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1. Samenvatting,

Dit afstudeerverslag beha~ldelt het bestuderen en het testen van servo

sturinsen van verschillende typen.

Ret appara~t wa2raan ~ewerkt is, is gebouwd voar dernonstraties, met het

doel de verschillende mo,~elijkheden, die bij servosturing voor kunnen komen

op eenvoudige wijze te tonen.

Het ~eheel is een enigszins Gewijzi~d, in de praktijk besta~nd en

cebruikt appara" t, da t bijv. kan dienen om een radar-ante nne te sturen.

Het systeem is zo sewijzigd, dat het makkelijk van het ene in het andere

type is om te bouwen.
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2. Inleiding.

Men spreekt van een servosturing, indien een mechanische

beweging langs elektrische weg wordt overgebracht naar een

tweede mechanisme. Ret toale systeem met aIle belangrijke appa

raten ziet er als voIgt uit:

{. A.
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S,C.G. .;~£
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~~
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Fig. 2.1. Blokschema van het totale systeem.

v = Versterker

H = Hotor

f + z = Integrator + differentieel

T.G. = tachogenerator

RC-Lid = differentierend netwerk

K = gevoeligheidspotentiometer

S.A. = Servo-analyser

S.C.G. = ,sinus en Constante Snelheidsgever.

He kunnen hiermee door weglating verschillende typen servo

systemen realiseren zoals in hoofdstuk 4 nader uiteen gezet

zal worden.

De afzonderl~ke onderdelen worden in het volgende hoofdstuk

behandeld.
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3. Korte besnrekin'; van de verschillende onderdelen.

•

3.3.
3.4.

Het servo-systeem bevat de vol~ende onderdelen:

Vergelijkingslid

Motor

Tacho + differenti~rend netwerk

Versterker

3.5. GevoeliGheidspotentiometer

3.6.1. Mechanisc!Jc integrator + mechanisch differentieel

3.6.2. Constant speed motor

3.7. VoedinGsGedeelte.

Tevens waren er nOE enige hulpapnaraten om metinGen aan het s:r~teem te

verrichten.

3.8. Sinus en constante snelh0id~enerator (S.C.G.)

3.9. Servo-an~lyzer. (S.~.)

3.1. Een noodzakelijk deel vnn ieder gesloten leop servosysteem is een

Gp~ara~t, dlt het vercch~l meet tus3en de werkelijke en de sewenste stand

van het systeem. Om dit verschil te meten maakt men bij dit systeem gebruik

van een stel synchro'3.
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In het systeem heeft men tussen de synchrogever en de

syachro-ontvanger een differentieel of somstuursysteem

geplaatst.

[

synchrogever differentieel synchro-ontvanger

Fig. 3.1. Het vergelijkingslid •
.I

De hoek tussen stator en rotor van het differentieel

wordt opgeteld of afgetrokken van de ingangshoek.

In het te bespreken systeem kunnen we met behulp van het

differentieel een sprongfunctie creeren. ~e maken de motor

energieloos (I = D) en verdraaien het differentieel enigs-
a

zins. Er staat nu dus een spanning aan de ingang van de ver-

sterker, maar de motor draait niet. Maken we I weer onge-a
lijk aan nul, dan reageert de motor dUB op een sprong.

3.2. D~ gebruikte servomotor is een gelijkstroommotor, wel

ke is voorzien van 2 gelijke statorwikkelingen en een rotor

wikkeling. (z.g. splitt-field motor).

",

Fig. 3.2.1. Splitt-field motor.
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De overdrachtsfunctie is:

e K
K

1
I

R(s) s K
a

= U
1

(s) U
2

(s) = s(1 s) = R.D- + Tm

't ::
J
D

De schakeling, om de motor energieloos te maken, zonder de

rest van het systeem spanningslo06 te maken, was de volgende.

~ [:_:_~.

Fig. 3.2.2. Ret kortsluiten van de Motor.

Weerstand R is groot, weerstand r is klein. Sluiten

we AB kort, dan verandert de totale ankerstroom 00 goed

als niet, alleen de weerstand r is stroomloos, zodat de

motor niet kan draaien.

3.3. De tachogenerator is een gelUketroomgenerator, waar

van de stator door een permanente magneet wordt gevormd.

De aan de rotor afgenomen gel~kspanning wordt al of niet via

een netwerk naar de versterker gevoerd. De tacho is direkt

aan de motor gekoppeld.

Fig. 3.3.1. Motor + tacho.
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De tachogenerator dient om de demping van het servo

sY5teem te vergroten, daar het systeem anders b~ het inscha

kelen van een sprongfunctie oscillerend z~n eindwaarde zou

bereikea. Een andere reden voor het gebruik van de tacho

is, dat we een vaste r verkr~gen, die praktisch volledig

bepaald wordt door de terugkoppelfactor van de tacho. 7.on

der tachoterugkoppelling is dit niet het geval, omdat de

wr~ving niet constant is.

Het tachosignaal kan rechtstreeks naar de ingang van de ver

sterker worden gevoerd. Ook kan hettachosignaal via een RC

lid teruggevoerd worden.

Versterker.

RC-lid.

Fig. 3.32. Tachogenerator + RC-lid.

Overdrachtsfunctie HC-lid is: ~ = r
d

= R.C.

3.4. Daar we uit de synchros een gemoduleerde spanning

(400 Hz) ontvangen en de motor een gel~kstroommotor is,

moet de versterker niet alleen versterken, maar ook de

wisselspanning in een gel~kspanning, die een maat is voor

de verdraaiing van de ingangsaa (fasegevoelige detector)

omzetten.

Ala servoversterker gebruiken we het type SVG 10 (voor

de werking, zie documentatie van N.V. Hollandse Signaalappa

raten).

Het principeschema ziet er als volgt uit:
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+ --- ~---to!... '.

'I \._.. ,----------------

Fig. 3.4.1. Principeschema van de versterker.

We zien uit het schema, dat wanneer U
i

en U f in
ng. re.

fase z~n, door de bovenste buis meer stroom zal lopen,

dan door B
2

, zodat ook W
1

meer bekrachtigd zal worden dan

H2 • Z~n U. en U f in tegenfase, dan wordt ~2 meerl.ng. re •
bekrachtigd en loopt de motor de andere richting op.

