:îet uitbcGch&~~elde voe\Îi.1t.~ van de ~ccrstol.

~ij een t/leede meting vierd ce:.• eter. u;;.n. de in~:c:..nl, V~·!; Je verster;~er ~clft

dat is tus~en de ~unten 4.en 5 van de aan~luitkle~.

Iiierbij werden dezelfde r!!eetinstrL4:nc:1ten get.r·... ikt al·~ bi~ Je eerJte :::etL.;-: •

.. e merke::. hierbij op J.:lt he:t .;.;it-:naa1 Jat ',.. e nu :::eten iHèt tGtale ..:;ibllü.&::' .loS,

dus het signaal dat bestaat uit een combinatie van het rest-signaal van
•het 8ynchro met het rechtsignaa~ van de tacho.

~e samenstelling van dit signaal is .afhankelijkvan de stand der 2

potentio~.et.r8,

~; ·
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n.-•••t resultaten vindt U hieronder aangegeven.

restsignaal

aan d~ ingang van

de servo-veraterker

,: I

van het servo-systeem

van het:

synchro~differentieel

aanwijssysteem

2,; m'l

f) t:::i :!1V •

Je fr.:: ';uentie-;tur~~cteristie;\. van de uervo-ver3ter:\.er :.erd ~c:C'"t(;n 0:', na

te Gaan ',velke invloed hCijcrc ,:larmo~ch':'n V'-1n het 1.; 0 iiz. si;naal op r.et

~ysteerr. zouden helben.

Je meet opstelling vindt ~ in fig. 5.2. geschet~t.

~ 1.
ç »
~ 2 os C'~'4

[2]~ S t:' &-''/' 0 08·' e P:~
B.J(~

t • , , r ,f

J Ij I

..catopstellin; voor het meten van J~ frcquentic-

:.c.ra;~tcr'istie:" v~n de sûl' va-vel' st e~ker •

"e hebben dan ool~ o.:lcen de ver ...t~r:dnG "Joor Je hCG~r<. ::.:lrmonÏ;:;cc..cn 'l-J.:':

ongeveer 2 dL. Bezakt was, t.o.v. het in~an~ssi~naal.

1.Ie oscilloscopen a:..n Je in- en t4itgang \:erden oebruil~t Or.'! te controleren

d~t h~t ine.:lnö3s±cnaal ni~t vcrïoerd ~as, cn na te ca.:ln in hoeverre het

Het resultaat vvn de metinEcn vindt U in de vcl:endc t~bel.

e zien hier-..:it dat J.e hoc;ere llarl.::or.i::;chen en spccin.:ll Je '.:;.,.;celc h.:lr:;:;)!.L.>chc

nOG zeer e:oed verster;:t worden. "":at 1;;cte.:ent ;,tu.t.'.c l.li~ h",t vr.dc.rzoe::en

Vétn de invloed van tle rC:::;:'-;;;IJanIli:1GC:l V3.r. h~t ~~·nchr:::. 00;. Je ;:ocerc

h~r~oni~chen z~~en ~oeten mee re~enen.
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Frequentie-karakteristiek van de servo-ver&terker.

free;._ ingangsapanning constant : 5 mV

in :-12. :li t ~';é'_n;~ s:..; ~élnni!".c : i!"'. r:l .
,.

----

llJ'J - q-, ~

300 11,t

12}O '),0

16:";2 C,G
2000 . : , '.J

2'~0'J Lt , 2

22co ~ ~

..... t (-

3·?OG
., ..,
~t I

.:e he~ben eveneenG de [rc~uenti:-kcrakteriDtiekvan d8 omittcr vol;er

nu te G3.ar..

Lo}: hier !1(?~ben '::e s':!:r allee:: de 'ler:Jter.'.in.; "'~'cr de "'-.:.r· cn:;'3C~lC

frc::'..lcntie,o; .-:. euct cr'.

:;c ''1eet-opstcllillö iG dczclfle als Jie ""!l :::c: vocrr:i'ianJE: I",,: tin:.: ( . . ..

dit ~een bez~B~l.

'r~ ...: ",

Freq.

G
'n-5-a-r-lt;~Sp~nninG:

ccn:::tant 170 ::1';.

1-_______ u~!-J ,"":1 ~~';j ~ l)ar_.n_i__~...c.t:":';_: ---7- :l ~ :. CJ ~l~è~ ~1 J:'.: a~1:" ::u' :
....... .. ~lZ • ln ,.

