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, Opdracht:

Het verbeteren van een model van een traagheidsnavigatieaysteem zonder

gestabiliseerd plateau, waaraan reeds is gewerkt door ~.~. Heins en

J.F.A. TIils (literatuur nr. 1 en 2)

In eerste instantie wordt gestreefd naar de volgende specificatie:

te meten afstand: 50 m (nauwkeurigheid 1%)
meettijd: 100 sec.

gemiddelde 'snelheid: t met~r per seconde.

maximale versnelling: 1 meter per sec2 •

:'

1 ~ InJ.eiding en algcmene opmerld.ngen.
"

TraagheidaDavigatie vindt toepassing bij vliegtuigen en onderzeeboten

voor het meten van afstand en snelheid zonder gebruik te maken van

externe referenties zoals vaste sterren, radiobakens etc.

Een traaghe1danavigatieGysteem~ordt in de praktijk meestal gerealia.era
'.

met behulp van versnellingsmeters gemonteerd op een door gyroscopen

, gestabiliaecrd plateau, bijv. in Amerikaanse onderzeeboten (Sub-Marine

Inertial Navigation System) voor tochten onder het poolije. Bij vliegtuigen

vindt traagheidsnavigat1e toopassing bijv. in Lockheed F-104 Starfighter.

Hior 10 de fout in do te meten afBtand minder dan 2 km. per uur vlieg.n

on de anolheid ten opzichte van de grond wordt aangewezen met een

nauwkeurigheid van ongoveer 2 km per uur. De B-58 Superoone bommenwerper

hoaft nnv1gutic apparatuur wnarin doppler radar, traagheidonavigatie en

aotronavigntio worden toogepast. Hior io de inotallntie ten gevolge van

do nUlpuntodrift van dt' gyrooooyen olechto tj.en minutcn brui.kbaar.

Wu,nneor 01,' gOOl! gcbruik wordt gurnMkt van flOU geatal,i11ocurd plateau,

maar u.l.o do veronellinGoIDctorn en do f!>oyroocOpOnVu,llt aan de constructi.

von hot vc:wrtu1n ~ijn bOvoBtigd Ilprookt mQn wel VUD 0011 fltrf\p-down

u;Yotc(,\m (liter~tun_r Ut', ::J),

\'Jntmool' hot; V(H'l'tuif'; ~:tch ~.n hut l').tttto vlu\,; boymop;t, dtltl Ineten de op

hot vooX't,tl:tg 1~;~Htmteo:t·u. (luo(~J,'_u~bt 0]1 fll r.Jun:· utl.:\lmdo) v",.tinelJ.J..ng.met.r.

NO vv:t'lmo.l:t~til(J:{1H ("1 on '\1 (;;.1.0 1'J t~lIHJ' 1). H,;~.. u v8runftll,:s'ugt'm ~o"t.n in

eOllll,4,tumton V1)()).' J,.... Oil :Y"')'Jdd;;1ofl; '(,Hr(ioJ' OUt.lHil'\IIN_ I!'Jn (lrtnr''''' tWfl.m••l

t/O:rt!,f,H& li(j1~t(W:i,'II()!'(~ Wllmmll (t~ Ht'f;o10,~11"l VU~/-t :t~~ ~ ... m. ,y-c.,;;t'd Itlilt-en

WOl"dt ~",(I"OdJ(;.i'\.

(Jhla.~lt U() VC~I~..)\"U.io!';t;ji'tHttJ',·;' Wdlt 01,' do C;w'li'trllct,1tt "it.al hctt v\t.,t'luig &ljo

t~()Ji1ontoul'.l :'.~Il hilt Ill1.1{~1I.~f'lljjJl;Utlli~ ~\(ih :;.wflt1t't.ll't'il!(lht r"ld. "t2;-t,Qu.n Ol&ct.t

n(!(,; voo.t,·tu;lfJ.; t1jltttrlll lUlt 1'1 Jd$lll lllJ v. ,lntlr cm..oudhrd c1 Vnll Ii" ""i..len n1.t

in h~t ho:t-;hontllll" vJ"t. ld.ljrt, lJ""_Kttli.



~:
,
I

~i
!'
i:
i,
"Ii
!:

Ch..

~
\ 1 "',~~ 1

I

I
I
I

,~

b ,,:', &~., I .• I J • ," ...r~.,. ~:','}. .

, ~b
If 1 u

l .......

jl

Id
I'i:L__~__I,

i

~' ... X.
I

. X
~--I~--I S.c.,.

\..-----..---- I S.Co. 1_--<1

==



- 3 -

Deze fout die voor kl.eine hoeken gelijk is aan: g. b moet met behulp van

een verticale referentie worden gecompenseerd. We zullen daarom gebruik

maken van een verticale gyro die ook vast op de constructie van de wagen

gemonteerd is.

Voor de ontbinding van a
1

en a
2

in x en y componenten moeten we de stand

(d.w.z. hoek ~ in figuur 1) van het voertuig in het platte vlak weten.

Deze hoek meten we met behulp van een directional gyro die een sinu&

cosinusvormer stuurt waar de voor ax en ay benodigde componenten van &1

en a 2 ~orden gevored. Het gehecl kan dan in principe worden gereal1seerd

zoals staat aangegeven in figuur 2.

Eon ontwerp waaraan de horen U.t'J. Heins en J.F.A. Wile hebben gewerkt

is getekend in figuur 3. De uitgangssignnlen van de versnellingsmetera

worden eerst 400 Hn amplitude gemoduloerd. Daarna worden deze signalen

gecompenseerd met de output van de verticale gyro. Het gecompenseerde

signaal ~ordt ontbonden in sinus on coainus componenten met behulp van

resolvers waarvan de rotoren worden gcotuurd door een directional gyro.

Het 400 Hz signaal wnt dan uit de opteller komt wordt gedemoduleerd en

daarna tweemaal geintegreerd. In dit systeem werkten de volgende onderdelen

onbovredigend:

a. De l1nearite1t van de modulatoren en de demodulatoren lag niet in

dezelfde orda van grootte als die van de veranellingsmeters (0,05% van

de volle schaal t.o.v. de beste rechte lijn). Een lineariteit van

0,05% is voor modulatoren bij het vereiste meetbereik van ongeveer

10.000 maal zeer slecht te realiseren.

0pmerldng: -De factor 10.000 is ongeveer de verhouding tussen maximale en minimal.

uitgangsspanning van de versnellingsmeter. Het 400 Hz gedeelte is

in figuur 3 gestippeld getekend.

b. De vert1cale gyro dio ter beschikkiDg stond was te onnauwkeurig.

c. De drempelwaarde van de uitgangsspanning uit de demodulator veroorzaakt

moeilijkhoden door het dubbel integreren.

d. De inte3rator drift werd ontoelaatbaar groote

Ve hopen verbetcr1D6 te krijgen door het toepassen van een schakeling

volgens figuur 4. In deze ochakeling wordt Diet meer gemoduleerd en gede

modulocrd in de hoofdketen. fiet ~o Hz uitgangssignaal van de verticale
;0

gyro wor&t direct gedemoduleerd en het gelijkspanDingssignaal uit de d••o-

dulator wordt op~eteld bij de uitgangsepanning van de versnellingameter.

'" ..
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Hierdoor zijn de onder a. en c. ffenocmde bczwaren komon te vervallen

omdat hot Diet lineair zijn van de demodulator nu een twoede orde rout

is geworden en in do hoofdkoten do demodulator geheel ontbreekt

(dUB geen grote drempelspanning).

Wat betreft hot onder b. genoemdo zo.l worden gebrldk gemo.a.kt van een

betere vertioale gyro.

Door Ir. K. Broukeru van de groep Elektron1ca van do T.H.-~ is oen

dubbele integrator ontwikkeld, wo.arvan de drift binnen do door one gestelde

eisen bl1jft. Bovendien kunnen de duarin gobruikte voroterkera, die

cen zeer kleine nulspanningsdrift vertonen zeer goed worden gebru1kt

ale optelelementcn. Het onder d. gonoemde bezwaar 10 dan ook niet meer

aanwczig (litoratuur Dr. 4).

Omdat bet gocorr1geerdo veroncllingometer aignaal nu een gelijkspanning is

moet de oinua-cooinuB ontbinding plaats vinden met behulp van een door

de directional gyro gostuurde ainus-cooinu8 potentiometer.

Dit hce~t cODscquentieo wat betrett do ingangsimpedantio van de te gebrui

ken optoller na deze potentiometer.

['

I:
d

II
I
I
!:

~. Optellcra en intcgratoren.
!'

De optellero en integratoren zijn gemaukt met behulp van versterkere,

zoals die zijn aangegevon in het afstudeerverolag van K. Broukers

(literatuur or. 4). Het schema van do versterkers die zijn gebruikt yoor

de optellars is getekend in figuur 5 en figuur 6. Hierbij kunlten .e nu het

volgende opmerken.

Voor de transistoren nr. 8 en 9 moet a' groter z1jn dan 300 b1j een I, c
van ongeveer 2 mAe Dit is nagegaan met behulp van een schema zoala aangege-

ven in figuur 7.

De transistoren 1 en 2 moeten zodanig worden gepA(U"d dat bij Ie ong_yeer

gelijk aan 20 micro A het versch11 in de collectorstromen niet groter is

dan 10%. Daze transistoren z1jn uitgezocht met behulp van een schema

volgens tiguur 8.
De versterkers zijn gemonteerd o~ Lektrokit plaatjes en de in figuur 5 en

6 getekende nummera komen overeen met de aanslu1tpunten op de plaatjas.

De 6cbakeling van de optellera wordt verkregen door het aansluiten van de

versterkers op kaarten waarop de ala in figuur 9 aangegeven weeretanden

zijn gemonteerd. Er ontstaan nu due in feite aftrekkers, waarvan de

nauwkeurigheid, zeer eenvoudig kan worden""gecontroleerd door het meten

van de zogenaamde 'common mode rejection'.



"

I,
e

Ii
I,.
I:
I:
!!
i:

I'
Ii
i:
"I,
",
"I'
"I.
I

II
;:

:r

I! "C
I

I~
I.

I'

0.-

6.



( .
I.

i; C0 ® 8 ® 8 6)
,:

lJ [J ~
C)

®
i, @) €)
"

!l
II

I:

€) <0 (088 6)I:
I
L
I:

II

':-i~~Q "U

:~C1 '):5

:~I):l:·t·~,.::.oc1,~ ,;6C\,~

j,L 1 '11 ~

-Ie 107

; o'i;O:'O).D.

!:
I
I
"

j;
H
I
!;
"I,

:'
,I

I!
""Ii
!

i
1

I'
i:
I:
II
"[;

I'
i

C (; -. 1(',0 .,
1

~' ..,='.", '". ',I. p.,- •
.<: ;J



8.

',j
t<

"

- loi

to \0

I'+ ....--, .... -- ---
~ I "'),. \ tI"'__ ---

' .....
..... +

Ie \~
1~ 'l.~

- -

°f~ \

h
~~\.

,. . ~

1

b
ro ~1---[----,iliKJ

l~~
.. _/' ..... -.r;-!.'i

, '; +
-\ .....--- -----\,," ~~



;,

I'
I:
I
I:
I

I:

Ii
II
I,
I'

I!
II

- 9 -

Het meten van de nauwkeurigheid van optellers is moeilijker omdat men

meestal te maken heaft met spanningen van geheel verschillende grootte.

De waarden van de weerstanden van 33 k in opteller 1 worden bepaald door:

a. een zo laag mogelijke waarde in verband met de basis weerstand voor de

versterkers (i.v.m. de drift)

b. een niet te lage belastingsweerstand voor de versnellingsmeters.

De waarden van do weerstanden van 470 k in opteller 2 worden bepaald door:

a. een zo laag mogelijke basis weerstarid ~oor de versterkers.

b. een zo groot mogelijke ingangsweorstand i.v.m. het gebruik van een

sinus-~osinus potentiometer.

De weerstand van 470 k is ~et tweevoud van de weerstand die de basis

met de aarde verbindt. De drift Vlordt door deze grote basis·· weerstand

aanzienlijk vergroot t.o.v. een schakeling met kleine basisweerstanden.

Een oplossing waarbij de ingangsweerstanden van de opteller groot zijn en

de basisweerstanden toch klein zijp is weergegeven in figuur 10. Bier

wordt de drift door het gebruik van de kleine basisweerstanden wel kleiner,

maar door het opvoeren van de versterking wordt de drift weer groter.

Men kan een minimum vinden door de weerstand van 22 k te varieren en

de weerstanden van 470 k constant te houden. Hierbij moet de weerstand

van 492 k uiteraard telkens worden aangepaat.

De in deze schakelingen gebruikte weerstanden moe ten zo veel mogelijk

ongevoelig zijn voer temperatuursverandetingen, daarom hebben we gebruik

gemaakt van metaalfilm weerstanden. '.

We hebben opteller 1 driemaal laten versterken omdat de uitgangsspanning

van de versnellingsmeter vrij klein is.

Metingen aan de optellers volgens figuur 5. figuur 9 en figuur 10.

Opteller 1 . drift + 30 l1 V/uur.
input 3,09 ·V

output 9,38 V

common mode rej. . 2.5 rilV. .
Daze COmIi1on mode rej. is J.ineair afhankelijk van de ingangsspanning •

Opteller 2 drift

input

output

common mode rej.

.t 150 '14 V/uur

: 9,38 V
9,38 V

: 0,5 mV
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II'
Opteller 3 dritt

input

output

±. 100 v-V/uur

9,10 V

9,11 V

Op:nerking:

Gobr~to mootappnratuur:

dieitalc voltmotor LM 1420 fabr. ~olartron.

Voor de dubbele intosratie is gebruik gemnakt van de integr~toren die zijn

crebouud door de Hoor Broukor~ (literatuur nr. 4). De COhale 6chake11ng

van optolleru, oinuG-cooinuu potontiomoter en integratoren komt tr nu uit

to zion 30alO io gctekend in tiguur 11. In dezo Gchnkoling i~ opteller

1 dubbol uitgovoerd omdut de oinuc-cooinuG potentiometer moet worden gevoed

mot oon opann1nz dio synunotr1uch 10 t.o.v. aurde.