Draaien U. en U f van fase om, dan bl~ft de mo-
J.ng. re •

tor toch dezelfde kant opdraaien. Dit is belangrtk omdat

t~dens een beweging van de motor, de fase van U. enJ.ng.
U vele malen gezamenlijk van fase orndraaien, terwijl de
ref.

motor toch dezelfde richting moet behouden.

3.5. Met de gevoeligheidspotentiometer- kunnen we de

versterkingsfactor varieren (K factor). Met deze po
v

tentiometer kunnen we ervoor zorgen, dat aan de eisen

voor de stabiliteit z~n voldaan. B~ het gewone systeem
o

bvb. zorgen we ervoor dat : ..... : = 1 bt y = 135 (open loop).

B~ vergroting van de versterking K zal de responsiet~d

(= de t~d, die het systeem nodig heeft om te zorgen, dat

e nog maar 2% van e. verschilt) kleiner worden, m.a.w.
u J.

de uitgang voIgt dan sneller de ingang. De stijfheid van het
I

systeem is dan groter geworden.
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5.6. We gebruiken als integrator een mechanische inte

grator omdat deze veel nauwkeuriger kunnen z~n dan de

elektrische. De nauwkeurigheid van deze integrator hangt

af van de productie-toleranties. Goede productie van de

onderdelen, kan de maximum fout zeer klein houden.

De werking van de integrator is als volgt:

cylinder

bol

schijf

Fig. 3.6.1. Methanische integrator.

Er z~n in wezen drie variabelen. Dit zijn de verdraai1ngs

hoek van de sch~f, de draaiingshoek van de cylinder x en de

afstand R , vanaf het middelpunt van de schijf tot het contact

punt tussen bol en schijf. De draaisnelheid van de schijf wordt

constant gehouden, zodat we als ingangsvariabele R hebben en

als uitgangsvariabele x.

Stel de schijf draait met een constante snelheid w. In

een klein tijdselement dt zal het contactpunt tussen bol en

schijf een boog op de schijf hebben beschreven , groot w.r.dt.

Ook de cylinder zal deze boog hebben beschreven. De hoekver-

d ·~ d 1· d . d d w.r.dt.raa11ng van e cy 1n er 15 us X =
S

s = straal van de cylinder.

Integreren: x = w • J R.dt = K.J Rdt.
s

We zien dus, dat de hoekverplaatsing van de cylinder de in

tegraal van de balbeweging Ret) t.o.v. de tijd voorstelt.

Mechanisch differentieel.

Tegelijkertijd met de integrator wordt in het te oader

zoeken systeem gebruik gemaakt van een differentieel.

Een schematische tekening van cen mechanisch differentieel
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is onder weergegeven.

utaanwijzende as

Ingangs&s

~
-- , - 1-,.- I Q. ok

~---'" i- ,-
I. ..... ..-

I~ Co I
!-

I-- .LI _
~

-_.- --, • I ~"-f'l,..,,
d. If III' , , , \ \ ''-

U Fo

, Uitgangsas

Fig. 3.6.2. Differentieel.

De ingangsas en de uitgangsas kunnen vrt in het

frame roteren en zijn verbonden met tandwiel a resp. b.

Zowel de ingangs- als de uitgangsas hangen met lagers in

het rechthoekige frame. Het vaste tandwiel c, dat aangrijpt

met a en b is gemonteerd op een as, die met het frame is

verbonden. Tandwiel c kan dus vrij draaien. Als de ingangs

as draait t.o.v. de uitgangsas, rolt het tussenliggende

tandwiel over het tandwiel van de ingangsas en verplaatst

het frame, dus doet de fout aanwijzende as draaien.

Het frame draait over een hoek, die geltk is aan de helt van

de hoek waarover tandwiel a is verdraaid. Als tandwiel

a 60 0 is verdraaid in de richting aangegeven door de pijl,

draait c in de aangegeven richting. Het frame roteert over

een hoek van 30
0

en neemt de positie aan, zoals aangegeven

met de gestippelde lijn. Als a nu wordt vastgehouden, terwijl

b 60
0

draait in een richting, die tegengesteld is aan de

originele draai1ngsrichting van a, draait het frame weer

naar zijn originele positie. Dus als a en b met dezelfde snel

h~id draaien, maar in tegengestelde richting, blijft het

frame en dus ook de fout aanwijzende as stilstaan.

In het door ons gebruikte systeem wordt de ingangsas

en de foutaanwijzende as aangedreven, zodat de uitgangsas
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als hoekverdraailng kr~gt, de som var. de hoekverdraai1ngen

van de inf,angs- en de fout aanw~zende as. t (hoekverdraai

ing tandwiel b- hoekverdraaiing tandwiel a) = hoekverdraai

ing tandwiel d.

Dus hoekverdraaiing tandwiel b = 2. Hoekverdraaiing tandwiel

d + hoekverdraaiing tandwiel a.

3.6.2. Voor het met constante snelheid aandr~ven van de

sch~f van de integratoren wordt gebruik gemaakt van de

constante snelheidsmotor C.S.M.~•• fabricage van der Heem.

Voar de werking van deze motor, die ook wel hysteresis~ator

genoemd wordt, zie de documentatie van Holland Signaal.

3.7. Het voedingsgedeelte maakt van de 115 Volt, 400 Hz

spanni~g, die we ter beschikking hebben, met behulp van een

gel~krichtschakelingde verschi1lende spanningen, die we

nadig hebben in het servosysteem.

3.8. De constante snelheidsgever zorgt op de volgende

w~ze voor een constante snelheid.

"
Fig. 3.8.1. Het opwekken van de constante snelheid.

Rotor AB wordt met een constant toerental rondgedraait.

Het veld in de synchrogever en de synchroontvanger draait

dus oak met een constant toerental.
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De rotor van de synchroontvanger wil zich loodrecht op het

veld richten, waardoor deze dus ook met een constante snel

heid gaat ronddraaien.

De sinus wordt in hetzelfde apparaat met een exentriek

opgewekt.

--'

Fig. 3.8.2. Ret verkrijgen van een sinus in de S.A.

De schijf wordt met een constante snelheid door de

constant speed motor aangedreven. Op de schijf is een over

het oppervlak van de Bchijf verplaatsbare knop A bevestigd.

Deze maakt een rondgaande beweging, waardoor de staaf B,

die tegen knop A is gedrukt een heen en weer gaande bewe

ging maakt. De staaf B beweegt het tandwiel C, welke door

verbonden is met de rotor van de synchrogever.