4uO

1200
1600
2000
2400
2800
3200

~ .,
I/v

i:J8
152
150
149
149
148
1'48

,'" ..........
.J t -"-

::,.:;)
5,45
5,42
5,40
5,40
5,40
5,.39
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Bij 400 Hz. was de uitgangsspanninc ::0;.; onvervormd en gelijk aan 6,6 V

bij een ingangsspanning van 5,3 V •

.Ve zien dat de versterkingsfactor voor 400 Hz. net iets meer is alG 1,

z<J3l3 1.;ij een zuivLre Cl.ütter "lole:;cr lH~t (.;ev:l1 lH:hvo:t.. te ~':".;n.

lIet blijkt dat ook de e1!:itter volser :.ie ;.Ct".ere ;larr::lJ'.i::;chen V.:l.:1 het

tacho-sicnaai nog Goed ver~ter~t, en d~t ~e ~us bij dE resl-3p~nni,~

van de tacn::: 00;;: het. totaal sicnaa: r:l;)èt(;n :'exen.

t00:1cer.8rator. ;iierbij z,ou dar. 1e toor<::~ncrator een ret;~10aar fo ....t..;i~~aal

op de inGang van de verGtQr~cr zetten ~aard00r de ~;)tor ~ot een bG a&l~e

zou ";Ba:i lopen. lIet bIe ei-\. eGhter '::li~ het ultvoeren var: :;c:t eX:Jcrir..er.t

dat dit niet tot ~c 2,e;:e:l.Jtl.! rcsult:...ten Ldid..:.

,",it Llec:: te z":'jn tc.::,UC te voeren c;.:: ce~l ;:i.~t ·;olJo..:nJc· ~t:;.'..;i.liteit ,01.::

r.u:' t~ l:1a:.en.

:liLrop is de vol~.::nde mett.oJ.e r;cvonder••

~e vcrbindi~g tusaen het synchro en de as va~ de motor ~erd ver~ijd~~d.

;)oor n'..l élan de as "~n !';.et synchrc te: draai"n \':erd ëan de ini.';ang v.:m de

ver.::;ter}:er een siGnaal t08gcyoerd !::~t Je=clfde: fre:·:'..lë:.ltie al:.; die IJ:lu d::.

refercnti::'-',/ikkeli:,g 'fan de motor.

Ilierdoor ,..0:1 inderdaad. de snelheid van de motor b08d gereGeld ·'Icrdcn.

In oIlderstaande fiGuur is ~e ~eetop5tdllin~ ~cerG~Gav&n.

IJ )
'------+-1........ '1

I /' 1
9h(~r3 8~ /0/

Fig. 5.3. Heetopstel11ng voor het meten van de t~cho-spanning.
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Hel... moet worden opgemerkt dat t.g.v. tijdgebrek de meting van de

tacho-spanning bij de servo-motor van .het aanwijssysteem slechts voor

enkele punten ko~ worden uitGevoerd •

.:ieronder vindt U de meet-re.::>ultater. ver~eld.

0ynchro-differentieel 3ervo-systeere:

ing3.ngsspanning

punt 4 en 8

" J::::, +

~c

30

van tacho

&,2 rnl,T

8,2 mI

3 t 2 rr:!

34

50

60

300 :!lV

2,2 'I
'T

a3.nlo;:cr: v<:'.n '.Ie :,.:Jtür'.

70

,0

(JO

100

125

150

200

.500

4 t 1

, I.

j t 't

:~ t (,

1+ , 7
I "+t ..:

c: I.J, .
5,'S

v
'I

v

v

L-- . . ---'- _

inganbospa~_:r.L1G t.3choGpannine

punt 4 en 8

10 V '), 7 V

23 V 2 t !+ V

30 \r j, 1 'J
.•._-. -- -----

Cpmerkelijk is de veel ~rotere 8~annin~ aan de in~~n~ van Je ver~tc~::cr

bij het aaftwijssYLteere.

Dit is een gevolg van het feit dat het signaal van het 8yn~hro van de
. .

aanwijssystemen veel groter is. dan het signaal van het auto-syn van het

syncbrc-differentieel systeem.