Hot 10 erg belungr1jk te Itunnen boocbikken ovor cen o16n4£\1 dat de

uitcra.ngoopo.nn1ng van de veronellingometoro op een bewegend voertuig,

50idecliooord nabootl ,t. \'10 l..unntln daurvoor de volgondo redcnen Doe.ell:

u. controlo van linear1te1t, ctabi11toit on nnuwkeurighc1d van de achake

ling vol~enG figuur 12.

b. vcrconvoudigt hot zoeken van oen fout.

e. nodig bij de controle van do 1nv1004 vun ru10 in net uitgangesiinaa1

von do verGnellin~omoter.

De optellara moeten in togenstelling tot de integratoren re~elmatig

(ongeveer om de 2 uur) worden gecontroleerd op nulpuntsverloop. Bij

afregelen van de in oerie geschakelde optellerB kan de nulapannin~ beneden

de 40 micro V worden gcbracht. Gelukkig is de nulpuntsdrift van de opt.l

lera nogal stochaatisch zodat de hierdoor veroorzaakte tout in de praktijk

nogal meevalt. (zie motingen met het tostoignanl)
'II,
I;
I
I

i;

I:
II

I';

I,
I:
I;
'II,

I:
'I
I
II

i:
Ii

~. '£ootIl1ano.al.
I
II
I
I.

We gaan or van uit dnt hot geide<u1seerde oignaul een vorm ~oet hebben

zoalo io anngegoven in figuur 12. Om de no.uwkcurigheid von de versnellinge

meter to evenaren eioon we dot do opporvlwtken van de twee pulsen met een

nauwkeurizhe1d van 0,05% ann clkaar gelijk zijn, i.v.m. de control.

van de snelheidsi.n<U.catie. 1.v.r;>. de controle van de epanni.ng die eY8llredi.g...
is met de afstand cisen we tevenG dat T cen nauwkeurighe1d heeft Yan

eveneena 0,057:'.
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Met behulp van technieken met analbge componenten is dit niet te realieeren

o.a. i.v.m. de uitgangsdrift van de te gebruiken versterkers. We hebben dit

nagegaan met schake11ngen volgens f1guur 13 en figuur 14. Het resultaat

met de schakeling van figuur 13 is dat tiT maXimaal 1/20

kart worden. caar een groot nadeel is dat t afhanke11jk is van de amplitude

veranderingen van de ingangs-zaagtandspanning.
...

Het resultaat met de schakeling van figuur 14 is dat t I ~ maximaal 0.01

!tan worden. maar een groot nadeel is nUi~dat de uitgangsspanning erg is

afgerond en dat door het differentieren·veel ruis ontstaat.
"

We zijn wel geslaagd aan de gestelde specificaties te voldoen door gebruik

te maken van elektronische schakelcircuits en een kwartsoscillator.

De gerealiseerde schakeling vinden we in riguur 15. We zullen nu onderdelen

van deze schakeling in de volgende volgorde behandelen.

3.1. kwartsoscil1ator.

3.2. tiendelers

3.3. schakelnetwerk

3.4. metingen aan testsignaal

3.5. metingen met testsignaal
I

3.,1. Kwart6osci.lla~or.

-~-~-----------~
Deze oscillator is gebouwd aan de hand van een schema dat ter beschikking

werd gesteld door de Heer Severs. Het is een soort Colpits oscillator

omgewerkt met een principe volgens Capp.

In het schema van figuur 16 is de oscillator getekend. We onderscheiden

in dat schema de volgende gedeelten:"I"
I,
I

A. stroombegrenzing kristaJ.

B. stroomstabilisator voor een hoge Ri van T2• i.v.m. de demping van het

kristal.

C. oscillator

D. emittorvolger en versterker/afkapper

E. apanningsregelaar voor voedingsspanning.

De uitgangsspanning is een 5 Volt peak to peak blokvormig aignaal. De stijg

tijd van de blokspanning ligt in de grote orde van een 1 micro sec. en dit

signaal is d~om steil genoeg om de tiendelers te sturen. Bij kamertempe

ratuur is do frequentie 100003 Hz met een variatie van ongeveer 2 H~ onder

normale laboratoriumcondities. Dit is dUB een fout van O.OO~~. Van de

tra.ns:Lstoron T
1

en T2 moet de Ct' - groot zi-jn. o.•w.z. we moeten goede

transiatoron uitzoeken.
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i Verder moet bij bet bedraden goed
I

! effecten. Vooral aan de plaatsing
I
I! moet enige zorg worden besteed.

I:
:; 3.2. Tiendelers.
I ~-~-~-~---

worden gelet op ongewenste terugkoppel

van de condensatoren van 12 K en 5 K 6
.~

I'

..
i: De tiendelers (8 otuks) moeten er voor zorgen dat bet 100 kHz oscillator-

:; signaal crordt omgezet in seconde pulsen en 100 seconde pulsen. De tien-

:: delers zijn gemaakt naar een ontwerp van' de heer Verduin en zijn vervaar

!: digd door de electronische werkplaats van de CTD, yolgens tekening

nr. Ewpl.603. ;i
i'
i: In figuur 17 zien we dat de tiendeler is opgebouwd uit vier bi-sta~iele

i; multivibratoren die op cen bepaalde manier zijn teruggekoppeld. De maximal.

f' frequentie van het ingangssignaal mag 1 mega Hz bedragen. Er is een

!: puls met een piekhoogte van ongeveer 5 V en een stijgtijd van 1 micro sec.

nodig om de tiendeler te kunnen laten werken. Door de aard van de terug

Ii koppeling bestaat bijv. de aec. puls uit 0,2 sec. + 10V en 0,8 sec.

ii geen spanning. De volgorde waarin bijv. de 1 sec. en de 10 sec. puls
I ~

I
ii met elkaar in de tijd samenvallen is getekend in figuur 18. Voor het stur.n

I van het 5Chakelnetwerk hebben we eehter smalle pulsen nodig die in de tij4
II
I: met el.kaar samenva1.1e~. Due de sec. pul.s moet op gelijke tijd met een
I!
I' 100 sec. puls optreden. Om flen smalle sec. puls te laton samenvallen met
I:
i: een smalle 10 sec. plUS moeten we '6n puls-vormer van de twee benodigd.

r pulsYormcre laten starten op de achterflank van de soc. pulSe Dit geldt

r eveneens voor het samenval.lon van een sec. pu~s met een 100 sec. pulse Deze
Ii
I pulsvorming van pulsen die smal zijn t.o.v. de schakelfrequentie wordt
i'
i' gerealiaeerd in het Gchakelnetwerk.

3.3. Schakelnetwcrk•..---_..------..~

I
'~,' Het principeochema van het schakelnetwerk is getekend in figuur 19. Er

:/ Vlordt hior gebrui.k gemaakt van bi-stabiele multivibratoren, "enll poorten
I,

I' en Reed-re~aio.
I,

I; r/anneer we uitCaan van cle in figuur 19 gctekende toestand dan zal de

I: eerstkomentle 100 soc. pule; vin do trim?;er-achakoling 1\. on de "en"poort P1 t

!: de bi\7ip B omschalwlen. Holtdo I worc1t do.n bckro.chtigd. De cer6tkoIll~nd.

Ii soc. pulo zul biwip B weer teru~~etten, wuardoor het rolaic weer afvalt.

II maar bovcnd:l.on worut biwip C OfJlr;~~ciUlkeld. Dit hooft tot gevolg dat relaie

I! III \Vordt bela-achtigd on v:Le. rtenllpoort P1 can volgendo 100 Dec. puls geen
Ii
I, invloed meor lean uitoefoncn 0)) :Ji",'ip B.
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De volgende 100 sec. puls zal de tr~gger-schakelingA weer omschakelen.

waardoor via "en"poort P2 de biwip D wordt omgeschakeld. Hierdoor wordt

relaia II bekracht1gd. Bij het optreden v~ de eerstkomende sec. pule

worden de bi-wips D en E omgeschakeld, waardoor relais II afvalt ~~ de

"en"poort P2 wordt gesloten.

Een volgende 100 sec. puls of sec. puls kan het gehele 8,1steem nu niet

meer be!nvloeden.

De volgorde waarin de relais worden geschakeld heeft dus tot gevolg dat

een uitgangssignaal ontstaat dat er uitziet zoals getekend is in tiguur

12, waarbij dan geldt dat t = 1 sec. en T=100 sec.

Het schakelnetwerk is opgebouwd met circuitblokjes zoals die worden gebruikt

in de groep Rekenmachines van Professor Heetman (voor specificat1e zie

de daarbij behorende documentatie). In figuur 20& is getekend hoe de

Ii . c ircuitblokjes en de Reed-relais zijn geschakeld • .De 100 sec. puls wordt
" gemaakt met een pulsversterker zodat deze puls op de voorflank van het

ingangasignaal wordt gevormd. De sec. pula ontstaat san de achterflank

van het ingangss1gnaal door het toepassen van een puls inversieversterker.

De herstoldrijvel' B.D zorgt voor de "reset" van de gebruikte bi-wips

wanneer na een volledige cyclus weer moet worden "gereden". Omdat de ter
~ , '.

beschikking ataande relaie niot terugvallen 'lin een ruststand moest ook

de tVTcedo wikkeling van de rela:i.o worden gebruikt om de relais to kunnen

terugzetten.

Het bleck dot t.g.v. een thermo-effect van de met kwik bevochtigde contactm

van de Reed-relaio in de in figuur 20b getekende toestand een spanning van

500 micro Volt aanwezig was op punt drie van relaie I. Daarom zijn de

contacton V on VI in Dorie geGch~!keld met de contacten van relais I en II.

Deze relai8 V en VI voroor~fikou nu een even grote maar tegengeateld

gerichtc tbermo o.m.k. wuardour na enig oxperimentoren op punt 5 van relaia

VI in de ruvttoeotnnd nog 8100htd e~n spanning van ongeveer 30 micro Volt

a.e.nwe~ig '110.0 (nu Mm u\u" opwtirmen). Do rolnio V cn VI zijn vQOrtdurftnd

bokrn.outj,ctl •

f. ; 0, 9~')6:~O ...

Ji'uut t n,I,1i)

fr\ • t)U ')')( i'ld.. 7, '" ~.., ...
ll'tJ1~t: t) t ootti{,
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Het oppervlak van de pul.s zal 0,04% afwijken t.o.v. de waarde die we aanne-
• A

men bij can breedte t =1 sec. Rekening houdend met de' lout T zal de tout in

de afstandsindicatie kleiner zijn dan 0,05%.

Met behulp van de Menoscoop i6 nog geconstateerd dat de stijg- en daaltijden

van de blokvorm.i.ge signalen zeer klein we.ren (ongeveer 1 micro sec.).

Ii
I
I'
"

- 21 -

De amplitude van het signaal veroorzaakt, t.g.v. het ompolea, geen tout

in bet nauwkeurig gelijk zijn van de oppervlakken van de pulsen met een

breedte van 1 sec. Omdat we spanning kunnen meten met een nauwkeuri.gbeid

van O,O~~ zal hier de maximum tout ongeveer 0,03% bedragen, ,d.w.z. de toutI,
i: in de snelhe1dsaanwijzing t.g.v. het testsignaal zal kle1ner z1jn daD
I ~

Ii 0,03%.
"I:
I,
I,

Ii
I;
i!

Ii( We kunnen dUG met daze schakeling aan de hiervoor gestelde e18en vo14oen.
I:
"

Ii
I'
~II,
I;
I

i!
II
1

I:
I:

Deze metingen zijn uitgevoerd aan de ccbakeling zoals die is getekead in

figuur 1 en figuur 21.

We vinden dan voor VO,1' VU1 en VU2 de in figuur 22 getekende spannings

vormen ala lunet1e van de tijd.

Metingen met bebulp van bet teataignaal, van de max1male waarde van VU
1

en

Vu2•

Tab.l II

Va
1

c ;,07 V VU1 == +4,65 V VU2
:: +9,27 V

Va1
::: -~.07 V VU1 c -4,66 V c -9,22 V

Va1 = -,.07 V VU
1 '" -4,65 V ::: -9,!1 V

= "O? V c 4,67 V = 9.30 V
Thooreti.och VU1 = 4,65 V (1,51~.3,O7) ;: 9,30 V (2.4,65)

Va1 = -1,40 V ;: -2 t 13 V c:: -4,22 V
1,40 V ::: +2,13 V = 4.. 22 V

Tbeoret1scb VU1 = 2,12 V l:: 4,24 V

Va1 = -0,490 V c: -0,740 V = -1,464 V

= 0,490 V ::: 0,748 V = 1,494 V
0,490 V = 0,71.2 V ::: 1,474 V

-0,490 V :: -0.'1~ V :: -1,478 V
VU1

::: 0,742 V :: 1,487 V
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!
j'

Va1 = 0,500 V VU1 = 0,758 V VU2 = 1,504 V
• 0,003 VVU1 =

VU1 = 0.757 V = 1.'+99 V
': • 0,004 V
t: VU1 =
"
" 0.757 V 1.505 V:1 = =
!'I, = 0,000 V

I: = 0,759 V = 1.516 V

Va1 = Q,5OO V VU1 ::: 0,008 V VU2 =
::; O,,7060V = 1,507 V

::: 0,001 V

= 0,758 V = 1,505 V

::: 0,001 V

= 0.757 V = 1,504 V

= 0,002 V

VU1 ::: 0,758 V = 1,510 V
• 0,001 VVU1 =

VU1 = 0,758 V (' = 1,508 V
• r

VU1 = 0.001 V ;

na 10 minuten 1aten staan;

• 0,020 V 1,334 VvU1 = VU2 =
VU1 = 0,756 V = 1,507 V
• 0,004 VVU1 =

= 0,755 V = 1.502 V

::: 0,009 V
I: 0,757 V = 1,505 V

= 0,008 V

c: 0,760 V = 1.513 V

0 0,005 V

Theoret1ocb: • 0,757 V 1.515 VVU1 = •
• 0,000 VVU 1 c

Gomiddelde wnurden; c 0,757 V I: 1,506 V

Dua fout in VU2 c::
0,0090 x 100% ~ O.6o~
1, ~)oi';"
D ()0t2 100% :2: Q.a..G22~Var1an't10 in VU~ 1:1 ~ ." :c2 'I ,.:JOt>
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Opmerkingen.

vt1 is de spanning die representatiet is voor de snelheid. Deze spanning

moet dientengevolge na 1 meetcyclus gelijk nul worden.