Fig. 3.8.3. Exacte beweging van punt P.
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Voor de beweging van punt P kunnen we de vOlgende

yergelJking opstellen.

Voor l» r is de beweging van punt P dus sinusvorroig met

wt. De rotor yan de synchrogever gaat dus ook sinusvormig

varieren. De amplitude van de sinus kan veranderd worden

door knop A over de str~al van de sch~f te bewe~en.

De frequentie wordt gevarieerd door de sch~f met een andere

snelheid te laten draaien. De hoogste frequentie, die we met

dit apparaat kunnen verkr~gen is maar 1/3 Hz, zodat we dit

arparaat niet gebruiken om M-functies te meien, daar we dan

tot hogere frequenties willen meten. Ook de snelle constante

snelheidsgever gebruiken we niet, omdat de servosturing dan

te gauw vastloopt. De langzame snelheidsgever kunnen we ge

bruiken om de snelheidsfout te meten. De andere toepassing

van dit apparaat is om een constant 400 Hz signaal aan de

synchroontvanger te leveren b~ metingen aan de gesloten

loop Czie 3.1.1.).

Met de servo-analyser kunnen de M-functies van het

gesloten aysteem op eenvoudige w~ze gemeten worden. Men

laat de as 8. stilstaan en voert een elektrisch signaal
~

in, dat zowel voor e ala voor de foutspanning c zorgt.
o

.-"I'

f~
~.... ,"" ) ~.

I
- - -,

Fig. 3.9.1. Plaats van de servo-analyser b~ de metingen.
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Dit elektrisch signaal wordt als volgt opgewekt en

tevens wordt getoond hoe men dit gebruikt voor metingen.

>
1------1 ~ .. e. ...b

,~\~

Fig. 3.9.2. Werking van de servo-anallser.

De rotor van synchro s1 wordt met een constante snel

heid aangedreven en veroorzaakt in de rotoren van s2 en s3

een magnetisch veld, d~e de volgende spanningen over de ge

koppelde potentiometers opwekt.

~. = A.~inw t.sinwdt
~ s

.- .. ......

. -

Fig. 3.9.3. De door de S.A. opgewekte sinus.
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We zien, dat e. in het punt ~ van teken omdraait,
~

waardoor e. en de referentiespanninG in tegenfase z~n,
~

en de motor dus de andere kant op gaat draaien. Alhoewel

de opwekking van het signaal dus op dezelfde w~ze geteurt

als bU de constante snelheidsgever (bIz. 12 fig. 3.9.2.)

gaat de motor toch 2 verschillende bewegingen maken. Dit

komt omdat bt de snelheidsgever de rotor van de synchro

ontvanger meedraait met de rotor van de 6y~chroKever,

waardoor het signaal niet van fase kan omdraaien. B~ de

servo-analyser staat de rotor van s2 stil en kr~gen we dus

fasedraailng in e., waardoor de motor de andere kant op-
~

draait. Met behulp van de beeldbuis kunnen de karakteris-

tieke grootheden, die we graag willen weten n.l. het fase-"

verschil tUBsen de amplitudeverhouding van e. en ~ of E
, ~ 0

meten. Daar deze w~ze van meten niet zo nauwkeurig was,

hebben we de S.A. niet a16 meetinstrument gebruikt, maar

ala voedin~6apparaat voor de meting van een M-functie. De

karakteriatieke grootheden meten we dan met behulp van een

schrijver.

4. Ret systeem.

Het blokschema van aIle mogelUke typen die we kunnen

realiseren ziet er ala voIgt uit.

1 ....... s '- .............
......Lr--I +

't) ~ flF ,R.~"'~:,~

, ..... ll!l~

,,.. '

1"" ... lOco ............
~

1> ·'(.ft\l..';"'T·\~"'"

...,
E) ...

Q '".....

... ....... ..._--------------------.....

Fig. 4.1. Blokschema van aIle mogel~ke typen.
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Er kan dus een volgoysteem van motor + versterker

en tachoterugkoppeling gemaakt worden. Men ~an 1 of 2

integratoren in serie schakelen met de motor en men kan

b~ de voorgaande g~vallen nog een ~C-lid aanbrengen.

4.1. Theoretische behandeling van de verschillende typen

sy6tel:len.

4.1.1. Systeem van het type 1 (volgsysteem).

)\<.

,
I

-'

Fig. 4.1.1. Systeem van het type 1.

De overdrachtsfunctie van het open systeem ziet er als voIgt

ui t:

K
+ f s) K

o
:::.

K
D + K. J:

o

J
r = D + K. n

o
D :::. demping zonder tachoterugkoppeling.

J :::. traagheidsmcment

K - versterkinJsfactor van de versterker

il. = mate van terugkoppeling van de tacho.



- 16 -

Het bodediag-ram V3.:1 dit systeem begint onder I~ dB, heeft
1

verloopt dan onder dB.een knikpunt bi.] w .-:: en 1 ')
<-

De fasedraail:ng be gin t b" ':100 en verloopt dan naar 1»0°.-u

De overdrachtsfunctie van het ~L'0te.

K
-5-.-1=-,-. "; '-,---...-)-.- r:

~e stellen tet 3ysleem nu zo in, dat de piek in de M-functie

niet hoger is als 1,3 (eis vOOr btabiliteit).

Jeze piek k~n theorctiGct berekend worden.

K K
t·; 'J 'J

;;:: ;;::

\f')

jN (K w~- t ) ~

(1':+ w +,

M is maxim~al als de noemer minimaal .; .0
-'-~. dus Jifferentieer

2w + 2 O~ ( -2'11 ',) = (,

Dus w
max

t,
't,)

;;::
1

-,
),,

.::- '.

en N
If.ax =

,,~ 'I.1_'-0. Systeem met een integ~ator type 2

Fig. 4. 1 .2. '1 • Systeem met een integrator.
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De overdr~chtsfunctie van de integrator en het Jiffe

rent1eel worJt als voIgt berekend.

111

u
1i

+ K. K ..
u ) ~ u

dt

n 111( ,
'--- B J

U

=
B

=

(s) =1 ~ ~I ,

u

'1 ='1

Laplace:

K.
~

K
2

K
3

= t~dconst3nte integrator

= tandwielverbrenging tUBsen

= tandwieloverbrenging tUBsen

tieel.