Hierdoor h••tt .de spanningsdeler aan de ingang van de versterker een' andere 4IÎ
~telliD& bij bet aanw1jssysteem als bij het synehro-difterent1eel systeem. JII
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Hef--:-iö\t -jüiate'r" gé;.ist. zijn indien we gueten hadden Yan de ingang vaD de

.ereterker zelf. :~~
-.'1

5.6. !e! ~1&D!al ~a~ ~e! ~niv~D~-§Y~C~~!a~ Qe! ~y~c~r~-~i!f~r!n!i~e! ~y~t~e;~~

Aaneezlen er Geen nadere beccvens Lekend ~aren betreffenue het auto-3yn

en er bij het incitellen van het servo-systeem enkele merkwaarJice verschijn

selen optraden, werd besloten om het signaal van het aüto-syn na te meten.

De

I
-l

Fi~. 5.4. I-:eet-oIJ3tcllin,; v~r.. het ~uto-syn.

De meetr~sult~ten zijn in de ~nder3tuande tao~l aa~~el-cven, en bovenJien

in een grafiek ~it~ezct \:el~e zich in de bijl~6en bev~ndt.

signaal Veln het auto-syn.

,
in graden u::'tljangssp. in V

0 0,057

0,5 c,084

1 0,18

2 ,174

3 ,264
4 ,341

5 ,430
10 ,882
20 1,78

30 2,64
68 \,81

'jO 5,8
12Q 4,85

150 ·2.64
zie volgende bladzijde.

...1
.,: f

\i}~';';J .:.e .J " ::.',.~'~"'..
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signaal van het auto-syn.(vervolg)

in Graden :1:' tcc..n~5.s~-;anr:. ;'n "

17J C; , ';0

175 fJ,440

176 0,350

177 0,266

178 '::,193

179 0,11,)

1[0 ~,c64

181 0,112

1e2 8,175

1E3 0,276

184 J,342
1°c; 0,440U.J

190 0,382
210 2,64,

240 i~, 20

270 5,7
.~( '(' i-+, 8.: I./~v

~30 2,G5

350 e,Je;

355 0,450

J:JG 0,:;60

357 O,?.'?7

358 J,191

359 C,10G

360 8,056

'Jie zien t:it de ~;réirieh, àat de kromme een redeli"jk sced sinus-vormig ver-'

loep heeft. Verder ~at de rLut s~annin~ v~n het ut:to-~;n onse~~er 58-~~~

Je a:oeilijl:heden b:',j het :;"n6t<;11en zi~n ~ict. tel'llt-; te veeren 0;) fvutt:n in

het auto-.3yn, ,.la:tr u.oeten el.r! uniere .o;.,rzuu~ heo.cl-••

~.

J
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5.7 .ie_s.aaan!D& !.a~r~iJ. ~e_8!.r!.o=.m2t~r _v!!n_e!.n~~n!.ijs=.8l8!e!.JI_a~n1o~1t "

~l~!d~ ~i! ~a~r~i~ ~e_s!r!O~m2t2r_v~n_h!t_s~n~h~o~d!f!e~e~t!e!1_a~n!o~1~;

Om een idee te krijgen hoe Kroot one fout-signaal moet zijn voor de

cctor aanlo.pt hebben we deze ~panning ~e~etcn. Jit ie C~ ~ccns GeJaan decr

de verbinding van het eynctro eet Je motor-U3 103 te ne~en en het ~jnchrc

een weinig uit de nulst:lnd te verira:lien. :Iierbij is gep.:eten 3.:lli Joe ing:mg

van de verst erker, dat is dus t ... ;';..jen de ~un ten I, en 5 van Je ,u.n..;2..:.:.i t:.lem.

T:':'G~en dezc.unten was een v~ltmetcr (ihilii'C Gm 6012) u~nGeGlcLer.

Het bleek, d.::.t er verschil bestond tu..:sen de s~;an:lin;~ om de motor lin..soE

of rechtsom aan te laten lope~.

De result.:1tèn v&n cie :l:et':'r., en ,vir.dt :J in ~e voll,cnde

motor Vein he t:

Gynchro-di~fcrenticcl linl:sorr.

5,5 r:I'/

rec::..tGO~

6,1 '[;'.'[

G,o 5,3 ... ' r..... , .

Je v;)r3cilillen in aanloop voor ele ~eide ric:.tir'u'E-:1 i~ ·;:3..~,r~s::i~:11ijk een
. '"J.:: '..:rJ..JVl~.~.

Je verushillen ~i~n echter niet ze Gro~t, dat ze ~tcr~nl zij~.