Na het losmaken (dus ingang niet aan aarde) van de ingangen van de

optellers duurt het ongeveer 10 minuten voordat de nulspanning weer op de

oude wsarde is teruggekeerd.

Verder geldt: -
t

VU1 = t ! V1(t)dt
0

t
VU2 = 2 ! VU1 dt

0

frequentie van de

versnellingsmeter

Aanleiding tot een nader onderzoek van het uitgangssignaal van een Ter

snellingsmeter, die is gemonteerd op een rijdend voertuig, is de aan••zig

heid van veel ruis.(zie tigUur 23). Het signaal van figuur 23 is opgenomen
')

met een schrijver met een bandbreedte van 100 Hz.

De grote hoeveelheid ruis wordt veroorzaakt, door onrondheid van de wielen

van het voertuig, het denderen door kuilen in de vloer etc.

Deze ruis tijdens het rijden treedt niet op wanneer de versnellingsmeter

gemonteerd is op een luchtgelagerd, d.w.z. op een dunne luchtfilm liggend,

plateau (zie figuur 24). Het signaal van figuur 24 is opgenomen met een

U.V. schrijver met een bandbreedte van ongeveer 1000 Hz. Er is nu nog
:~

alleen een hoogfrequent trilling aanwezig t.g.v. de eigen

versnellingsmeter (~ 130 Hz). De dempingsconstante van de

bedraagt rU. !. 0,6.

[,

4!~ Analyse van het uitSangssigns.al van de versnellingsmeter.
I'

De trilling van 130 Hz kunnen we ook constateren door tegen de, op het

stilstaande luchtgelagerde plateau gemonteerde, versnellingsmeter een

tik te geven. We krijgen dan een responaie zoals is aangegeven in figuur

25. De frequentie van het gcregistreerde signaal klopt met de specificatie

zoals die wordt opgegeven voor de versnellingsmeter tabr. Donner, type

4310.•

We kunnen ons nu het volgende afvragen:

a. Wat is de invloed van de ruis op de responsie en nauwkeurigheid van de

c. rJat zijn de criteria om na de versnelllngsmeter een optimaal tweede orde

filter te plaatsen ?

versnellingsmeter ?

_I b. ~'at is de invloed van de ruis op de nauwkeurigheid van de meting van

I: anelheid en afstand ?
!
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Om op bov8nstaande vragen een antwoord te kunnen gevenmoeten we .erst

maer weten van de overdrachtsfunctie van de versnellingsmeter (zie lit.

Dr. 5).'

4.1. 2!~!~~~~~!~=~!!_!~_~~_!!!~~~!!!~~!~~!!~

De overdracbtsfunctie kan worden afgeleid m.b.v. bet blokocbema uit fig. 27,
dat kan worden verklaard met bet principeschema uit fig. 26. Met behulp

van figuur 26 kunnen we de werking van de gebruikte versnellingsmeter

verklaren. De ingangsversnelling a. werkt op de slingerende massa M en
~

veroorzaakt dientengevolge een koppel met een moment T rond de spil vana
de slinger,die is gelagerd m.b.v. edelstenen.

Deze bewegiDg wordt gedetecteerd door de pick-off, die wordt gestuurd door

een 5 MHz oscillator. De beweging van de slinger verandert d.m.v. de

pick-off, de kwalitcitsfactor Q van bet L-C circuit van ean oscillator.

De oscillator geeft na FM-AM detectie een amplitude gemoduleerd signaal

at met een zeer hoge draaggolftrequentie. Dit signaal wordt gedemoduleerd

en het gedemoduleerdesignaal voedt de servoversterkar. De uitgangsspanning

van de servoversterker veroorzaakt de stroom i door de spoelen van dekop-s _

pelmotor en de belastingsweerstand RL • De koppelmotor veroorzaakt lIl.b.v.

het permanente magneetve1d H en de stroom is een koppe1 met een moment T t
om de spil. Dit koppel Tt is tegengeste1~ gericht aan Ta • Het verschil

Ta-Tt werkt op het tweede orde systeem dat wordt gevormd door slingermasBa,

demping en veerconstante.

We vinden dan voor het verband tussen EO(S) en ai(s) bet volgende verband:

waarin
A =

D
y = 2 V(gL-itT.Ka + s)J.

_I gL·K.r eKa + S
CAIn - J
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,

i: Door de fabr1ek wordt opgegeven:
I:
i! A = 43,5.104 Vim,I

K
"2s

betreft de versnel11ng te

ingangasignaal zoals getekend

t1guur 28). I,

1

• 2 •(1+6T)

2

tijd

2 2
S +2Yll) S+ll)n n

750 rlsll) =n

B(e) =

In de ge1dealiseerde toestand hebben we .at
,;

maken met de 80m van twee signalen, nl. een

Wanneer we de versnellingsmeter opvatten als een schakel tussen ingangs

en uitgangsveranelling dan schrijven we voor de overdraehtsfunctie:

'Y = 0,6

~2~~_!!_~!_~!~~~!!~~!2~~!!_~~i~!~_~~!~_!~_~~!!!~!_!~_~!_!!~!!~:

!!~!~!~!~_!~-~!~_!!!~!~~

is in tiguur 12 en band beperkte ruis (zie

We willen de eftectieve waarde van de tout in de atstandsindicatie weten.

In figuur 30 geldt:

6 2 (t)

gemiddeld over de tijd minimaal 1s. (dus opt1maal filteren)

Deze fout kan worden bereken~ m.b.v. het schema van figuur 29. Ala filter

zullen we een tueede orde filter gebruiken. De tijdconatante moet nu zo

worden gekozen,dat de tout

Na enig eenvoudig rekenwerk kunnen we als vervangingsschema van f1guur 29
het schema van figuur 30 vinden.

Deze tout ontstaat door de ~am16che e1genschappen van de versnellings

meter en een eventueel achter de versne1l1ngsmeter aan te brengen tilter.

Dit filter moet dan de invloed van de ruis beperken, omdat het uitgangs

signaal van de versnellingsmeter bijv. amplitude gemoduleerd kan worden.

(literat~ur nr. 10).
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De gebruikelijke procedure voor het vinden van de fout

-~--ttijd

A2 (t)

is de volgende.

Er wordt verondersteld dat de vorm van de signaleD ai eD D bekend Z1Jn en

dat a. en n Diet gecorreleerd zijD. Hie~door mogeD we de vermogeDs van
1

beide takken in figuur 30 sommeren, ook emdat we veronderstell~~ dat a i
en n statioDair zijn.

We vinden dan met behulp van figuur 30 veor het auto vermogensspectrum van

A(S)

Tevena geldt:

2 tijd
A (t) , = lim VIAA Cd

't...o

waarin f AA( 't) de"autocorrelatiefunctie Van A(t) voorstelt.

Bovendien weten we dat:

zodat dus:

_j 00

I"
I

:> t1jd j 00

tr (t) == 2:j f ~AA(6) de (4.2.6.)

-j 00 tijd
Aangezien '»AA( s) bekend is uit (4.2.3.) kunnen we dus i( t)

berekenen door het oplossen van de integraal uit (4.2.6.)

Voor het bepalon van flJAA(s) moeten t7e nu eerst weten hoe

eruit zion.
Voor do band beperkte ruis van figuur 28 gcldt:

. Aw
01n 2 't

'l'nn( T) = All) \'1
0

cos II) 't •
m E.!!J

2 't

(zie literatuur nr. 6)

fIJ ( s) en '» ( 8)
aa nn
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~ (s) kan volgena de TIiener-Khinchin relaties worden gevonden als: .nn

~ (s) = oe 2 [~nn( 't) Jnn

of omgewerkt:
Wo ain (.\)2 't ( sin (.\)1 't~

~nnCs) {
I.

= }
't 't

iIInn(S)
ViC

arctan ( a.~w )= • 2a + (.\)1· (.\)2

'.

Voor het bepalen van ill (a) kunnen we ona het ingangssignaal a.(t)aa 1

ter vereenvoudiging vervangen door een periodiek aignaal met een vorm zoals

is getekend in figuur 31. We vinden dan voor ~ ('t) de functie zoala dieaa
ia getekend in figuur 32. Om ~aa(a) te weten moeten we de getekende auto-

correlatiefunctie Laplace tranaformeren. Deze Laplace transformatie kan

worden uitgevoerd m.b.v. tabellen uit literatuur nr. 8 en nr. 9. Er

ontotaan dan zeer ingewikkelde vormen, dit kunnen we inzien uit de Laplace

getranaformeerde van bijv. figuur 33, waarvoor we vinden:
... 2

= {1 _ e-t.s}
...

(1_e-'l'·s) .i.s2

Het oplo6sen van de integraal volgena (4.2.3.) en (4.2.6.) wordt dan een

zeer tijdrovende aangolegenhe~d, o.a. i.v.m. de gecompliceerdheid van

(4.2.10.) en (4.2.11.). Er ia dan ook een andere weg ingcslagen en we gaan

de volgende procedure volgen.

a. zonder gebruik to malten van het vermogensspectrum cn met 't =0 en

nCt) =0 berekonon we de tout in ~(t) t.g.v. het ingangssignaal aiCt)

volgons figuur 28.
b. gebruik makend van het vermogensapectrum en met f= 0 en ai(t)=O

berokenen we de tout in ~(t) t.g.v. de ruio.

Da~na zullen we booluiten of we do foutt.g.v. de ovordrachtsfunctie

van de veroncllingGwotcr in rckeninc zullen brenb~n, d.w.z. of we bij het

borekon~n van het optimale filter ('t) de ovordrachtofunctie Van de ver

6nelli~eGmotor in de berokonins zullon moonOQon.

a.d ~.• l'1ot bohulp van de oi.ndwaurdoatoll1n~van <1e LJ.plnco transformatie

vinaon ~c in ti~uu~ 29

11m 6 ( t) :;; - at
t; ... CII')

In de pralr.t~j!~ bctekent d1t cen tout van o,B 01111 WNlUoer K == 1.

l)e7.0 tout :tl~ in onu gev<ll te verwo.llrloz~n.
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ad b. Met behulp van de relaties beborende bij het vermogensspectrum

in tiguur 20 vinden we in iiguur 29

t1 2( t)
tijd

1 lOG
~ 'fnn(O) = - ~l:i/)' (w)dw2ft

_GO

zodat: w
2 K? 4rJ

2 0
I

wn
d w6. (t) c:

~ 001+ { ( 2 I 2-) 2 4y 2 2 2)
w·w + w w

00 1
n n

(4.2.15)
00 4n

222 222
(00 -(0) +4-yoo 00

n n

I·

i

i'p
I:
,;

I,
I:
I:

I,
I'I:
I'
Ii
Ii Vordor ~cldt:

I!
I!
Ii
I:

Ul~
~ 4w (-

A2(t) 0 I
K .'" n

dw::; - ~~
.

..;G.n 'J
+w t. } c

(1)1 ul W
n

Do onbopanldo integrulu

tubol ult lit. no. U.
wO vindcn dan:

DOGl A 10 do fout t.G.v. do iutegrntoron ou doel B 10 de fout t.g.v.

do vorcnollingometer.

Uit metingon blijltt dot f
1

10 t. 5 Hz, f 2
01 .:t 20 liz en in 1e .:!:. 120 Hz. We

kunnon duaroQ de laatote twee ter~en van deel B wel verwaarlozen en

(4.2.18) gnat over in
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.., K2 J w3
2 ~D J~2(t) N "0· (_1 1\ 1 n w~

(4.2.20):::

2 It c? --=:r+ 3;:3+ 2--
:5
~

W2 W
1n 1

1i/a.nne~r WE) f l' f 2 en f n invullcn dan vindon we voor de verhouding ~an de

bijdra~c t.g.v. A on B nu:

1 .3 1 3- ~.6 ... ~ .. 24
""'":':,;:;:J.,...._~ooJ!'::2~"'__ Cl 300
2.6 - 2.2&+

Met andore woorden de invloed t.g.v. de integratoren is 300 maal groter dan

de invloed t.g.v. de overdrachtGiun~tie van do verGncllingameter. W. mog.n

de invlood van de overdrachtofunctie va~ do verunellingametcr op de fout

t.g.v. de rui~ dan oolt gerust verwaarlozon.l'Ianucel' wo dit doen dan kr\jgeA ••

2 Ie \1JOK
2

1 1
A (t) c -2 {~--:;:-

It :> :J
(.1)1

U1t metilll5en blijkt (zie 4. J.):

W
1

:2 10 ltr/o

W2 .:: 40 ft 1'/D

Wo = 6.10-5 m2/s3

Gogeven K2=1, dan vinden we

~ 6.10.5 1 1 1 1 , -11 2
~ (t) =: 2 ft j( - :3 - "3. 3 }= 9.10 m

( 10", (40 It)

Duo de effeetieve waarde van de tout in de afstand t.e.v. de ruis bedraagt
-6

~ 9,5.10 meter en is dua zekel' te verwaarlozen.