'1 ;
en het iifferentieel.

U

integr~tcr en het differen-

De overdrachtsfunctie van het totale systeem

(open ldop ) is dus:

E; 1111 1111 (, 111 11 1
U U U U U

1-l = ----- = =1'11 11 1 c
U u U

• s)
"y

T' '- '2
L', L, • K7, • K .• (~I + -K't'

,/~ __ ,-'3:.--·_I'·_i _
s

1
K

Y'1' s (1 +~ =

Dit systeem is van het type 2, daar er een 52 in de noemer

sti.lat.

;:e t ,::yquistdiagram ziet er als voIgt ui t.

,,,.,

, .. .
~ ...

,
"., .

r'i-;. 4.1.".:::. ;;yc;uistdiagram van s,ysteern met een integrator.
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~it 6Y6teem is stablel, daar het punt -1 linksom omvat wordt.

~ou er in het systeem geen gebruik werden ~emaakt van het ~if

K
ferentieel, dan was ',.. = de overdrachtsfunctie en

6
2

(1 + ': 6)

zou het punt -1 rechtsom omvat worden. (gestippelde kromme

in fig. 4.1.1.2). Het differentieel zorgt er dus voor, dat het

systeem stabiel bltft. De integrator in het systeem dient, om de

snelheidsfout nul te maken. Dit zien we als voIgt. ~et op het

systeem een snelheidssprong.

....L=

i

1
1+,.

6
2

(1 + s)= -------'--"'-----------
6

2
(1 +" s) + K. (1 + K '. s )

2
1 s)Q: s + -:- )E - s) K. ( 1 1<:6)s i .. + +

Stationnaire toest~nd;

2s . ( 1
- ( t ) t. ~, = S.' (5)

s ~ 0

J.
= s -,

"s . 1 +

s)

s) + K.(1 + K'.s)
= 0

Hieruit voIgt dus, dat de snelheidsfout van het systeem nul is,

iit in te~enstelling met tet systeem zander integrator.

4.1.3. Systeem met 2 integratoren. type ;.

B~ lit systee~ wordt nag een integrator en differpntieel

extra gebruikt.

---....... ,.ce.

3ysteem met 2 integratoren.
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De" overdrachtsfunctie van di t systeem is:

K" ( 1 + K's)
=

53 .(1 + :- s)

Het systeem is het 3 3 in noemer)van type (s de

Het Nyquictdiagram van dit systeell:

••.
,, .
, .· '.• •;. e.

o •: ~.. ..-

Fig. 4.1.3.2. Nyquistdiagrnm van systee~ met 2 integratoren.

M~k(n we K" groter, Jan kan tet punt -1 aan de linkerkant

komen, b\.] het doorlopen van de iiyquistlus en dus is tet systeem

stabiel (linker handcriterium van Nyquist).

~as net differentieel niet a3nwezig, dan was de overdrachts-

functie: =
K

(stippell~n in fig. 4.1.3.2.) en

bltft het punt -1 ~an de rechterk~nt, zodat het systeem alt~j

instabiel zou z~n.

Je dubbcle integr3tie dient am de fout b~ een versnellin~5

sprong nul te maken.

sO:: • ( 1 +. 5)
3 I 2

s. (1 + s) +K". (1 +E.s)

Joor de stationnaire t0est~nd:

n
.'.,.1

Jersnellingsfout is nul, dit in tegenstplling ~ot tet systeem

zander dubbele integr3tie.
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(,)"........_--

Je overdrachtsfunc::i':: V3.n bet 3JE,tce:;o z;,l nu Vel J.l,d,~reli.

Stel de overdrachtz.[:.;.nctie van moter ... verbU·rt:-.:r Yl er van

tacho + differ~~~i~re0d ~etwerk v
- .") t

u Y1 A.
= = 1Y "t ~ ,Xl.:::

1; + Y,
~

. , 1
rlj,S Y

1
veel kleiner is dan y~, dan is

Co

u 1
-= Y2

Hiervocr

=
.1. 1!

moet

-)

s..:..

Jus gelden: K /J I!0
1

0
-5-."""'('·-1--:+-s-.--m-"-)-- )

t f. •

~ystcem met 1if. netwerk en 1 intpgrator.
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-
~\. .t::l\. \~\1.~

(3
\ ~ ~~ .. ..-\c:~ .L"l:" ~' ~

l-
I- \l..~

Fig. 4.1.5.', Systeem met dif. netwerk en 1 inte~rator.

(1 +' s •. ~ ).(1 + K
1
.s)

= K.
; . (type 5)

Het Nyquistdiagram ziet er ala voIgt uit:

Fig. 4. 1 • 5 . 2 • Ny qui oS t d i a g r a.:;l V cH 1 b 0 v ens t a 3.0 J. s Yst e em.

Dit systeem kan in principe stabiel gemaakt worden, door

er voor te zorg~n,.dat b~ het doorlopen van Je Ius,het punt

-1 aan de linkerkant komt. Daarto@ moeten we K ver~roten.

Zonder differentieel was het systeem nooit slabiel te kr~gen

(stip~ell~n in fig. 4.1.).2.)
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4.1.6. Systeem met differentierend netwerk en 2 integratoren.

Fig. 4.1.6.1. Systeem met differentierend netwerk en 2 integratoren.

( 1 ) • ( 1 2
+ s. ':J + K.s)

= K. (type 4) •
2 2

--- - 5 5
..

' ;f

Het j~yquistdiagram ziet er als voIgt uit.

.- ..

-1

.. - ..

Fig. 4.1.6.2. Nyquistdiagram van bovenstaand systeem.

Oak dit systeem is in principe stabiel te maken.

(zander differentieel helemaal niet, zie stippelltn in fig.

4.1.6.2. )
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~ Meting~n.

5.1. Systeern van het type 1.

~ .. \1." e ...
~\H~.!>\

Fig. 5.1.1. Systeem van het type 1.

We stellen de t~dcon6tante van het systeem op de gewenste

waarde in, door meer of miner tachoterugkoppeling aan te bren-
,

gen. ~e kiezen : niet te klein, omdat we dan in de buurt van

de elektrische t~dconBtante van de motor komen ( ~ 10 msec.)e
'(' wordt ook niet te groat gekozen, orndat het wenseli.jk is, zo

ver r.10geli,jk van de tijdconstanten van de inteeratoren te bl~ven.