5.e.. Qc_v~l~-~a~~I~c~r~E~e~Ll_\'~n_h~t_:J:L.n~i.!::o=~i:.ffeE. ~ti,2E.:' ~

~c hebben de vol~-nau~~euri~hcidvan het servo-:JY3t~cs vun het ~J~~hro

1ifferenticol ~l~ volgt ~effieten.

H8t karretje ~er1 in zi~~ ~~h~~~ op de dra~it3.~cl von een frni6-b~nk ~c-

flaatst. ~e jr~~it~fel \;3.5 voorzien Ván c~n ~r3.àcn verdelinc ~n bovendien

v&n een nonius \:aarnede het p.:oGclijl-: \'1".5 de tafel Ül te ~tell~n !~et een

nau~keuriGheid va~ + 1'.

De d.:-a itafel '::erel nu inGe~tclu. op nul en de i:oerstol. e'lent::t?rL'i •.•an de as

van het synchro-di~ferentieel~as een mect3chijf beveQtlcci vcl~e wet behulp

V:.ln ce~ nonius 0,1° na ;'::;-:c:.;.rie; ',::::'3 af te lezer..

De dra.\itafcl werd nu over 360() verûraccirl en om c;c 1C,~:.o I':er,ien de :;;tand

van de yoerstol en van de ffieetschijf 3.f~:lc~cn.

~e resultut~n zi~n in Je volGe~Je tabel ~eGcvcn.

Tev~ns is in de~;e L ..:.cl o.~:L..'~llor.:en l:eL 'I'.:l.jchil tus .en ~s "tn=:i V.l'! ..:." Jn:L',i

tafel l:':"\ v<.';ie op':'e :.()C~~to) :',ance..::.:v,,~~ ~~:':\:11.

;,
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draaitafel

stand

koerst ol

verschil stand

draaitafel en synchro-

verschil synchro yerschi

differentieel an synchro~

in graden kocrs':ol
:ie~l en

1:.)

50

Go

ooc,:)
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v..,,'... ,'t
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2,J
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'l n
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131, r

1,1: 1 , 1

+ "
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,
I

1 , 1

1, ,

- , /

. ,..,
'-.Iv

1?J

-: :Je

2'JC

21'J

22C'

23)

2.'·,0

" "r·_Iv

c

"

.:_ .I .J

300
310
320
3,50

1
_· "
:; : , .'

1G1 , :

, )'; ,.1 , c-

:2]'; l G
I L, ' :.
~ ...... ,-
'):.
... ' ,.. ,-

-,,.. , .

2')3,8

308,4
318,2
326,2

1 (., '"

1,2

+ ,-.. .""'\-',
')

1-'

n-, .'

, r
,
t

. I --

, ,
" ...,
• 1-

1,2

1,6

1,8

1,8

1~'J,Q

171 ,:,

1~ ~ ,:"

~;c,)

,-" 1-;/ ; ,

,- ~- , ,
., I

~ -', :

- . I :, I .

2<)8,b

307.9
317,8

327,6

+ 1, ~

+ 1, '

+ ~;, 5

+ ',,}

, 7,,-'
", .

, v

,, .

O, 't

'I, ,;

, , .;

,
, I

"• , L.

, J
~ , I

.' ,4

, , (

,
_ I T

,.J

I I

I -

, .-

'~', 7
0,1

0,5
0,4
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6. Cónclusies en verbeteringen.

~anneer we de resultaten van de metingen bekijken dan komen we tot de

.., ,
'-I Het ~j~~hrc-ji~far~ntie~l

.~ ,
./ 1
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\,..I t: S''': ~:n. t

~\

( 1
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y . ..:..:n..(........ -., tJl·::;t~.r.

Jetreifende het mechani3che ~y;:te~~ orr. het radio-i-.ompas ti.: ;.;imuleren willen

~e het volgen~e opm~rken.

Je totale tijd voor een peilinb' d.w.z. de tijd die verloo}t tussen een meting

van een richtingsstang tot de meting van de volgende stang bedraagt cárca )

S~.
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:!ierbiJ wordt de eigenlijke meting in circa 1/10 sec. verricht. Je r::st

van de genoemde tijd is nodig om het meet-synchro over te Gchakelen.

Deze laats~e tijd is in ver~elijking met de meettijd veel te l~n~.
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~anneer we verbeteringen will~n gaan a3nbren~en dan zal dit in de eerste plaats

~oeten betreffen de si~u~ator van het radio-kompas.