Dc fout in de aanwijzing van d~ anelhe1d t.g.v. de ru1s kunnen we nu ook

berekenen. Op de manier zoals hiervoor is aangegeven vinden we

zodat

6.10-5 1 1 -6 2/ 2-
2ft {10 lt - 40ft} = 0,23.10 m s

Dua de effectieve waarde van de f~ut in de anelheid t.g.v. de ruia bedraagt

~ 0,5.10-3 meter/sec. en 1s dus ook to verwaarlozen. (Deze fout betekent

voor Vu1 eon spanning van ongoveer 1 mV aan de uitgang vaa de integrator,

omdE.t voor V
U1

geldt' 1 V = 0,85 I:l/sec, zi.e ook hoofdatuk 4.4).

ConcluDie:

Het is door deze zeer geringe touten niet nodig na de veranellingsmeter

een filter aan te brengen.



-

I I
I I r

I ..
I t.L-tJ
I~

I
I

I
...

T

t

I: .
"I'

. 'I

::
i'

'.



van het vermogensspectrum en met o.i ( t) = 0 ber.kenen

~(t) t.g.v. de ruia.
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4.3. ~!:_~~~~!~§!~_!!e_~!~_2~:~!~_§~~!~~!2~!!~~_!!~~!~.

Het aanbrengen van een tiltar zal. i!:l ona geval niet noodzak~lUk.zijni.y ••• d.

i; fout in afGtand- en onelheidsindia.;'1tie .Erzijn ~!1tAr andere redenen die de
II
[. aanwezigheid van zo'n filter weD kunnen eisen.I;
!i Wanneer het Ltignaal uit de versnellingameter amplitude gemoduleerd moet
:1
:~ $lorden ot als het signaal een servosysteem gaat sturen dan kunnen de

II opslingeringen van het systeem t.g.v. de ruie zeer hinderlijk zijn.
I!

Bovendien is de conclusie uit hootdstuk 4.2 gebaseerd op metingen aan de

versnellingsmeter gemonteerd op een voertuig waarop geen draaiende en

trillende delen zijn gemonteerd. De aanwezigheid van draaiande gyro's

omvormers, etc. kunnen de waarde van ~o en Liw zeer sterk beinvloeden.

Het is dus zinvol om na te gaan welke tijdconstante we voor ehn tweede

orde filter moeten kiezen opdat de tout t.g.v. bet ingangssignaal a.(s)
1

en deruis even groot en teveno minimaal is. De invloed van de overdrachts-

functie van de versnellingsmeter kunnen we bij een vermogensspectrum

van de ruis rond frequentie van 10 Hz 'verwaarlozen, dientengevolge kunnen

we de borekening uitvoeren aan de hand van een schema volgens figuur 34
(zie hoofdstuk 4.2).

We gaan weer de volgende procedure Tolgen.

a. zonder gebruik te maken van het vermogensspectrum en met n(t) = 0

berekcnen we de tout in Li(t) t.g.v. het ingangssignaal ai(t) volgens

figuur 34.
.1. \

b. gebruik makend

we de tout in

Daarna zullen we de kwadraatsom van deze twee fouten minimaal maken.

ad a. Met behulp van de eindwaarde stelling van de Laplace transformati.

vinden we in figuur 34 (voor ai(t) z1e'figuur 20)

lim Li (t ) = - a, t • 2 T K = - v(t) .2 '( .K
t_ co

ad b. Met behulp van relaties behorende bij het vermogensspectrum van de

ruis u1t figuur 20 vinden we met bohulp van figuur 34

K 2 1 2
~LiLi(w) r: /-(.)21 ·1't1+j,)02! • ~nn(w)

Jl!)
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Dan vinden we

2 1 GO
IJ. (t) :::: -2 I ~ (W>~

ft.oo AA

We gaan doze fout enigsz1na benaderen door te verondcrotellen

~.T »1 • zie fig. 35

stel nu l.lI
2

= a 1.1)1 met a >1

met
x :: a-1

a

en
a > 1, ~1T> 1 dus X <1

Wanneer we na reeksontwikkel1ng v~ arctan X. hogere orde termen verwaar

lozen

2
WO·K 1 1 1 1 5

:: 2ft (- - + - + - {.!::...)
3~ 3,;5 2 a

2 1

'.
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:: 0

dF('f)
d T

zullen nu F(T) minimaal maken door het berekenen vani: V~e
I!
I:

[,

i!
I
I:
I'

I,
I'

i:

I:
i; Hieruit volgt:
I'

De op de bandrecorder opgenomen signalen werden gebru1kt om de lSAC

computer van de groep warmtetee~ek te Yoeden. M.b.v. deze computer

werden van de op de bandreeorder opgenomen signaleD de autoeorrelatie

funct1es en de autovermogen8spectra~epaald.

moeten we nagaan of (.1)1 l' » 1.

w
1

en Vet) een waarde voor

van bet filter bealtat geen

4
T =

z1n.

Het uitgangssignaal van een op een rijdend voertuig gemonteerde versnel

lingsmeter heeft ala funetie van de tijd de vorm zoals 1s aCngegeven

in figuur 23. In figuur 29 is dit signaal aangegeven met ao(s).

In hoofdatuk 4.2 hebben we gez1en dat de ruis, wanneer deze laagfrequent

is, haast Diet wordt beinvloed door de overdraehtseigensehappen van de

versnellingsmeter. We mogen dan ook veronderstellen dat de gemeten ver

snelling aO(s) = ai(s) + n(s).
De uitgangespanning van de versnelling&meter, die dus vrij nauwkeurig een

beeld geeft van de werkel1jke optredende versnellingen, werd vastgeIegd

op een bandreeorder en geeontroleerd m.b.v. een direct registrerende

schrijver met een bandbreedte van 100 Hz. De bandreeorder heeit een band-
~

breedte van 20 kHz op het F.H. kanaal, en een D.C. drift die kleiner 1s

dan 5 mV per 4 uur. De l:i.neariteit van de bandrecorder is beter dan i%,
b1j een u:Ltgangsspannj.Dg van 2,8 V P - p.

"Ii
ii
I'
II
I'
"

Ii
II

Ii
"II
I, Bij het toepasaen van deze formule (4.3.11)
I;
:! Wanneer we uitgaande van ecn gegeven \JO' a,
I;il vinden zodat w1't < 1 dan heeft het gebrtdk
I~
I!

I!
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We zullen nu uitgaande van ~&n opgenomen ruissignaal en 66n opgenomen

ijksignaal nagaan hoe de metingen zijn uitgevoerd.
,

Tijdena een rit van het voertuig over een afstand van ongeveer 30 meter

en met een snelheid van ongeveer een halve meter per seconde wordt het

uitgangssignaal van de versnellingsmeter opgenomen op de bandrecorder

(z1e figuur 36).

Tevena worden twee ijkaignalen opgenomen nl. een signaal van 97,5 mV
eftectiet/5 Hz en 97.5 mV effectiet/30 Hz. Deze apanningen werden gemeten

met een effeetieve waarde buiavoltmeter«nauwkeurigheid 1%).
j

I

Van de drie opgenomen signalen worden m.b.v. de ISAC-eomputer de auto-

vermogensapectra bepaald. (zie f1guur 37 voor de 1jksignalen en figuur 38

voor de ruia). De amplitudesehaal van de autovermogensgrafieken worden

bepaaldm.b.v. de ijksignalen. H1ertoe meten we m.b.v. een planimeter

het oppervlak onder de geregietreerde krommen van figuur 37.

De frequentieschaal van de autovermogensgrafiek is vastgelegd door de

waarde van de frequentiea van de ijksignalen.

In figuur 37 vinden we voor de frequentieschaal: 1 em = 2,5 Hz.

Voor het oppervlak onder de 5 Hz curve: 22,35 cm
2 en onder de 30 Hz CUrTe:

220,5 em •

Aangezien het oppervlak onder de curve evenredig is met het kwadraat van de

effeotieve waarde van het ijksig~ vinden wet
-6_25 Hz signaal: amplitudeschaal 1 cm = 170.10 V-.s., 30 Hz signaal:

amplitudeschaal 1 em = 186.10-6y2. s •

Het veraehil van 9% is gezien de nauwkeurigheid waarmee de gebruikte

meetapparatuur werkt, acceptabel. Opgave van de nauwkeurigheid:

a. meting eftect1eve waarde: 1%

b. planimeter: Z ~"

c. ISAC - computer: ± 3%

We k1ezen voor de amplitudeschaal van figuur 37 en figuur 38:

8 -6 21 em = 1 0.10 .V .6.
Bij het autovermogensspeetrum van de ruis in figuur 38 constateren we Qat

bijna alle vermogen ligt tussen 7 en 27 Hz. Het oppervlak onder de

geregistrcerde krommen ligt tussen 7 en 27 Hz bedraagt 16 cm2 en is dua

.representatief voor 7120.10-6.V2• Dit betekent dat we de band-beperkte

ruis volgeno figuur 38 mocten voorctellen, waarbij de etfectieve waarde

van de ruis gelijk is nan 84,5 mV (zie gestippelde kromme). We kunnen d1t

controleren door do ruis te moton met een effectieve waarde buisvoltmeter.
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Deze voltmeter heeft een onderste afsnijfrequcntie van ~ 5 Hz. Uit deze

meting volgt voor de effectievc waarde van de ruis ~ 70 mY. Het verschil

ontataat door do meetfout in de meting met de planimeter en door de

meetfout va~ de buisvoltmeter. De waarde van WO' d.i. de hoogte van het

vermogensspectrum van de band-beperkteruia bedraagt dus 10-3y2. s ,

wanneer we f = 10,5 Hz en Af = 7 Hz kiezen. De keuze van Af is vrij
m

wil1ekeurig. ~

~anneer we de frequentieschaal uitdrukken in raQ/sec. dan wordt de waarde

6 -5 2 ( )van WO: 1 .10 V.s zie. formule 4.2.23 •

Het resultaat is dus dat we oDze berekeningen hebben uitgevoerd met band

beperkte ruis zoals die is getekend in figuur 28. Yoor het signaal van

figuur 3~ geldt dan Wo = 16e10-5 v2 .s, w
1

= 14 nraQ/sec., w2 = 28 n

rad/sec. en til = 14 n rad/sec.
m

Volgens formule (4.2.7) geldt hier dan voo~ de autocorrelatiefunctie

sin (7 T~h

7n't

Voar de autocorrelatiefunctie van het ijksignaal 97,5 mV/5 Hz vinden we:

( ) 2 -6 ( )
~ T = 97.5 .10 cos 10K T

S6

I.
I

Volgens dit signaal vinden we voor de amplitudeschaal van figuur 39.

figuur 40, waarin de met de ISAC computer opgenomen autocorrelatie tunetie

staat:
-4 _2

1 cm = 12,2.10 Y-

'Omdat ~ () periodiek is met eeD periode tijd van 1,5 sec wordt de tijdss
schaal van figuur 39 'en figuur 40; 1 cm = 84,6 m sec.

Bij de autocorrelatiefunctie van de ruis vinden we voor 't = 0 in figuur 40:

~ (0) = (5 c~) = 61.10-4 y2nn

In figuur 40 vinden we voor de periodic~teit van de oscillatietrilling:

11 nun = 94 m sec

De theoretische waarde is volgens (4,4.1): 25 m sec.

Voor de periodiciteit van de sine. funetie vinden we in figuur 40:

25 mm = 210 m sec

Theoretische waardo volgens (4.4.1): 143 m sec.

De afwijr.ingen van de praktisehe waarden t.o.v. de theoretisehe.

(benaderende) waarden zijn kleiner dan 25%. Ondanks deze onzekerheid kunneD

we i.v.m. de aard van de signalen waarmee we te maken hebben en de
nauwkeurigheid van de gebruikte meetapparatuur beeluiten dat een
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,
benadering van het ruisspectrum met een bandbeperkte ruis verantwoord is.

i!
:: 2. ~1agen met zacbte banden en

Er werden aan meordere op identieke wijze opgenomen ruiBsignalen metingen

!verricht.
I:
,;

II \1aarnemingen.
I:
I; 1. Wagen met zachte banden en belast met 50 kg.

p tUBsen 10 - 25 Hz 21,4 mV eff
Ii .10 - 25 Hz 20t~ mV aff

onbelast

Wagen met harde banden en onbelast

tussen 7 en 18 Hz

5 en 19 Hz

tussen

37,5 mV eff

59,5 mY eff

81 mY

62 mV

84 mV

67 mY

= 15 HzAf

7 en 17 Hz

6 en 23 Hz

7 en 27 Hz

5 en 20 Hz

14 Hzi' =m
Gemiddeld:

gem1ddelde spanning 55 mV
-4 2zodat Wo = 2.10 Y a

II) = 89 rIa 611)= 97 rIam
gemiddelde spanning 55 mV

-'i--2zodat Wo = 3.10 'V a

AW= 97 riaen

2
1 m/sec = 1,3 V

w = 89 riam

I,
!i of
I:
Ii
d
i'

"I'

;i We kennen de overzetfactor van de versnellingsmeter als

I:,

I: zodat

i:
I! wanneer
i
"Ii

":'
iiDeze waarnemingen zijn gebruikt bij berekeningen in hoofdstuk 4.3.

'~Wanneer we de vorsnellingsmeter aanaluiten op de achakeling van figuur
I'
!: 21, die een symbolische aandu1ding is ,vallt: figuur 11, dan vinden we
I'
i; 1 V (V ) = 129,52 cm/aee2
I! a

I: 1 V(Vu1 )= 85,48 em/sec

1 V (Vu2 )= 4274 em.

Bij de door ona in de aanvang gestelde specificat1es betekent dit voor

I de max. waardo van de optredende f.panningen
I:
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Va(max) = 0,7 2V (1 m/sec ) toelaatbaar 3 V

VU1 (max)C 0,60 V (t m/sec) toelaatbaar 10 V

VU2 (max)C 1,2 V (5Om) toelaatbaar 10 V

(Zie ook de metingen met het testsignaal).
\,
I·'

4.5. Conelus1e.
~~..-_..._--

We kunnen wat betrett de signaal-analyse het Yolgende opmerken.