( ~. :.: 1 s,,::c.)
.1.

Ter bepaling van de t~dconstante zetten we op de ingang

van het systeem een constante 400 Hz. spanning en laten de

motor aan lopeno >'ie meten nu via de tachogenerator op een schrij

ver de gedifferentieerde van het uitgangssignaal.

d ~
I d t

u' =".
i

"- ::: U(t)
i

K
terugtransformeren

t
d h Idt ::: K (1 - e .)

u

-\.

Fi £; • 5. 1 . 2 • Ret bepalen van de t~dconstante



Met behulp van een sprongfunctie kunnen we t dus bepalen

en instellen.

~ is tenslotte in~esteld op 110 rnsee.

De K -factor van het systeem wordt als voIgt bepaald.
v

)

r 1. is • 5. 1 .",. Meetschema ter beraling van K
v

in op een bepaalde waarde, di~ Kleiner is dan

50 mY, want daar treedt verzadiging op. De ~OO Hz. sp3nning

aan lie in;>;ang van de synchrogever maken we nul ..;e laten ver-

vol~ens de motor lopen en bepalen de tachospanning. ~e zetten

de 400 Hz. spanning w'·er aan en maken de ingangsspanning V, = U.

~e draaien nu aan het tandwiel H van het elektrisch differen-

tieel en bepalen de hoek in radialen, die we het differentieel

moe ten verdra3ien om dezelfde spanning over de ingang van de

versterker te kr~gen ala in het eerste geval.

K
v =

E t = tachospanning.

0,24 = aantal volts per radiaal,sec. van de tacho.

y = tandwieloverbrenging tUBsen motor en synchro.
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Bij het instellen van de K -factor moet er echter enige
v

voorzichtigheid betrachl worden. De versterker en ~otor ver-

toont nameltk dode zone. De motor loopt pn~ nan bt 10 ~v in

gangs~ignaal van de versterker t zodat de inr-estelde K -factor
v

niet exact overeenkomt met de K -factor w~arop het systeem
v

rea;~eert •

Dit tonen we aan met de volgende berekening van de eerste har

monische van het uit~angssignaalt wanneer op een systeem

met dode z5ne een zuivere sinus wordt 3pzet.

_ ~ = \1.. ..

Bepa~l de besctr~venje functie van deze dade z8ne

f(x).sin x.dx a
1

-:: ,". (oneven functie)
)

t· :: =-
1 1'.

,- . K
-::

,.

o

sin x.sin x.dx = 2

- ,,
(1 - co.s2x).dx
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K :'t "Ip K. tt -'oP
[x J r ~ cos2x.dx= , .;

'(t IT
..p 4'

K ( Tt 21P ) K [sin( T'[-;.o) sin 4'.1= - . - + . -Tt 2Tt

K ( Tt 24 0
) 0,87 K= - =Tt

De eerste harmonische van het uitgangssignaal (en daarop

reageert het systeem) heeft dus niet de grootte K, ma~r 0,87 K.

We denken dus dat de K -factor K is, maar in werkelijkheid moeten
v

we een correctie van 13% aanbrengen.

Re hebben deze berekende waarde aan de praktijk gecontroleerd.

Fig. 5.1.5. Bepaling van

de.
J.

dt
c

van de open loop.

fheoretisch heeft de overdrachtsfunctie van de open

loop voor w = 6,73 de volgende waarde:

.17 \
w. V 1 + (O,11.w)

= 354
6,73 11 + (0,11.6,73)2

1

K = 354 (zonder tandwiel overbrenging.\
1

Meting. Bij deze meting moe ten ~e de resp. schalen van c en

d e / d t nauwkeurig ;jken in radialen resp. rad/sec.
u

c: 41,5 mm op de schrijver komt overeen met 1/10 • 2 rad.

hoekverdraairng van de ingangssynchro.



•W ::: 6,73 rad/sec - C
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= 51,2 mm ::: 51,2. 1
41,5 10 2 n ::: 0,765 rad

d 8 /dt = 36 mm op de schrijver" 38 v. tachospanning
u

d e / dt bij Vi = 6, 73
u / 4 ~ ~ 8 rad

d e u d t = 3 mm ::: 3b ~ = 1 9,12 sec

e
u

= 189,12
6,73 = 28,1 rad.

DUB = 36,7

Deze waarde moet zijn 42,5. De fout , die we maken is dus 14h

en dit koat goed overeen met de theoretische berekende. De

K -factor die we dus statisch instellen is niet de goede, maar
v

we moeten er t.g.v. de dode zone 13% van aftrekken.

Hoe groot moet K zijn, opdat l-i.::: 1 bij lp = 1350
?

v
K

v
jw. ( 1 + jw 1: )

III I
K

tg:f 1 1= w.J 2 2 ::: w. "[ ::: -.. w :::
't1 + w . ,

K = 1/'t. V2 ::: 9,1 ~'2 = 12,8
v

Heting van K .
v

V
t

::: 39,6 v. :::
39,6 rad/sec .-0,24

Hoekverdraaifng differentieel = ..LQ.. . 2 It rad700

Tandwieloverbrenging tussen motor en synchro is 32

K :::
39)6/0,24.1/ 32 = 11 ,5.

v 50 700.2

De waarde van K waarmee we dus moeten rekenen is 0,87.11,5 10
v
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Meting van het Bodedi~gram.

D £ "'.

Fig. 5.1.6. Schema ter bepaling van het Bodediagram.

~e gebruiken de S.A. als ingangsapparaat en nemen de tacho

spanning als uitgangssignaal.

~ in Hz. in rad/sec I \l ! tp in
0

w

0,2 1,256 7,9 -103

0,4 2,51 3,84 -108

0,6 3,78 2 t L. 7 -117

0,8 5,- 1,74 -120

1 ,- 6,28 1,35 -126

1,2 7,5 1,09 -132

1,4 9,3 0,805 -138

1,6 10,55 0,66 -1"+0

1,8 11 ,8 0,55 -142

2,- 12,56 0,49 -146

2,5 15,7 0,34 -150

3,- 18,8 0,25 -156

4,- 25,6 0,146 -163

5,- 31,4 0,093 . -165

Zie grafiek

5.1.7 en 5. 1..3
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We hebben er b~ d~ meting voor gezorgd, dat het ingangs

signaal alt~d op een constante waarde = 50 mv bl~ft. De waar

den van I~I z~n de werkel~ke waarden en geen verhoudingsgetal

len, zoals ze op het papier van de schrtver voorkomen. We heb

ben namelijk b~ een frequentie c en de /dt geijkt en op deze
u

waarde aIle andere metingen teruggebracht. Daar we K = 10 heb-
. v 10

ben ingesteld mOe ten we dus bij w = 1/, voor ~ v~nden 12':"B.1 = 0,78,
en In = 135

0
(onafhankelijk van K )

"t" . v
Dit.klopt met de grafieken ).1.7. en ).1.2.