Vervolgens zal het aanwijs-apparaat veranderd ~oeten worjen.
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renslo.te ZOU het servo~6ysteem van het synchro-dif!erentieel verbeterd

;~unnen wordent waardoor de nauwkeurigheid van dit systeem verhooGd wordt •

.ie willen met dit laatste beGinnen cmdat hierover niet zoveel is te zeggen.

I.",:

t · '. r , ... 
........ ~..., ... v

:". ,'1

.,..,. .. ,.... ...... _, ..... _- te

'.J' v'. ~.

:: ..L ._ i ~ ~;,; I:'.;rc.., '.~~

Hierdoor wordt het bijbehorende ontvang-synchro ingeschakeld.

Cp de vo~gende bladzijde i~ een schets gemaakt van dit systeem.
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valt af en het ontvang sJnchro blijft in deze stand ataan. ~E achterzijde

.... 9.n het k.okertje e;eeft dus de ri.chtinb van het lampje a3.n.

~e openingshoe~ e van het Kokertje is afhankelijk. va:: de ratatie.snelhcid

van het kokertje. met het synchro. Je tijd dat er licht op het kakertjé valt
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aantal aaw. per 'sec. Deze tijd moet voldoende zijn om het relais

opkomen en bet ontvangaynchro in de juiste stand te brengen.

hetzelf...;e als in ;:.ct vo.:;rt',a3.r:.de. '-o,~ hier Ä.ar. :let 3J'r.chro ::h::t. het. ..o ..ertjc

:on6t~~t ronddraüien.

In plaats van nu ; ver~c;iil:enle ~:eure~ licht te nC~6fit 0wtr~i~~n ~e n~

3 v6rschillcr.J~ fr~~ucnt.iec.

liedi::n\; '.. c:..::r t.:: .. 1'1 l'claL:5 "':at op JezelfJ.: r.. :L:i-:.r &c..:;ch:l;~eld.~.;,; :::.l.j ir, loe:: vvvr~J.a~c.:.

:r:~ dc w:lJ.\.)r~t~<:.nJe fil>u~r 'Jil~dt U Cl:n :...chct:.; J<J.r: dez.e trar'Gi:.;tür.:;.:h3.:~è~i:l!;.
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~'f \", .....

niet 110-..iu

de ...~ :~1 t te

, ~~.. "

... ,~, -.'
- ..... "'" " ...... .1.1

1,..., 40·

... ....... "

~e positie van de rodio-bakens ~p de kaart is bekend dus 00;; de x, en y

coordinaten t.o.v. de rand van de kaart.
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Uit de onderstaande figuur blijkt dat, wanneer A de afstand is Van bet

radio-baken tot bet snijpunt van de peiling met de rand va~ de kaart,
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Jaar de 3 peilingen nu twee aan twee te combineren vinden we de drie hoek

punten Van de fout-driehoek.
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De,.puntea .orden met .behulp van een eenvoudige x-y- schrijver op de

kaart uitgezet.

In de onderstaand figuur is de bepaling van het snijpunt van 2 peili~~en
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rout~ op te tekenen.

Bovendien zou het mogelijk zijn door het differentieeren van de

de grondsnelheid van het vliegtuig ~e bepalen.
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eerste koerstol dieTot sIöt willen we'iëts ~pmerken betreffende de

wij ontvingen.

~ret schema van dit apparatuur vindt U in ie bi~lagen.

r~solver betreft.
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Nauwkeurigheid van de positie-bepaling.

. ~.......'."
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fouten in de peilincen vun h~t rnjio-ko~p~~ ~~:ke vcrcor~a~:~t ~orlen

ioor de pl~ntc Ván ie antenne op het vliegtuic te verwaJ~~ozen zijn.

~it mo~en ~e aanne~en daar door ijking van het radio-kompas en de bij

behorende correcties deze ~outen zeer ~lcin te ~~ke~ ~ij~.