Wanneer we gebruik maken van de versnellingsmeter van het fabr. DanDer

type 4310, dan kunnen we

e. de invloed van de overdrachtsfunctie van de versnellingsmeter op signa&!

en ruis verwaarlozen. De invloed van de integratoren op de ruis is

ongeveer 300 maal groter dan de invloed op de ruis van de overdrachts

functie van de versnellingsmeter.

b. de invloed van de ruis op de nauwkeurigheid van de meting van snelheid

en afstand is te verwaarlozen. De invloed op de afstand is onge'f'eer

10-5 m en de invloed op de snelheid ongeveer t mm/sec.

c. Wanneer de ~uis zeer groot wordt dan kunnen we met een tweede orde

filter het uitgangs3ignaal van de versnellingsmeter bewerken. Voor

optioaa ] filteren moeten we dan de tijdconatanten kiezen volgens

formule (4.3.11)

Gebruikte meetapparatuur: 'I'·

1. Planimeter, fabr.: A. Ott, type Ahrend 57j
2. Bandrecorder, fabr.: Ampex, type Fa 1300

3. Technische Sca~ellschreiber, fabr.: Hollige, type fl.E - 86
4. Eput-meter, fabr.: Beckmann, type 7360 HT

5. ISAC computer, fabr.: Noratom

6. Digitale voltmeter, tabr. Solartron, type LM 1420

d~ Slotopmerkingen bij het gebruik van versnell1ngameters en integrat.ren.

5.1. De meting van afatand, anelheid en veranelling met de 6chakeling

von figuur 21 gobeurt met to lnge Bpanningen, zodat de nauwkeurigheid

van de ,afotandometing ongevecr .~~ zal bodrngen. Doze fout wordt voorna

melijk veroorzwU~t door de drift van de gebrulltte veroterkers. Opvoeren

van do veroterldLncr om de apanningon te vert~oten heoft geen 7.in omdat

dan ook de drift ovofirodig eroter wordt. Een verbetering diG kan worden

aangobracht 10 een govod.igor v"r'Jnell1ngo1lleter. Van de nu in gebruik zijn
de voronollingometer wordt (l1H:lr O. (~ deol Van bet meetbore1k gebruikt.
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Fabr1.kaat Donner (mouel 4318).

5.3. ~tloo-robalance accelerometer.
------~-~---~~~----~--~._---

te overwegen om over te gaan op het gebruik

cen pulsvo~ige output (pulse rebalance).

is de frequentie van de pulsen evenredig met

Ii

i
II

I,
!~ersnellingsmeters met een ~eetbereik van 0,5 g (i.p.v. 1 g) zijn te
I.

I:koop. Een verbetering door gebruik van andere versterkers is al~een met
i:
i'grote kosten te realiseren' (b~.jv. versterkers van f 4000,- per stuk.
I;
I;1,5.2. Het d;ient aanbeve~ing

,: van versne~~ingsmetersmet
I~
i' Bij deze versnellingsmeters
['
I'de versnelling. I'
II • (

IIHet optellen en aftrokken van de correctiesignaleh uit de gyro's kan dan

!: plaats vinden d.m.v. "mengen". De uitgangssignalen van de gyro's moeten

i: dan FM gemoduleerd zijn. Dit kan bijv. gebeuren door in de gyro's i.p.v.
i,
Ii synohro's draaicondensatoren als detector te gebruiken. De draaicondensato
Ii

I
': ren moeten dan bijv. de frequentie van een kristaloscillator veranderen.

, Een yoordeel is dan tevens de geringe terugwerking van krachten op d. gyro.
/i •il De energ1e die nodig is om een draaicondensator te verdr~en is nl. zeer
,!
Ii veel klciner dan de energic die nodig is om (ten 61nchro-gever of syncbro-
,:
Ii ontvanger to verdraaien.
"i; Om afatands- en anelheidsindicatie te verkrijgen kunnen we i.p.v. conv.n-

I: tionele integratoren dan optollende/aftrekkende counters gebruiken (deze
I:, ~ijn op <leTH aJ. ontu:1kkeJ.d). De onaangename inetgrator drift is dan ook
"
Iii niet maor aanwezig. Door deze F .ll. "opzet61 ia het ook mogelijk om veel

Ii nauwkeuriger to meten dan bij het gebruik van gelijkspanningssignalen
I'" mogelijk ic. Men kan voor ongeveer d~zelfde pr1js gelijkspanningen meten
Ii
i' met oen nauwkaurigheid van 10-5 tegcn frequentiee met een nauwkeurigheid

Ii van 10-7•
I
I:
I'
II
"I

ii

Ii
j'

r:
I:
"

De baeisachakeling van deze veronellinsameter is dozelfde van die is

gctekend in figuur 26 Gn 27. maar de gesloten loop is nu opengemaakt

voor bet tuoeenvoogen van een ~ulGe-on-dcmand aysteem.

I.p.v. een gelijkstroom is wordt de koppolmotor nu gevoed met positieve

en ncgat10ve pUlsen met oen nauwkeurig constant geregeld opporvlak.

Elke pUla heaft een conotant oppervlak 1
1
.t, (zie figuur 41)

De gemiddelde strooc door de koppe~otor wordt dus

(N = aantnl pulsen)
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Bij evenwicbt van het syateem is deze gemiddelde stroom a.h.w. gelijk

::aan:i. van de analoge opnemer uit figuur 26. 27 zodat
I! s
I

!i
I,

I'
i! i 1 • t 1 \10rdt constant gehouden zodat
I:
I'

i'
[,
Ii

I: en het aantal pulseD. per seconde evenredig is met de ingangsversnelling

j: Een enkele pula heeft nu de dimensie van snelheid want ze vertegenwoordigt

l:een toename van de enelheid per tijdseenheid. Afhankelijk van de gevoelig

!i beid van de versnellingsmeter vinden we dan snelheidsveranderingen van

110.1 feet/sec. per puls tot 10 feed/sec per pulse

j:Deze versncllingsmeter is gerealiseerd volgens het schema van figuur _
,:
!I 42 (zie ook figuur 27).

;De werking van de versnellingsmeter zullen we aan de hand van tit schema

verkl.aren.

/i dt= Q = C.V.

De spanning Ea uit de pick-off veraterker voedt 2 limit-comparators.

I,Wanneor Ea een preset-limit overschrijdt. triggert de positieve of negatie.

I've cooparator de control-logic. De waarde van de spanning wordt bepaald

[: door de eind positie van de slinger (variatie ongeveer 3 boogm1nuten).

Ii De control-logic stuurt nu een positieve of een negat:i.eve puls naar

!: de koppelmotor via de powe~-switch. Een eventuele u:i.t.~jking van de slinger
'/

I:wordt zo gecorrigeerd. Is de versnell1ng~og steeds aanwezig dan verandert

11 de stand vande slinger weer tot het level weer wordt overscbreden en

[i voor herstel van de uitwijking die dan weer is ontstaan. moet weer een

Ii puls worden geproduceerd.
I:

ii Het oppervlak van de pulsen moet oonstant blijven. Dit kan men bijv.

I: realiseren door gebru1k te maken van een zeer nauwkeurige klok-puls
"ii generator en ean zeer Dauwkeurige stroombron. Een fout in een van beide

I: onafhankelijlt.c grootheden kan geheel verkeerdefesultaten veroorzaken.

I: In de versnellingsmeter van Donner wordt het p~soppervlak constant ge

r, houden d.c.v. eon directe meting van het oppervlak. M.b.v. het sampling
"

1:
1
, circuit wordt het oppervlak van een atroompuls direct vergeleken met een

Ii nauwkeurige spanningsreferentiebron. Door de stroompuls toe te voeren

i~ aan een condensator wordt het oppervlak in verband met

I:
I:
I; omgezet in een spanning.

Een spanningscomparator vergelijkt deze spanning met de referentiespann1ng~

bron.
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ad

ad a. Degradeert met 0,08% per jaar

b.) Instabilite1t 0,005% per jaar
c.)ad

refercntiespanning te wijzigen.

De nauwkeurigheid en de atabiliteit van de veranellingameter zijn nu

afhankelijk van

a. stabiliteit van het magneetveld H van de koppelmotor

b. stabi11teit van de pu16oppervl~condensator

c. stabiliteit van de reterentiespanning
~

Opmerkingen:

1. Bij aen schaa1~actor van 0,1 feet/sec per pula is de frequentie

van het uitgangaaignaal .:t 300 Hz. ~1
I'

2. We moeten rekening houden met een kwantiseringsfout van 1 pulse

}. Een voordeel van dit systeam is dat door de hoogfrequent pulsen ~et

plakken en de nulpuntsonzekerhe1d worden verminderd.

4. Het is mogelijk een dergelijke versnellingsmeter m.b.v. een doorverbin

ding om te 6chakelen tot een normale analoge versnellingsmeter.

5. De specificaties van dit type versnellingsmeter zijn dezelfde ale die

van een analoge versnellingameter.

Zodra llot pulooppervlak con bepaaldo "limit" waurde. dio athankelijk 1s

van de grootte van do reforentiespanuiu~. heaft bere~t, wordt door

de apanningscomparntor de control logic en de limit comparator gareeet.

De power-owitch wordt uitgeochakeld on do stroom naar de koppelmoto~

I: wordt ondorbrolten. De condenoator wordt gelijkertijd ontladen en het
1:: sampling circuit wordt geresot. Do gevocligneid van de versnel1inisaeter

I: kan nu tevons worden veranderd door met een potentiometer de waarde van de
[,
Ii
Ii
i:

I;
J

I!
ii
I'
p
I'

Ii
I-

/:

,~
I'
I'
I'

ii.,
I-

Ii
I:

Ii

Ii
I:
Ii
I:
I;
I;
Ii

I:
I;
,I
I:
"

I:

Ii,.
"Ii
'I
I:
Ii
ii
II

I'



een kwestio van prijs en

de industrio biodt lopen

kopen met een vrijc drift

danrbij int~reGsant om op

van de aaFde ~e~ enolbeid

I,

i;

II

I
j;
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Do fout in het uitgangasignaal van de versnellingsmeters t.g.v. scheef

hangen van de wagen (zie figuur 1) moet wo~den gecompenseerd m.b.v. een

verticale refe~entie. In aerate instantie lijkt een T.D.F. (Two Degree

of F~eedom) vertical ~Jro daarvoor het meest geschikte instrument.

Wanneer zo'n gyro vorticaal wordt gehouden zonder hulpmiddelen, die

gevoelig ~ijn veor optredende versnellingen, dan zal de stand van de gyro

alleen kunnen voranderen t.gev. de eige~~drift. Dit is echtcr niet het

gav&! ~ant bij een vertic&1e gyro wordt de drift altijd gecompenseerd

m.b.v. zwaartekracht gevoelige elcmenten, zoals een slinger, waterpas etc.

De~e elementcn worden dan ook, naast de ~waartekracht, beInvloed door

andere (stoor)versnellingen, die tot gevolg hebben dat de stand van de

verticale gyro gaat afuijken van de werkelijke verticaal.

Uit cot voorgaande kan men due concluderen dat bij het gebruik van een

verticale gyro in een traagheidsnavigaticsyateem twee dingen belangrijk
'j. j _, I

Z:4 n, LU..:

a.de stat1sehe reproduceerbaarheid van de gyro t.o.v. de werkelijke .

vertice.al.

be de invloed van veranellingen anders dan van de zwaartekracht op de stand

van dG g)-ro t.o.v. de uerkelijke verticaal.

~.

Deze statische reproduceerbaarheid van ean gyro hangt allcen at van de

kwaliteit van de gebruDtt~ materialen en de nauwkeurigheid wa~ee de

onderdeleu van de gyro zijn vervaardigd. Wat ons betreft is het enkel

vereiste nauwkeurigheid. De mogelijkheden, die
,
wat dit betreft enorm uiteen. Men kan gyro's

o 0van 500 per uur tot 0,001 per uur. Het is

te Dorken dat de vrijedrift van de spinas
ovan 0,000001 per uur vertoont.

E3ret moat dUB word3n v3stgest@ld welke nauwkeurigheid bij de door ons

gestelde specificatie wat betreft de &fatandsmeting vereist is. Het is

daarbij zinvol om uit te gaan van de nauwkeurigheid van de gebruikte ver-
)

Bn~l1ings~eters. Dezo metcrD kunnen in ona geval cen afwijking van 0,05%

van de volle r3chaal (1g = 1C,'tJl per sec.2 ) m~ton. Ben dergelijke afw5.jki.ng

~reodt 0".9' uannecr de versnollingSlZleter een hoek I) = i mrad = 1,8

boocrIilinaten 6chcef6~aat. Het heart dUG wel zin voor de verticale gyro een

reproduc~erbaarheidvan 2 boogrod.nuten te eiaen. Wanneer de output van
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1
J:

I.
de::acheetstaande versnellingsmeter door een dergelijke gyro is gecompen-

se~rd is oen tout van 0.001g = 0,01 mVGec 2 in het gecompenseerde signaal

mogelijk. Wanneer de~e tout gedurende de r1t van 100 sec voortdurend

e~imet het~elfde teken aanwezig blijtt. betekent dit een fout in de

a~ktandsindicatie van t x 0,01 x 10
4 = 50 m. Dit is natuurlijk volkomen

I:
o~itoelaatbaar •

i:
N~ zullen de fout van de versnellingameters en de tout van de gyro een

I,

s#erk stochastisch aspect bezitten. zodat in de praktijk de rout in de

atstandsindicatie een stuk kleiner zal zijn. Om iats van de te verwachten
I:

n~uwkeurigheid te kunnen voorspellen moeten aard en nauwkeurigheid

v~n vcrsnellingsmeter- en gyrosignaal zeker aan een nader onderzoek worden
1/onderworpen.
1
1

I'

ierder kunnen we opmerken dat een gyro een reproduceerbaarheid van

i m rad t.o.v. de ware verticaal zeker te koop is, maar het afne~en van

&et signaal,zal dan zeker niet mear met synchro's kunnen gebeuren omdat
II

de baste synchro's ~en elektrische fout van ongeveer2 m rad vertonen.

kr zal dU3 zeker naar een .andere manier van signaaloverdracht moeten worden
I:
:gezocht (bijv. d1gitaal.).
I,
"I;
,'ad b.
I,
li1n de literatu\U' zijn hiorover weiDig praktische gegevans te vinden.
I,
!iHen kan iots wijzer worden ui.t de cursus "Stabiliteittt van liSA. Kart
"!!samengevat komt men in deze cursus tot de volgende conclusies:

1:1. verticale gyro gestabi11seerd met kwikschakelaars

Ii atatil3che nauwkeurigheid: + t m rad

;, dynam1eche naUQkeurighe1d:-bij atoor/versnellingen met a van 1 m/sec 2,

!; die tevens asymmetrisch zijn kan de afwijking t.o.v. de ware verticaal
I' 0Ii 2 bodragen.
i: 2. verticnle gyro gestabiliseerd met gekn1kte luchtbelschakelaars

r statisehe nauwkeurigheid: ± 2 a } m rad.