Ook de gevonden tijdsconstante klopt met de waarde die we vonden

met een sprongfunctie.

Meting van de gesloten loop (M-functie).

~. ta...

Fig. 5·1.9. Schema ter bepaling van de M-functie.

B~ de gesloten loop is de- K -factor iets groter
v

namelijk K = 11.
v

t 2
.

I 2' radDUB 'II = ~ Ky'/T - 1/2T = \'11/0,11 1/2.(0,11) = 7,6max sec

M
max

K
v

1/4
? I,-

11=
111/0,11 1/4.(0,11)2

1
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Hieronder volgt het ~emeten en het theoretische verloop van

de M-functie van het systeem.

Gemeten

f in Hz w in
rad

M
sec

0,2 12,56 1 ,-

0,5 3,14 1,05

1, - 6,28 1 ,19

1.3 8,26 1,22

1,5 9,42 1 ,12

1 ,9 11,9 0,92

2,5 15,7 0,56

3,5 22,- 0,21

f in Hz 2 in
rad

M-sec

0,2 1,256 1,-

0,5 3,14 1,06

1 ,- 6,28 1,20

1,3 8,26 1,22

1,5 9,42 1,15

1,9 11,9 0,85

2,5 15,7 0,48

3,5 22,- 0,23

Zie grafiek 5.20

B~ het meten van de M-functie is er voor gezorgd, dat het in

gangssignaal van de versterker de 50 mv niet overschr~dt.

Bek~en we het gedrag van het systeem t.o.v. een sprong

functie, dan kunnen we het volgende zeggen.

Theoretisch zou de fout bij een sprongfunctie nul moeten zijn.

Tengevolge van de dode zone is dit echter niet het geval. Er

blijft altijd een fout E, bestaan, die even groot is als de

breedte van het gebied van de dode zone n.l. 10 mv.

Concluderend, kan er dus gezegd worden, dat voor het systeem

van het type 1 theorie en praktijk redelijk overeenstemmen.

5.2. Systeem met 1 integrator (type 2).

\. \A ..' \l \... H ",'~\ 0 ...

5l\·~!o) 5

Fig. 5.2.1. Systeem met·1 integrator.
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De overdracht6f~nctie van dit systeem is als volgt:

K K'
1 v

( _\ (zie H. 4.12.)
s. 1 +, bI

Bepaling van de verschillende constantes.

21t.1C rau
13 sec

1,54 sec.

= n rad.
10 omw.= =13 sec.

=K = snelheid in rad/sec = 2.10
i verdraaiing in rad. 13

Snelheid uitgangsas

K
1

, K
2

, K
3

, K4 z~n tandwieloverbrengingen en kunnen worden uit

geteld.

K1 = 5/32; K2 = 1/2;K3 = 2/3; K4 = 4/27

K. is de t~dconstante van de integrator en wordt op de volgende
1.

wijze bepaald.

De integrator wordt in werking gezet en de ingangsas wordt over

een bepaalde hoek verdraaid. De uitgangsas van de integrator

zal nu met een bepaalde snelheid gaan draaien. De snelheid

wordt gevonden, door in een bepaalde tijd het aantal omwentelingen

van de as te tellen.

Zo werd gevonden:

VerdraaiYng van de ingangsas

~Ve hebben deze meting enkele malen herhaald en de gemiddelde

waarde van K. wordt 1,5 sec.
1.

I' wordt op dezelfde w~ze bepaald als b~ het type 1 sys-
v

teem, alleen moet er nu niet door de tandwieloverbrenging

gedeeld worden, orodat deze tandwieloverbrenging expliciet in

de overdracptRformule voorkomt.

K' =v

/
-1E

t
0,24 sec

x/700.2 :t

E
t

= tachospanning b~ een bepaalde ingangsspanning van

de versterker.

x = hoekverdraairng differentieel

De overdrachtsfunctie van

K1.(s + 1)

~ = 216' ~;'------
s • (1 +: s)

=

de open loop wordt dus:

K (6 + 1)
v
2s . (1 + TS)
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K wordt nu zo bepaa1d, dat
v

2"'
+ W

2 ~i '-P
+ W T

lI. = 1 bij ~ = 135
0

•

+ 45
0 = arctg W -arctg Wi

1 = tg(arctg w) - tg(arctg Wi

tg(arctg W) - tg(arctg W '{ ) w. W 't
= 1 tg(arctg w).tg(arctg =+ w 1:

1+w2
• i

2 (1 i).W 1 0;1:= 0,11w' • '( - - + = sec.

0,22
0,44

lI. =

We 'lind en dus twee waarden van W W'l.ar !.p = 135
0

is.

Ne kiezen W = 6,73, waar we met behulp van de K -factor
v

lI. = 1 maken.

K . J 1 + (6,73)2 '
1 v K 8,2=

,} 1 2' =2 v(6,73) • + (6,73.0,11)

Het is helaas niet moge1~K de open loop te meten, daar het

systeem niet symmetrisch gaat verdraaien en dan zeer snel

tegen de aanslagen vast1oopt.

Het theoretisch verloop is geschetst in grafiek 5.2.2.

voor K = 8,2
v

Meting van de gesloten loop.

De overdrachtsfunctie van de gesloten loop is de '101-

gende:

2s .(1 + 0,11.s) + K .(1 + s)
v

Meten we met de Servoanalyser als ingangssignaal, zoals

we dat ook b~ het type 1 systeem gedaan,hebben (zie fig. 5.1.9)

dan bemerken we, dat het signaal aan de ingang van de verster

ker niet groter kan worden dan 15 a 20 mv, hetgeen voor onze

metingen niet voldoende is (denk aan de 18 mv aanloopspanning).
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~e bouwen daarom e~n systeem, waarbt c weI groot kan worden.