:n het vcl~cndc ~ullc~ we alleen de t~evnllice fouten, uie o~trcuen

door in~erferenti~ cf vera~dcrinG van je rop~C3·ie-ccnditic~. ~.J ••

onderzoe::en. :-;ierl:i~ Moet ':;orden ::l.9è::;emerkt :.Ï<,t te'1L,'cvoli.;c '['_In ver:lnder':'1c~n

ir Je ionaefeer ,~ nachts over het alGemeen je t~cv~llicc fc~t~n ~ct name l •• ~

i~terferentie croter zijn dun cV9rd~c. (n~cht-e!fect.)

l~-t ~n e~n ~a'+Ol' ";,n ~o...... -u .... .o. ..... -.J~-:- .... J 'f...... . r::e t de r~ -.t'Y]CI+ not"l
u'- ... ..., -' •

ia t

·ll fj

, .: _! 1,. n ku!".n~r,

r ., ...
• .....> _oL ~~:':"~:.:.~~--..L.J":<'

Gnderzocht zi~n : 1 ,.",Cv peilinG':::.

'fi;:;ueel te coutrul~ren:
-rn

'; ....... l.' v •

D~ ~veri~~ p~iling~n ~ü~J~~ ~ict ~isueel ~ev~r~fi~erd ~ordeLt het

~;:..~1tcr u.::..t hiervan toch )'(,:",) ~rui;.l:a,ar ;;o..~ 'luur Je na"li(;.:..Lli.=.

86.9%
7,6%

5.5,'

fout < ,,;,i

fout tuasen ,0 en 2°.
fout > 2°

I ~;

I
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.
'1.4·' ~
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~ann••r .e ervan uitgaan dat het radio-kompas een nauwkeurigheid heeft van
o

:: 2 , d::..n volbt hiel'uit (L.t dE.; !:lCL;(;lij~u ai.;lj;~':'ng V<...:~ UC poé>i';.le 'Ju.:: b?t

vl':'ee:;tuic van ue C2:::e:te=: ;'icl:ti~t'; op t:~ll ~f.3t~r.J ';:":".: Lv ..;.. _ 1v-:..t;;.:u i;:;.
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.. n.nr.eer we een p.::ili .lb verl'ic1:tcn J:..:..r. is ;.:..:: .. ar€: r';'cl"lt::'nt;

~ector vur. ~o ~ct Je ~~cele~ ri~htinc al~ ~iddc:l':'jn.
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fig. 1.2. de fout-vierhoek van t ••• peilingen.
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'ïs'nn••r we 3 peilingen gebruiken clan zullell de foutvierhoeken elkaar

gedeeltelijk overlappen. Hierdoor ontstaat als we nu de vierhoeken

vcrvan~cn door p~ralle:locr~~~en J.C 3ituatic
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fig. 9. lout-driehoek waarbij de fout-vierhoeken cen gel~jk-

zijdige jriehoe~ gemeen bebben. F = 2,33 km.
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snijpunt van de bisectrices. Beschouwen W~ nu de in

groene lijn. ~it is een hoogte-lijn in de driehoek,
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Dus F = 2.15 km.

aesumerende kunnen we dus stellen dat onder normale omstandibheden

we mogen rekenen op een nauwkeurigheid van:

~":.... ,. ..;..

:,,',

;,t
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F c 1.16 km. op een afstand van 100 km. van de radio-stations.ge.
De h1&rbij behorende maximale fout bedraagt echter

F = 8.15 lun.
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maar he~ ligt dichter bij de peiling van het &tation met de kleinste ~f~tand

tot het vliegtuig.
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servo-systemen
+ oaanwijssysteem 0,2.

In de volgende paragraaf zullen we op. de constructie van de simulator vcor het

radio-koapas nader ingaan.
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».»lez-radio-verbinding : radio-verbinding waarbij beide zijden voorzien zijn

van een radio-ontvanger en-zender. Hierdoor is van

beide zijden luisteren en spreken mogelijk.

Fixer-systeem = systeem bestaande uit een hoofdstation en een aantal

hulpstations van radio-peilinstallaties voorzien.

Met behulp van deze stations kan de positie van een

vliegtuig bepaald worden mits het vliegtuig beschikt

over een radio-zender.

Koerstol = een gyro-instrument, dat de hoek tussen een ingestelde

referentie-richting, bijv. het geografische Noorden,

en de lengte-as van het vliegtuig aangeeft.

Radio-kompas = een automatische radio-peilinstallatie welke continu

de richting van een radio-station t.o.v. de lengte-as

van het vliegtuig bepaalt.
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Overzicht van de opstelling.

Bovenaanzicht van het karretje.
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Foto 1:
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Yan de opstelling.
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Foto 3: Het sommeringaapparaat en de automatische schakelaar.
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Foto 5: Close-up van het karretje met de simulator.
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Foto 7: De schijf met excentrische stift en de draai-arm.
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