Ii clynami.sclle nauwkeurigheid: ± 3 m rad.

I' door de luchtbelachakelaar op een wip mechanisme te monteren kan de

/: statlsche ~~uwkeurigheidworden verbeterd tot een 0,1 m rad.
II

3. door B~ecia1e vo~rzi.eningen kan het optreden van een sch1jnverticaal

ten gevolge van de cen~rum zaekende versnelling, wanneer bochten worden

geaa~~. wo~den beper~ tot 1,5 m rad. Er wordt dan gebruik gemaakt van

I; aee rate-gyro Qm daze correctie te realiaeren.
;1
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i!
iiWe zullen de voorgaande beweringen nu aan een nadere beechouwing onder.er-

i' pen.
Ii
I:

i: 6.2.

Ii
j: In net afatudeerverslag van Ir. Heuvelman (lit. nr. 5) ataan meetreaultaten

Ii van een identieke veronellingsmeter met het varachil dat het meetbereik

Iii g is i.p.v. 1 g. Hierin ward vastgesteld dat in een uur de nulspanniDg

i,met 200 micro Volt kan veranderen. Dit komt overeen met een hellingshoek
I,
ii tout van 28 mioro rad.
i:
I~ In ons geval blijft de' nulspanning binnen 0,05% van het meetbereik. Gezien

I; de grote reproducee~baarheid (0,01%) van de meter kunnen we de hoekfout

i: wegregelen door bijv. aan de stelschroef van een plateau te draaien totdat
I' ' '
1: de uitgangsspanning van de versnellingsmeter zo klein mogelijk is. In de
I'
;' praktijk is de kleinst mogelijke spanning ongeveer 50 micro Volt. Ala

I: gevolg van de reproduceerbaarheid meten we na aanatoten van de veranel_
:: .
t, lingsmeter een extra bijdrage van 50 micro Volt. Dit is veel kleiner dan

de door de fabrikant opgegeven 0,01% van het meetbereik en de oorzaak

ia waarschijnlijk het feit dat de veranellingameter toch voortdurend

is blootgesteld san mechanisohe trillingen (bijv. van het gebouw).

I Laten we nu de versnellingsLletcr 1 uur met rust dan loopt de nulspanniDg

I: weg tot ongeveer 300 micro Volt (zie grafiek van fig. 43).

Ii Binnen een periode van 1 uu~ moeten we wel rekening houden met een

Ii nulspann1ngsoDzckerheid van ongeveer 300 micro Volt. Hierbij is dus de
"t' invloed van meohanische trillingen op het nulpuntsverloop inbegrepen.

i: ~e ~oeten toch nog eens opmerken dat een nulspanning kleiner dan ongeveer
I

Ii 300 micro Volt binnen'een uur alleen na zorgvuldig mechanisch uitrichten

:: k.an worden verkregen. Het resultaat is dan cen nulspanrdng die 10 maal

kleiner blijft dan de opgegeven 0.05% = 3500 micro Volt. Onafhankelijk

van ce tijd zal de nalspanning due kleiner dan 3500 micro Volt blijven.

De nalapanning van 300 micro Volt komt overeen met een hoekfout van ± 40

micro rad. Een dergelijke hoekfout veroorzaakt in de afstandsindicatie

voor een meettijd van 100 sec. aen fout van 2 m. hetgeen een aanvaardbare

waarde is.

Wanneer we van de voorgaande procedure uitgaan moet ook de te gebruiken

verticale gyro de nulpuntsonzekerheid van ± 40 micro rad. bezitten. Gezien

de huidige stand van detechniek is een gyro met een dergelijke stabiliteit

voor ons onbetaalbaar wanneer we bedenken dat men voor een verticale gyro

met een nulpuntsonzekerheid ve~ ± 15 boogminuten (is ongeveer 4000 micro

rad.) f 40.000.- moeten betalen.
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6.3. ~~~~~~~~_!~_~l~~~=~!_!~~~_!~_~!_!!~~~~!!!_§lT~.

De fout die gemaakt wordt in een meting van de hoek t.o.v. de ware verti

eaal is afhankelijk van:

vrije gyro drift.

eonstruetie en kwaliteit van de eorrectie organen zoals

kv1ikschakelaars

lucht~elschakelaars

gravity sensing potentiomoters

sJ.inger

werve19tromen en magneet

rollende kogel meehanisme

kw:i.kbakmechanisme

kfJj;)pelmotoren

fout in de hoekdeteetie-app~atuurzoals synehro's, resolvers,

tranoformatoren, microsyns,optischel hoekmeters.

de
J • til • --1L (6.3.1.)

6 s dt

de
-J

x (6.3.2.)s·tOs • crt

Voor een goed begrip zullen we eerat de werking van de vertizale gyro

bespreken (zie figuur 44 en figuur 45).
Met bebulp van figuur 44 vinden we ala bewegingsvergelijkingen van deze

gyrose oop d 2e ~ e
x x

Tx - J x dt2 - Dx~ =
d2e de

T -J ----Z_D -Z_
y y dt2 Y dt -

V J .J
6 Y

CI) •
s(j) =n

D~ze vergelijkingen kunnen we na Laplace transformatie ala hlokdiagram

weergeven (zie figuur 46).
Dit blokdi&gram kan m.b.v. enige substituties worden omgcvorcd in

figuur 47.

In daze figuur geldt:
J a

dit noent men de nutatie frequentie.

\ fT.. \}~
(DV~+D -Z)y J x J

y x

N =
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De koppels T en T worden in ons geval geproduceerd door koppelmotorenx y
Lie ITorden gestuurd met bebulp van vertical sensing elements. De werking

van deze componenten zullen we later bespreken.

Tussen de uitwijkingen 6 en e t .0.v • de ware verticaal en de koppelsy x
T en T veronderste~en we ala ~namiscb verband de overdracbtafunct1e H1•

x y .

Ook versnellingen in x en y-ricbting kunnen ecbter als ongewenste storing

·de verticale referentie beInvloeden. (denk aan de waterpas). De dynamische

invloed van stoorversnellingen a en a is aangegeven m.b.v. de over-x y
drachtsfunctie H2•

In de pr~~tijk worden do elementen voor de verticale referentie met

zogenaamde cut-off sensors uitgeschakeld wanneer deze storingen (bijv.

t.g.v. de centrum zoekende versnelling in een bocht) een bepaalde waarde

overschrijden. Men kiest dan u1t twee kwade zaken de beste, en laat de

vertical. gyro gedurende korte t1jd ala vr1je gyro werken. (zie figuur 45).
Figuur47 laat duide11jk zien dat de invloed van stoorversnellingen zeer

nadelig kan zijn voor de juiste werking van de gyro. Men Y~ijgt door d.ze

stoorveranellingente maken met een schijnverticaal die de nauwkeurigheid

van de metingen in grote mate zal be~nvloeden. We zullen daarom de

s~ati6che en dynamische fouten t.g.v. de vertical sensing elements aan een

nadere beschouwing onderwerpen.

,

6.3.1. !\'I1~c~e!~~.

De klvikschakelaar bestaat uit een afgesloten glazen buisje met drie elektro·

den en een druppel kwik (zi.e figuur 48). De kwikdruppel is zo groot dat

altijd met de lange elektrode contact wordt gemaakt. Het loopvlak van de

druppel is erg vlak gemaakt zodat bij een kleine helling van de buis de

druppel al naar de lage kant zal vallen. Een van de korte elektroden wordt

dan doorverbonden met de lange elektrode zodat op die manier de betreffende

koppelmotoren kunnen worden aangesloton.

De aanspreekgevoeligheid van deze schakelaar kan ongeveer i m rad. bedrag

gen. Doordat we nu in feite ta maken hebben met een t~eestanden regeling

zal de gyroecoop' oscilleren rond de ware verticaal met oen amplitude van

ongeveer 1 m rad.

De aanspreekgevoeligbeid van t m rad. komt overeen mot een zijdelingse

(stoorveranelling) van 0,005 meter/eec2 kunnen bedragen is het wel duidelijk

dat de invloed op de stand van de kwikdruppel t.g.v. Gtoorversnellingen

zeer groot is.
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I Wanneer de stoorversnclJ.ingen asymmetrisch zijn en een &. '''a~ ongeveer

1 meter/sec2 bezitten dan 10 een afwijking van twee braeen t.o.v. de ware

varticaal voor de gyro niet ondcnkbaar.

I

i:De opbouw van deze Bchakelaars vordt duidelijk uit fi~ur 49. Ze bestaan

i: uit een glazen buis mClt drie boven ralkaar li,ggende delen nl.

Ii I luchtbelkanaal

ji II dempingsgleuf

i; III omJ.oopkanaal

I: De buis is aan de uiteinden afgosloten en gevuld met een geleidende vloei

!:stof. De3e vulling is zo groot dat de lengte van de luchtbel net iets
'IIi groter is dan d~ afstand tussen de bovensto elektroden. Het is nu wel dui-

:,delijk hoe bij hellcn VWl de buis tusseD de getekende elektroden contact
:' :',
r: 'I!iordt gemaalrt. Doordat bij b~wegen v-:m de luchtbel de te verplaatsen

!!vloeiotof doo~ de dempingsgleuf moot worden geperst t i6 deze schak.laar

livrij sterk gede~pt. Men kan op een~oudige wijze afleiuen dat zo'n schake
I;
Ii laar \7orkt als cen integrator met in se...ie oen aan- nit contact.

Ii Dit is VOO1" de stabiliteit van do regelkring in de gyro Diet plezierig en

i men kan vorbetering verkr1jgen door gebruik te maken van een geknikte
~. buis (zie figuur 50).
I'
liAls regelaar &edraagt de schakelaar zich dan als een eerete orde systeem

i: met in serie &an - uit contact. In de praktijk verkrijgt Den met deze

I: schakelaara een statische stabiliteit van de gyro van tuee a drie m rad.

I,De dynamische nauwkeurigheid van d~ gyro bij a&nwczigheid van asymmetrische
I' 2
i: stoorve~snellingen met a van ongeveer 1 m/see en een grondfrequentie van
I'
i: Qngeveer Ot 1 Hz bedraagt ongeveer ~wee m. rad.

I:
Ii 6.3.3. g,r~v.!tz ,ge!!s!I1& ~o.!c~t!o~eie!.s.!.

Ii In de aeosta verticale gyro's worden deze compcnenten gebruikt als

!: verticale referentie. De constructie is aangegevcn in figuur 51. Bet zal

Ii duideltjk zijn dat de dynamische oigenscbappen van deze potentiometers

I' dezelfde ~ijn als die van de geknikte luchtbelscnakelaar. De weerstand

1 tussen da lange elektrode en de korte elektroden verandert ale functie van
"
j: do ho11ingahoek omdat de korte elektroden d~or ~eor of oinder vloeietof
II
Ii wordon om.zevon. In de praJ.:tijk la-ijgt men weol'otandever&nderingen ala
I;£unctie van de hellingsboek zoals die zijn gctekond ~n figuur 52 en figuur
'I
i: 53. De~e 5rafieken zijn verkresen nit waar~e~gou aan twa. potentiometers

I: van h~t ~abrikaat Ham1in t type EP 108 en EP 1012. De ~eerotand werd gem.ten
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~.b.v. een brug van het fabrikaat Wayne Kerr en de hellingshoek met een

clynometer van het fabrikaat Hilger-Watts. De metingen werden uitgevoerd

met 400 Hz en bij een temperatuur van 20
0

C • Voor het detecteren van de

ware verticaal worden deze potentiometers opgenomen in een brugschakeling

zci~s is getekend in figuur 54. Het deze schakeling vindt men een reprodu

ceerbaarheid van de nulstand van ongeveer 0,25 m ra~., bij een meetbereik

dompeld.

He~ is duiclelijk dat een nulpuntoreproduceerbaarheid van 250 - 300 micro

rad. voor ons nog niet klein genoeg is (we eisen ~ 40 micr rad) Er zijn

Door de invoering van de term tijdconatante wordt gesuggereerd dat •• wat

betreft het dynamiach gedrag te maken hebben met eon cerste orde aysteem.

We kunnen dit als volgt aantonen:

Voo~ de luchtbel die zich in de knik bevindt (zie figuur 58) kunnen we

van :!: 1 graad.