Hierb~ kunnen we de ingangsas zo veel laten verdraaien, dat we

toch voldoende ingangssignaal op de versterker kr~gen.

L. f. O. :>

,
L -'

I
I

Fig. 5.2.3. Sy.steem voor het sinusvormig aandrtven van bet

systeem met 1 integrator.

Je verbinden de motor met een synchrogever welke wcrdt door

verbonden met het differentieel.

Laten we de rotor van de synchrogever een grote hoek maken,

dan kan c weI ~o mv ~orden. De 50 mv ingangsspanning is

als in het vorige geval.

op 8,2 (daar is ~ = 1 b~

nodig om dezelfde correctiefactor van de K te kunnen aanbrengen,
v

De K -factor wordt statisch ingesteld
v

o
~= 135 ). Maar deze K -factor moeten

v
we in werkelijkheid verkleinen tot 7.

overeenstemmen met de ~rafiek waar we K
v

hebben ingesteld. ~e gev~n nu net verloop van de theoretische

De grafiek, die we theoretisch berekenen voor [ = 7 moet Jus
v

statisch op 8,2

en praktiscbe kromme van ~
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e''"

,U lis. -14 .~ hll • , 1a lis. • ia [&4 1,.1

0,096 0,6 1,04 0,096 0,6 1,04

0,16 1,- 1,12 0,16 . 1,- '.08
0.'2 2,- 1,16 0,32 2,- 1,16

0,~8 '.- 1,21 0,48 ',- 1.22

.- 0,64 "+,- 1,27 0,6"+ 4,- 1,27

0,8 5,- 1 ,2'7 0,8 5,- 1.28

0.1:)6 6,- 1,20 0,96 6.- 1,24 .-

1 11i -., " ". 1 l' ? '11_

1.21 8.- 0,95
.. 1,"+' '.. 0,77

a~' 10,- °f5} 1,6 10,- 0,69

B~ ce ~etingen hebben we er weer voor gezorgd, dat de ing3ngs-

spanning van de versterker 50 mv constant is.

Bt deze meting hebben we ~ gemeten via een aantal tandwielen

or een potentiometer •

.....-.I'
~ - L..._.. _- _

~,",
~

Het registreren van e .
u
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,Deze ta.nJwier':,:)verbrenging geeft echter t.g.v. de tandwiel

speling een vervorming van het uitgangssignnal.

Fig. 5.2.6. Uitgangssignaal b~ systeem met tandwielspeling.

Veze vervorming is afhankel~ van het uitgan~ssi~naal.

B~ lage frequenties draait de uitgangEas over meer radialen

dan b~ hogere, zodat de invlaed van de speling b~ hogere

frequenties grater is.

Dit was ook te zien aan het sign~al. B~ lage frequenties

was er zo goed als geen vervorming, b~ hogere fre1uenties

weI. ~e moeten dus voor iedere frequentie een correctie ann

brengen in het uitgangssignaal. Zoals we uit Fig.~.2.(. zien

doen we dit Joor van de vervormde sinus weer een zuivere

oinus te tekenen. 0eze correctie is niet zo exact maar het wac

niet doenlJk deze correctie voor iedere frequentie apart

te berekenen.



I-
Uit onze gemeten M-functie bl~kt ~U5, d~t ~0k b~ het

systeern met 1 i:1te.grator theorie en praktijk overeenstemmen,

als we er maar voor zorgen dat we een correctie aanbren~en in

de K -factor en de tandwielspeling in rekening brengen.
v

Bekijken we b( dit systeem het gedrag t.o.v. een ramp

functie, dan bl~kt ook hier dat er een fout, groot 10 mv over

bl~ft ten gevolge van de dode zone. Deze fout is echter veel

kleiner, als de fout, die gemaakt zou worden als er $een inte

grator gebruikt zou worden. De snelheidsfout wordt dus ver

kleind, maar niet helemaal nul, zoals theoretisch het geval zou

moeten ziJn.
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Syst8em met "'jifferentierenJ netwerk.

~ ~'9. . ..(. S~
\ + ~ '-"

r-
IA

G· E, i '1)0 0...

~t. H -c_~ \

~~

fig. ~.3.1. Systeem met differenti~rend netwerk.

s
Als geldt: (1 ) (+ s. ~ • 1 + s.

m 1
) K/ D. .",o .1

Gan mogen .... e voor de Qverdr:lchtsfunctie V;'l.n het systeem sc:·.r':-

1 .- s.
ven: \1 1'. •

p
:. . ,..,-...,

.~e ;~an ~u o~derzoc}.erl cC Jit inderi~ad zo is. ';e stelJ.en

eer. zekere i n ::1 e t d iJ t Cl c h () t e r u i~k 0 r'.i.) e 1. 'N e e r s t i1 nden 'II e s lu j -

tel1 de conj,>n'jator van het itC-li,i vorL

Y'/D
o

Jan:
• s )

m
1 + KiD • .l.So
S.(1 + t .:s)

m

::

s.

KID
o

(1 + Y., Do' )
.,

c.

+ S .
:n

::

D + K.
o

::

f./D o
+ K/ D • i

o

+ K/D • t
o

. s )

K

s. (1 +
I

s·J~C.-;
o

t.o.v. K. v~rw~arlozen.

II '-

r:
)
~

::
b. ( 1
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J/K. a. -= t(;dcorwt,tll:e van hct S Jl f:teem met kortceslotco

condensatol'en, stel J/K. ~ = c.:',D2 sec.

J/Do = t~:dcon6tante van het systeem zander tachoteru;;::

koppeling.

Deze waarde is niet te meten. Je schatt~n cen w~arde lie

aan de labc 1 sec.

~e vinden dus voor K.
i.l

o
=

1
C,\)2

K.a
D • "t d = 70 • CJ t 2 = 1I)

o

~r moet "elden; s 1
10

')

L
W

~ )

(1 + w
L ).(1 + o,04.w~)

e,C'1

Vaal' welke w wordt
l?

'N

(1 + w~). ( 1

Vi~den we deze w·s, dan weten we voor wplke frAquenties we

de bovenst~ande nieuwe overdr~chtsfunctie mo~en toen~ssen.

:J
1CQ.w~ = 1 + "u4.w~

4,'-- _, J
+ 'j, '_J'"-t • W

')

- 92,';6.w~ + 1 = 0

iiiCl'uit voIgt:

w = 'J, 16 I' '1 di 3 e claag w
h

= 49,7 r~d!secoog

:ie hetben bl" deze? berekening aan,,,:cno:r,en, dat J/K. ,J. = ~!,C2 sec.

Is dit oak za?

~e weten van het systee~ met korgeslaten condensatoren Jat

~ = - ~ - arctg w.~;K. L
~

~eten we de fasedraaiIng b~ 10 Hz, dan zien we dat ~ nog

zo Goed als

w.,J/K. c,

is, hetgeen wil zeggen dat arct,i~ w.,J/K •.

C,J2 w~aruit volrt, dat aDze aanna~e

gaud wad en in de prakt~k, de grenzen van w waar we de n.~~we

overdr~cht3functie hebbpn nog veel gunsti~er li~en.

we er dus voor zorgen, da t we een breed gebied kri,:p;en waar Je

berradering ~ae worden toegepast ~n met de gevoeli~heidspotentiometer

K zorren we er Vaal' dat = 1 hi ~ = 1~~op' ~ "./ •



= K •
P

1 + jw.,
l ...

- 3'1 -

~e meten of ~ inderdaad de vorm heeft, zoals boven 3angeno~en.

Fi~. 5.3.2. Meetschema ter betJaling van de open 100;..

~e gebruikpp daartoe de bovenstaande schakelin~.

i

i:<t 4op
,
Iw in rad; sec.

~

C,5 2,69
1 ,- 0,671

~.: ,- 0,174
.1.. 0,038./,-

4,- C,()52

5,- o,03Si
,- c!,028G,-

7,- O.()23

10,- 1.),C)1:"

1~ ,- C,0093

20,- (~ ,()06S

25,- O,OCJ';;Lt

30,- O,OD .. 1.

1+0, _ (),:)O32

Zie ~rafiek 5.3.3.
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..
tiit de crafiek 5.3.~. zien we d~5 d3t de overdr~c~ts-

functie inderdaad ~en ander verloop heeft ~e~regen.

De waarden van z~n niet de werkel~ke wuard0n, maar vertou-

dingsgetallen, daar het tach aIleen matr om de vorm!::.n de

gr8fiek gint>

Om te zien hoe groot K moet z(n om
p

te krtgen, rnoeten we I meten.

Dit cebeurt als voIgt:

135

'e meten het ingang~signaal aan de incanC V3n de verst2rk~r

(dUB na de ~otentiometer K ) en het uitGanC6si~nQal worJt ~e-• p

meten vic' de t3cho. ,.'e stellen de fre~uentit~ in or w 0 ':i.

" '.' u

::it

i

=
1 + s.' I

l .', .' 5

')
'- =

• 2.

i

u
dt

u
dt

= ~:-c,n

,n.. ~ ,"-,

~-' ~
, .~-

= 7, ..... r'ld; ,3':'C •

d

i

= 27. 7 7

',I.

-)..., "'7
; .. i. /

-= =
K

P

., r;":--. ...~ ...
_ 1 -z,c: 0

, ././ .



6. I" . t .,'.': ~1.ngen

Tot nu toe hebben ~e ~r voar gez~g~, ~&t d~ i~gdn~6-

spanning van de versterker nooi~ grctur ala

zodat de verHte~ker 31t~d in z~n linair geblea werkte.

In het begin van anze werkzaamheden w~s het in~3nGssigc~al

groter als 50 mv. en maten we bt het opne~e~ van de ~-func-

tie van het t;ewone volgsysteem het z.g. !lJu:ri})eff~ct". Jit is

het versch(nsel, dat de top van de ~-figuur b~ het st~gen

van de frequent-ie bJj cen anlt're l're'J.uf>r,ti c Ii;,;t jan t< Je

dalende frequentie.

Voor de ;neting gebruiken we j(:~e:fde 3cha}r.eling al.s I':". ie

Iineaire ::letini> (:"'.1.().)

B0k~ken we de ~rafieken (vrafiek ~.1), dan valt ~eteen

het hysteresi6versch~nsel Ope ~e z~en oak, dat de pipken ver-

schui yen en weI naar hogert: fre l1F~1l t i.e::; als de in,;3.ni~sa:'r.l."li-

tude kleiner gcm3~kt worlt. Deze sprong in amplituJe pn in

fase, die '/Ie nu r.lcten noemt men het "Jurnpeffect" (sprc.lI1:~fen'::>:1<'?("I).

gangsamplitude te::lerken we di.t cprongfpnompcn, r:l3.ar het ver-

3chtnsel treetit ook op b~ constante frequentie e~ variabele

ingangsEpanni.ng (Grafiek ~.

Voor de verklaring van dit versch~nsel zie ~et college

dictaat van frof. Hade~aker.

7. Conclusies en sug~e5ties vOOr verder onder30ek.

TjJdens het af~-tudeeronderzopk hebben we het gedra,: be

studeerd van de verschillende typen in het lineairp gebied.

Het normale volGsysteem, het systeem met 1 integrator en

het systeem met een He-lid in 0e tachoterugkoppelweg z~n

onderzocht en deze 5 syste~en voldeden allen aan de lineaire

theorie. SxperLnenteel m0et .Lis nog worden onderzocht !:et

systeem met 2 integratoren en het systeem met HC-lid en 1

of 2 integr3toren. Deze zullen waarsch~nlJk geer. moeil~k-

heden meer opleveren, daar de verschillende del en waaruit deze

typen bestaan 311en aan de lineaire theorie voldeden en de

samenvoeging van lineaire sYbtemen ieer cen lineair g~drag zullen

ve-rtonen.
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Bl verder onder~oek is het ~el w~~:el~~, d9t de potentio

met er w.:.ormee • u V3.n :l.~ versch ill ende typen ge"1e te n 'Nerd ii

rect met de uitgan~s~ynchro van het systeem wordt vprb0nden

en niet, zoals in ons geval via een aantal tandwielen, waar

door we last kregen van tar.dwielspeling.

Oak is het misschien interessant om het gedrag van de

verschillende typen te beotuderen b~ grate ingangssi~nalen,

waardoor we dUB te maken kr~Gen met niet lineaire regel

systemen, WBarvoor weer andere theori~n moeten worden ~p-

gesteld.
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