De waarnemingen van metingen in de brugschakeling aan beide typen zijn

weergegeven in figuur 55 en 56. De invloed van de temperatuur op de nul

spanningsstabiliteit is te vOnlaarlozen klein. De invloed van de tempera

tuur op de waarde van do weerstand tussen de elektroden is groot en we

hebben te maken met een negatieve temperatuurscoefficient (zie figuur 57).
I! Deze figuur is opgenomen aan een goheel scheefstaande potentiometer,
"I! zodat een elektrode gehee'l in de elektrolytische vloeiatof was onderge-
I
Ii

i'
"

fi echter potentiometers in de handel met een reproduceerbearhe1d van

" ~ boogseconden = 15 micro l'ad en een gevoeligheid van 90 mV/rad. De
I'

Ii t:ijdconstante van doze potentiometers wordt opgeheven cUs 1 sec. (Kearfott

I! C70 1808000).
I
I
I:
I:
I.
I,

i'
"

not~ren:
,

1. kracht op linker gedeelte werkt naar rechts

2. kracht op rechter gedeelte werkt naar links

(6.3.3.1)

(6.3.3.2)

F3 = K.x.
ldt het evem'licht van krachten vo1.gt F 1 ~ F 2 =
of

'I 3. de remmende kracbt tie \1ordt bepaald door de vorm van de glaebuis (K)

I: de viscositeit (~) van de eloktrolict en do snelheid van de luchtbel(x)

i
1~

I,
I'

I,
I.
i.
I:
I
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waari.:u

ooortgelijke ~ssa van de elektrolytische vloeistof

soortgelijko wassa van de lucht

veronel~g van de zwaartekracht

UitGewe~kt vinden we voor (6.3.3.4)

met ala voorwnarde Iyl< 1.

wanneorlrl >1 dan is de luchtbel in een recht gedeeltc ven de bu1s en

dan geldt:

r: Vlaarin
"I,

r,I
/;
I:
I:

/:

t ::: C g( a- I Ijl)

O(pv - Pl)l
c = K. Tl

i: ~ = C.g(6+9) r< -1 (6.3.3.6)

I: :1 = C.g(9-4l) y> 1 (6.3.3.7)

I: Passen ':.So op (6.3.3.5) Laplaca traneformatie toe dan Vinden we voor de

overdrachtBf~~ctie

x(s) K
ffiT = 1 + 6'(

met 1 1K=- en t= -
'"

C.g.c\>

We hebben de juiatheid van deze theorie met metingen aan t~ee gravity

sensing p~tent1ometer6 van het fabrikaat Hamlin gecontroleerd. Hiertoe

werden sprong-en frequentierespons1e van de potentiometers bepaald. Voor

het meten van de fre~uenticresponsie is gebruik gemaakt van 5chaltelingen

zoal~ die zijn getckend in figuur 59, 60 en 61. In figuur 59 staat het

principe van eon tableau-stabilisatie m.b.v. een gravity potentiometer.

De potentiometer is via een tandwieloverbrengins gekoppeld aan de as Tan

ean servomotor. Om de dynamischo eigen8c~appen van bet systeem te kunnen

verbeteren is ala onderlu6 een tachoterugkoppeling aangebracht. In figuur

60 i~ de instrumentatie van fiCUur 59 getekend. Figuur 61 geeft aan op wel

ko mnnier de rrequentieresponsie uerd gemeten. Zoals in daze figuur is te

zion i~ in de' l~s een sinusvormi6e stoorspanning geinjectecrd zodat de

potentiomoter ainusvormig om zijn nulatand gaat slingeren. Op die manier

kunnen do reotingen plaatsvinden in bet meest lincaira deel van de potentio

meterkar~toristiek<zie figuur 55, 56).
Om de motingcn nie: te gecompliceera te m&ken wordt de stand van de as,

waarop de potentiometer is gemontecrd gedetecteerd m.b.v. een reQde genoem~

de ver~nellingameter. T.g.v. de· ruis in het uitgangssignaal 7an ~eze

versnGlli!lgsmeter wordt gabruik gemaakt van een band1'ilter (0,02 - 5 Hz).
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Bandfil ter : Krohn-Hite type ~30 A
L.F.Cscill~tor : General Radio type 1305 A
Modulator : Muirhead type D-978-A
Demodulator : ~uirhead type D-979-A
2 kana1en schrijver : Hellige type HE 86
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Gr~v1ty sensinG potentiometer
Ramlin EP 1012

: Graetz-schukelin~ Siemens BC30/100(
:~r&c3iGtor Philips OC 24

cliode(zener)Philips OAZ 205
: veili5~lOid 700 r::JA.
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tr~n6formator Aoroh U703N
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Over de 6t~tj.~ohe nau~kcurishcid van een met daz.e potentiometers gestuurde

vorticale gyro ie, zondor dat de g-.rro-fouten bekend zij::l, niet veel te

het ver-

figuur

van de

kiezen

Uit een ecnvoudige berokening volgt dat in dit goval

I

ji De parameters van de overdrachtsfunotie van de versnellingameter z~Jn

Ii zodanig dat de Gtand van de as voor de crebruikte frequentie direct even
i:
ii redig io met, hat ui·t~ane5signaal van de veranellingsmeter.
Ii
I: De invloed van het bandfilter op het signaal uit de versnellingsmeter moet

I
'! echter ?lel in rekening worden gebracht. \le vinden de opgenomen Bodegrafie-

! ken van het bandfiltcr in fi~aur 63. In figuur 64 vinden we de Bodediagram
i:
:' men voor waarnemin~en nan de uitgangs3panning van bandfilter en demodula
I:I; tor.
"i: In figuur 63 wordt dan de overdrachtsfunctie van de potentiometer weergege-
.'i, ven. In deze figuur zion we dat de afwijk.ing t.o. v. een eerate orde systeem

'I vrij groot iG, maar ganneer we bet 3 dB punt kiezen als dominant voor de
I;
" tija.constantodan vinden we een '" = 2 sec.
I:i: We zullen ala benadering van de overdrachtstunctie van de potentiometer

j:
ji
I, X( EJ) K
;: 8T3T = 1+'2'6
II Voor het meten van de sprongresponsie van de potentiometer i. gebruik ge

II maakt van eon wipmschan1ame zoals is aangegeven in figuur 62. Wanneer van
!:
I: dit wipmechanisme de elektromagneten worden bekrachtigd wordt een ijzeren

Ii plaatje o~ de wip aangetrokkcn. De slag van de wip is inst~lbaar met twee
I' bouten, die tcvens de kernen van de elektrom~~neten vormen. De potentio-I: -0

I, meter die op de wip is gemonteerd is weer opgenomen in een brugscba~eling

j:
I: zOoU,s d:Le ia geteksl1d in figuur 59.
" Een van de sprongrosponsies is 6etokend in figuur 66. Afh~elijk van de

/1 stand van de potentiometer t.o.v. de nulstand vinden we tijdconstanten tus

I, sen 1 en 4 sec. De oorzaak van dez.e spreiding is waarschijnlijk dezelfde
I'
I, ala die voor de Q1\7ijldng van de oVGrdrachtsfuDctie dio we maten t.o.v.
~ ;

Ii een eere~e ordo, oysteom, nl. het niet-lineaire dynemisehe gedrag van de
I'I; potentiooetcr.

/: In elk geval geeft de gemeten sprongresponsie geen aanleiding tot

I; anderen van de benaderingsformale in (6.3.3.9) en moeteD we H1 in

Ii 47 als cl:)rs~e orda syeteem voorstellen omdat in fig. 47 de output

I; koppelmotorell evenredig io met x.
I; H K
I: "l c: (1 +s't )
I,

i:
I!,.
I',I

if

r

zeggen.
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Zoals reeds opgemerkt kunnen de potentiometers zelf een'nulpunta-reprodu

ceerbaarheid va.n 15\1 ~ad. bezitter.. Door onvalkomenhedell in de zyTO zelf

zal de afwi~king van de gyro~Gpinas t.o.v. ware verticacl in het algemeen

Ii groter zijn.
"Ii Vaorzover kon worden nagegaan heeft de beste gyro(betaalbarc) uitgerust
I.

i: met "liquid bubbles" een statieche reproduceerbaarhe1d van ongeveer 1 m radI:
I

I: t .0.v. ware vex-ticaal.I:

I:
Ii Over de dynnmiscbe fout kan Den alleen iets zegg~n ale de par~~eters van
I!!i de overdrachtsfunctie (zio fig. 47) van de gyro bekend zijn. In fabrieks-
i'
!: gegevene is over dynamische fcuten weinig of nieta te vinden.

en a
III

e

2
wn

2 2
s + 2 yw s + <&>n n

e-.=
e

qa. e(a)
a(s) =

e •

waaz-in
V M i= ·g·o

wn J 0

=V D
2

Y 4.J
O

.H.g. p

Ve veronde~stellen dat de output van de hoekdetector direct evenredig is

filet

als:

We vindcHl us verband tUBsen
2 2

s + YW 6 + <&> nn

Ook een eenvoudige slinger kan in een gyroscoop ala vertic~le referentie

worden gebraikt (zie fig. 67). De (statische) nulpuntsreproduceerbaarbeid

v&n dergelijke detectoren kan, wanneer de hoekdetectie op elektro-magne

tische wijze plaats vindt, 2 \1 rad (short time) zijn.

Dynamisch gedraagt een slinger zich t.a..v. stoorversnellingen en hoekafwij

kingan als een toaede orde systeam. Hat verband tussen de hoekafwijking

t.o.v. de ware verticaal en ean stoorversnelling (zie figuur 68) vindt men

T.g.v. d~ aanwezige demping zal een verandering in de stand van de spinas

(zie fig, 69) t.o.v. ware verticaal de grootte van de hoek tussen slinger

en spinae bornvloeden.

"[: Men zou ~u kunnen overwegen om i.v.g. de slechte statiache reproduceerbaar-

heid van d,e gyro ( 1 m rad) in het geheel geen gebTuik to m~en van deI,

Ii gyro maar de l'gravety aeD,sing"potentiometer ala enigc verticale referentie
I:
I in het traagheidsnavigatiesysteem te gebruiken. \'/e ~ullen de voor- en
I
"I, nadelen Van deze methode onder 6.4 bespreken.
[:
I,
Ii
':
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~ij het gebruik va~ een slinger2vinden we in figuur 47:
a + yca> a + ~

n n
R1 = K 2 2

S + yll) n6 + ~ n

2
w

n
2s + yil) S +n

In d.e prak~ijk kiest men y tuseen 1 en 100 om de j,nv1.oed van stoorversnel

lingen ZO klein mogelijk te maken. Men lean y niet te groot caken omdat

andel'S de "erection rate" van de gyroscoop te klein wordt.

Over de grootte van de hoek die de schijnverticaal m~tt -t.o.v. de werke1ij

ke verticaal is bij gyro's waarin deze slingera worden toegapast niet veel

concreets te zeggen omdat de parameters en de fouten VaD, de gyro zelf een

te belangrijke rol spelen.

Do statiache nauwkeurigheid van gyro's met slingerdetectie is in het alge

~een kleiner dan 1 m rad.

Het nadeel van slingers t.o.v. gravety sensing potentiometers is het feit

dat men om de koppelmotoren te kunnen sturen enige elektronica nodig heeft.

In het algemeen kunnan koppelmotoren direct uit de potentio~eters worden

gevoed. Een voorbeeld van een slinger als vertical sensing element is het

Kcariott electro-~agnetic, gravity sensitive, li~~id-damped pendulum device

(C70 0807000) met cen null-repeability van 0,511 •

Ook bijdeze elementen kan man overwegen alleen een gesc~~te slinger als

verticale rcferentie in het traagheidsnavigatieaystecm te ge~ruiken. ~e

zullen dit ook onder 6o~ nader bespreken.

Op page 54 van dit verslac worden onder e. en f. de ed~-current erector

en de rolling-ball erector genoemd. Voo: verticale gyro's met een nulpunts

onzekerheid kleiner d~ ongeveer 10 m rad. worden dezo elementen niet ge

bruikt. Ze worden in het algcmeen toegepast in vertic~le gyro's voor pitch

en roll indicatie van vlietuigen. Deze erectie GYstem~n zijn mechaniach
~--------van ~en eenvoudiga constructie. Een uitgebreide beacbrijv~~g vindt men in

lit. no. 17.

De cp page 54 ond~r g. genoemde mercury erector is wel een vrij nauwkeurig

inst~u~ent. Ze k~nen regaren op afwijkingen van de spinaa van ongeveer

1 m r&d. Omdat d~ mec~i6che constructie, die uit een ronderaaiend vat me

kw~ bestaat, nogal ingewikkeld is, zijn deze elementen voor ons verder

niet van belancr.
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.6.3.6. !o~.!1.!o1o!:e:!.

Deze moto~en worden gebruikt om de afwijking van de spinas t.o.v. de ware

verticnal n.b.v. de precessic b~wcgingen van de gyro te corrigeren (zie

fiS. 44, 45). In het algemeen zijn het met gelijkstroom werkende elektro

mechanische om~etters met een grote line~~iteit, kloine hysteresis en een

grote frequentie-responsie.

De weekijzcren rotor bevindt zich in een gepolariseerde magnetiache brug,

die beataat uit twee permanente magneten en twae weekijzeren kernen, die

m.b.v.·spoclen kunnen worden gemagnetisecrd. Het resultaat is dat het

a~oppel in r1chting en grootte direct evenredig is met de stroom door

de statorspcelen.
oDe maximale hoekverdraaiing van deze motoren is ongeveer 5 , waarbij ze met

en zonder tegenwcrkend voerkoppel kunnen worden uitgevoerd.

De resonantiefrequantie bedraagt in onbelaste toeatand ongeveer 500 Hz.

en de hysteresis kan kleiner zijn dnn 2% van het meetbereik.

De linearitcit van het verband tussen ingangsstroom en uitgangskoppel

is in bet ~lgemeen bater dan 1%.

is ~.~.v. voorgaande duidelijk dat de bysteresio van de koppelmotor

onzokerhcid in de stand van de spinae introduceert. Een fout van
\

rad in de stand van de spinas t.S.v. de koppelcotoren is goed mogelUk.

Y~~~!~!!_~~~~!~~_2!~~!~~2_~~_!~!~!~~!=_!!!!~!~~!=_~_~!e_~!~i~!!~!

~2!~2~!!;~~~!=~·

Het

I:"
een

1 m

6.4.

Wanneer we vertical sensing elements gebruiken em de hoekfout van de

versnellingsmeter te compenseren dan deen we dat volgens het schema van

figuur 70. Bier gebruiken we een gravety sensing potentiometer.

In fig. 71 vinden we dan hoe de overdrachtsfuncties kunnen worden bepaald.

H
1

bepaalt het dynamisca gedrag van de potentiometer en door B2 wordt de

in~~oed van ver6ne~~ngen in he~ horizontale vlak sekarakteriseerd. Uit de

formules (6.3.3.10) en (6.3.3.11) weten we:

1
1+6 t

1-g
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Veronderstol b = 0

Voor de fout in de afstand vinden ue volgens figuur 72:

1
(j. (6) = a

1
( G) 2

( 1+6 't) • s

Vero~der8tellon we u.(t) volgens figuur 73 dan vinden we:
J.

t 2 _1 -( t )
6.{t) = A( (1-e "'.( ).t.e 't + t t- 2«>'f

Wanneer zoals in ons geval
...

t»t. t~ 'f en t = 100 sec-t = 1 sec

dan vinden ~e als benader1ng van (6.4.4):

(j. (t) ~ a.t.t = V(t).t
...

waarin Vet) de onelheid van het ~agentje na t sec. voorstolt.

Veronder6~el1en ue dat de rout ~t) uit (6.4.4) na 100 sec. niet groter
2 ,.

d&n 1 ~. mag worden. Dan vinden ne met a = t m/s • t = 1 o~c.,

't = 98 sec.• •••••••t = 100 soc.

Bij een snelheid van t m/aec zal na 100 sec. de fout 50 meter ~~~!~~~~.

" . hctgeen i:1 ons geval ontoelaatbaar is. Door het vergrotcn van de tijd-

II const~~te 't kan men de fout aanzionlijk verkleinen t Qaar dan zullen
I' 1
I: laeg-f'requent veranderingen in b met frequenties groter dan 2iT zeer

" slecht onderdrukt worden.

i:

I:

Veronderstellen we verder~

met

b(t~ ::l 5 sin Cl)t

b = 20 In rad (;t .,0)

CI) = n ria (,;t t Hz)

dan vinden we in de afstandsindicatie een rout van + 2 en•...---_..
Dit lijkt een aardig resultaat caar de rout t.g.v. b (t) met zeer lage

frequentios, zoals die kan optreden wanneer de wagen tageu een helling

20 m rado =

oprijdt~ wordt nu zeer groote

met

n
CI) = 20

Dan vinden wo 1n de

ria (dit betekcnt gedurende 10 sec. r~d6n op een bel
ling van 10).

a£standsindicatie cen fout van + 8 o.'a'.. _

Het is nu ~el duidolijk dat het gebruik van een gr~vety sensing ~otentio.

meter ala vert1cnl~ re£er~ntie niet mogelijk is i.v.c. de grootte van

de optredende dynamischc fouten.



In het voorgaande is aangctcond dat voor een traagheidsnavigatiesysteem zo~

dar gestabi1ioeerd plateau een vcrticale referentie nodig is met een

onzekerheid t.o.v. de werkclijke verticaal in de grootte orda van tiental

len ~ radialen. Instrumentotie met verticale gyroecopen wordt dan onbe

ta.lJ.bw.rQ

Een in~~unentatie met sterk gedempte vertical sensing e1e~ents moet uit

dy~~iecbe oVGrwegingen ~ordeu veruorpen. De fouten t.~.v. versnellingen

in het horizontale vlwt en constante hellingshoeken worden den te groote

- 78 -

Bij het gebruik van s1ingers a1s vertica1e referentie geldt een analoge

redenoriD$. Er treden in feite dezelfde prob1eroen op als bij de potentio

m0tar oLldat uit physisch oogpunt de slingel' dezelfde eigenscha.ppen heert

al.s het w~ter?'ls.

6.5. ~S~~!2~_~~~~!~_=!=~!e~~_2E_~!~_~2~~~~~!!~~~~.

De enige manier om de invloed van de fouthoek to eliaineren lijkt nu de

toepassing van cen Schulerslingor.

Het idee van oen volledi!!> "strap down" systeem wordt d::l.armee verlaten.

Bij bet gebruik van zo'n slinger, bijv. in conbinatic met gravety sensing

potentiometers, hebben we geen last maer van de invloed van versnellingen

a en aio op de stand van bet plateau.
x· J

Bovendien is het een nulmethode zodat alleen de nulpuntsreproduceerbaarheid

nulpunt3stabiliteit etc. van het vertical sensing element van belang zijn.

Bij bet gobrullt van bijv. potentiometers onder 6.4 was ook de temperatuurs

afhankelijl~eid een niet te verwaarlozen factor. De afhankelijkheid van de

teoperatuur van de nulpuntsreproduceerbaarheid is evenwel u1tcrst gering.

Complicaties die kunnen optreden bij het gebruik van een Schulerslinger

zullen nader moeten worden bestudecrd.

6.6. Conclaoie.-----------

I,
II
p

Ii

I:
I:
Ii

i:
I, Vart1cale stabilisatic m.b.v. een Schu1erslinger lijkt mear perspectier

Ii te hebbcn.

II

I:

~:
I
I:
Ii
Ii
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1. Fabrikaa.t

2. G~wal Freedo~

3. Repcability to
established vertical
within a cone 01
halfa-nglo

Kourfott

type C7Q-2115002

3600 outor axis

~ 85° inner axis

15' = 4 m rad.

Ferranti.

'i;ype F.s.8

~ 1200 roll

85° pitch

15' = 4 m rad.

Sperry

type 203

15' = 4 Ill. rad.

''''

l~. Vooding

5. Pick-off

6. Volt gradient van
Pick-off

115V/400 Hz. 3 f.
st3.~t 50 \'J.
run 8 Vi.

synchro transmitter
fout: 3 m rad.
restspanning: 30 mV/ef.

200 mV/graad

""J

115 V/400 Hz. 3 f. 115 v/40o Hz. 3 f.
\.0

start 0,5 A. otart 65 r;J.
run 0,2 A. run 18 IiJ.

synchro Sperry S15 oyll.chro

fout: 3 m rad. Rs4s4 fout

restspanning: 40 mV/ef
restspanning: 35 ~V

130 mV/graad 230 mV/graad

7. Vertice~ 6€n~ing

cle."Cc:lt

5. 'rorquing rate

9. Prijs

liq~id bubblos supp~y

iu~ornally (prop.) the
t"rque-aotor

3° /min. nomi.ll3.al
4~j~in. intermit.

f 4.4000,-

mercury-switch opera
ted torque-motel's

5° /min. tlominaal.
12Q Imine intermit.

£ 598.-.-.

~iquid bubbles supply
internally (prop.)

1,6°/min. nominaal
l30 • Imine intermit.

~ 2.600.-.-.
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7;. S~~~~v~ttin4 en conclUJie.

In rlit vorzlag wcrdt nllereerst °geconatacerd dat door het voranderen

7an do b~otaande instr~entatie al v€el van de door de Heren Heins en

~ils oncler~onden mo~ilijlcheden lcunnen ~orden overwonncn. Het is nl.

een ~root voc~ueel ~anncer geen gebruilt '~ordt gemaakt van modulatoren

eu demodulatorcn in de hoofdketen van hat Bysteeru. Dan zulle~ de te

bewerken eignalen ecuter gelijkspanningen zijn. Het ~~~~~!~~ van deze

spanning~n moet dan 5eb~uren m.D.V. ap~retionele versterkers van uitzonder

lijk goede {/.h·ift) k~1alitoit.

De moeilijkheden met de ~:=~~~~!~~ verdwonen door gebruik te maken van.

door de groep Electronica ontworpen schakelingen. De bierin gebruikte

operatiQDcle ver~tsrkers zijn oak in de optellers gebruikt.

tl.b.v. oen nau~kourig ~~~!~~GE~~ uit een schakeling van goede stabiliteit

werd geconstateord dat hot geheel van optellers en integratoren bovredi

gand wor~to D~ optredende louten ble~en binnen de gestelde specificatiee.

Het uitgangsaignaal van do, op een rijdend voertuig gemonteerde,

versnellingsmeter (fBbr~Jtaat Donner, type 4310) bevatte zeer veel ruis.

De topwcerde van de ruis was ~el~ewaar voortdurend kleiner dan het meet

ovrc~~ V~D de voroD~llings~etcrt toch is theoretisch en praktiech nagegaan.

of de ruiG ~en 10ut vcroorzaakte in de snelheids- en afstundsindi~atie.

Aangeto~nd ~erd dnt de invloecl vsn de ruis in ons geval te verwaarlozen is.

Het toepas~en van eGO f.ilter voar de verenellingsmeter bleak alleen zin te...-----
hebben ~ann~er de topwaarde van de ruis groter is dan het meotbereik

van do versncllinga~etcr. Er word weI goconstateerd dat het ~~bruik van een

(4x) eevoolig3r vC~8nellingametermogelijk en zelia wenselijk io.

~~_=~~~~~:~~E!!;_!~~_~~_!!r~~~!~!~~~!~~~kan een grote fout in da af
st·~dGj.nc.:.cilt~.e veroor~al;.en. Bij de gebrui.kte versnellingsm~tcrbleek t .b.v

nulpuntz~~vi.j~g3~ in het a11er~unstigGta geval €len fout van 2 o. ~n in

hot maoot ongun6tig3t~ ~eval ~ou fout van 25 t1 in de afstc.ndsilldic:ltie

te kuunon ontstean. H3t is ~ek€r zinvol om het gebTuik van v~rGn~lli~gs

meters net b3to~a n~lu~onni~seigensch&ppente overuegan.

Er i:..: t~von~ onderzc~ht e.an wolke eisen een !~!:~~=~!=_~~~ moet vold(,~n,

zodet 00 fout ~n de t\fstand6inu.icat~.e t.g.v. een schijnverticc.;'u kl.eincr

blijft cen ~ 1 ~.
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Vcor de gyro is dan oen nulpuntao!1z~l~arheidvan.:!:. 20 l-L i"ad noodz.akeliJi:.

Er is nagegaan dat ~oor ons betaalbare gyro's deze eigcn6c~~p niet

bazittcn. Bovendi61'. kon worden vc.lStg~6t~ld dat (door de "vertical sensing

oleIZ\ents" in de tr.iTO) de in\"loed ',an stcorversnellingen ean hoekfout

i: van en:L~e mili rad. k:m veroor~c.ken. Dit leidt de.n tot ontoelaatbare
II·

i: touten in de afstandsiodice.tie.

Theoretisch fJerd ~astgcst~ld dat in ons geval sterk gedempt~ "vartical
....-------

~2=~!e~_~~~~~~~2~ niet bruikbaar zijn als verticale refereutie. llet is daar·

mea ~~et mogelijk em zonder grote tout in de af6tand6indic~ti0 (~ 10 0)

gedurendo bijv. 10 sec. tegan 00n helling van 10 op te rijden •

Het zal d.~.g. waarschijnlijk noodzakelijk zijn de verticale refcrentie

te realiseron ~.b.v. een ~~~~~~~~~e~~~' Het idee van een volledig strap

down systeem moet dan even~el worden ~erlaten. Een onderzoek naar de

moeilijkheden bij de renlisering van een Schulerslinger is niet gedaan.

Ook is nog geen aandacht besteed ann de problemen bij het gebruik van

oon :~!!~:~!~~~_$l~~~. FabrieksBegeveu6 doen vermoeden dat de problp.men

hicrbij nog grotor zijn dan bij een verticale gyro! voornl omdat bij een

dir~ctional gyro, naast een verticale stabilisatie, ook moet worden

gecorribee~d voor 6e rotatie-snelhoid van de aarde. Wannoer daze probleroen

niet kunnon qorden opgelost, dan blijkt het gebruik van e~n volledig

geGtabili6ce~d plateau haast ondermijdelijk. Het gebruik van zo'n plateau

heQft bovendien het v~ordoel dat goen zeer nauwkeurige ~inus-cosinus_.._-------..--
~~~~~!!2~~=~~ behoeven gebruikt ~c worden. Bovendien kan ~en dan V&n

"i:::ltesrating" gyro's gebruik malton zodat de namvkeurigh~:ld veel groter

~ordt, omdat deze gyro's maar ~~n graad van vrijheiQ bezitten.
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1. Ai6t~deer~orslag ~.~. Heins

~1od()l van ecn traagheidenavigatiesysteem

Afdeling der Elektrotechniek, juli 1963.

2. Afstudearverelag J.F.A. Wile
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3. ~raagneidsnavigatiedoor

Prof.ir. O. Gerlach
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~. Afotu~eerverslag K. Breukera

Eeu dubbcle int3grator uitgevoerd met transistoren

Afdeling dar Elektrotechniek, juni 1965

5. Afstudeorverslag C.J. Heuvelman

Do toepasbaarheid van versnellingsnavigatie bij gereedschapswerktuigen.

Afacling der Werktuigbouwkun~e, oktober 1965.

6. Korrelationstechnik

F .rI. Lange, 2e druk

7. A~Gtud0erverslag w. Korenromp

Ontw~~cling conatructie en beproeving Van een wegopnamer

Labore.tori.um van verbrandingamotoren en automobieltedlDiek.

8. Standardmathemat1cal tabela

C.D. Hodgman

9. Anleitung zum praktie:chen Gebl·auch dar Laplace Tran.sforIl1ation

Prof. G. Doetsch.
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l1euS'Uromonts

vy Prof.Ur.ir. C.H. Gerlach
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11. Int~oduction to Spaccddynamics

~.T. Thomson (CF 6107)

12. Ine~tial navigation analysis and design

Q'Donall

13. Inertial Guidance

G.R. Pitman. Jr. (EC 6206)

14. Principles of Inertial Navigation

Savo~t, Houard, Solloway (EC 6101)

15. Gyroscopes

P.ll. Savat

Intexnational Science and Technology, Jan. 1966.

16. Gyroscopes; Theory and Design

P.R. Savet (EC 6109)

17. The Gyroscope Applied

K. Richardson (CF 5501)

,8. Gyre's, Platforms, Accelerometers

B. Li~htenGtein

Ke~fott technical information for the engineer no. 3, 30 juni 1963.

19. Cursus Stabilisatie
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