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Korte aaaenvatting:

Een van de aogelijkheden oa een wi8selstroombrug af te regelen

beataat erin gebruik te a&ken van de fase van de detector.panning

ala criterium voor de afregeling.

Van een systeem voor afregeling van automatische wi8selstrooabruggen

.et fasegevoelige detectie worden de stabiliteitsYoorwaarden

experiaenteel geverifieerd. Verder worden enkele andere aogelijkheden

om een brug met fa8egevoelige detectie at te reg.len beschreven.
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1. Inleiding.

In de praktijk komt het vaak voor dat .en onbekende iapedanti.s moet meten.

Hi.rvoor zijn brugmethodes, door hun nauwkeurigheid, het meeat geschikt.

Dez. brugaethodes hebben het nad.el dat ze nogal gecompliceerd zijn .n

daardoor tijdrov.nd.

Vooral bij s.ri••eting.n en periodieke ••tingen aan veranderende grootheden
bied.n autoaatiach atr.g.l.nd. syst...n voord.len.

Vandaar dat ••n al vrij vroeg b.gonn.n is te zoeken naar mogelijkheden

om zo'n brug automatisch at t. regelen. (litt. 1,2~

Wi! .en zo'n brug autoaatisoh afregelen, dan kan men g.bruik mak.n van de

iaforaati. diehet d.tectoraignaal geett. Dit kan .en doen door de ampli

tude van dit signaal als criteriua voor de atregeling t. nem.n (litt.

3, 4, 5), ot door de fase hiervan te beschouwen (litt. 1, 2, 6, 7, 8, 9)
of door beide te nem.n.

In dit onderzoek wordt al1een de laatste mogelijkh.id beschouwd.

Wil men zo'n brug &fregelen dan heeft men .eestal te maken met twe.

variab.len. Men heeft dus t.e.t liefst onathanke~ijke, toutsignal.n nodig,. :

die aaatgevend zijn voor de veranderingen aan te breng.n op de twee

varia~.l.a. Deze verkrijgt .en door het detectorsignaal met behulp van

fasegevo.lige detector.n te splitsea in tw.e componenten van verschillende

ta••• Met d.a. tw.e componenten worden de servosturingen g~voed die de

afreg.lele.enten van d. brug bijregelen. Uit dez. splitsing van het

detectorsignaal in twe. componenten blijkt al, dAt deze foutsignalea ni.t

onathankelijk zull.n zijn. Dit kan gevolgen hebben voor d. stabiliteit

van het 81st•••• Theoretiach is tit onderzocht (7, 10, 11) In tit ond.r

zo.k wordt aandacht be.t••d aan d. .xperiaente~e v.rificatie van d. in het
I

aang.haald. onderzoek gevoaden eis.n voor stabilit.it. Verder zull.n.
eRk.l. and.re mogelijkh.den o. ..n brug .et b.hulp van fas.g.vo.lit. d.tec-

tie at t. reg.l.n worden b.schr•••n. Wat de stabiliteit van d.z. syst••••

betrettt doe. zich bier echter gee. nieuwe g.zichtspunten Yoor.
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2. 'orheoretisch. beschouw1n,en.

2.1 ~..2_!!!I.

Ret alge.ene aohe.. van een brug .et reactie.e ele.enten heeft de Yolgende

Tora. We aaken hierbij

de veronderatelllDc

dat de iapedaDtie. vaa

generator en .detector

reep.oti.velijk nul en

oneincUc sroot d.j••
D. .l••••t.n Tan d. brug

zijn iii. d. Tora van

admittan~ie. voorg.steld.

V.ronderst.llen we dat

admittantie i; ••rdt
gebruikt ala afr.g.lele.ent dan mo.t d.ze in het alge••en van d. vora:

-71 • A1 + jB

due complex ujn, omdat d. and.re olementen van de brug 1n het alge.een

co.ple~ zijn. De admittant1e '3 stelt de onbekende tak Toor. Dr~en ••

de dete~torspanniDg e
D

uit in de brugparameters, dan krijgen we het vol8en-

"de: -- - ----
~1·7, - 72·~4-n =- _ _ _~_. Uo (1)

(71+74) (72+7,>

7 1 , 7 2 .... sija v.otor.D. In het volgende zullen we de vectoraanduiding

(streepje> .eglaten.

lI1.ruit volgt de evenw1clltsvoorwaarde. ....

Er is eVeDwicht al. eO • 0, dUB ala:

7 1.", =7 2 -14

evenwichtswaarde voor7
1

,
We kunnen (1) vereenvoudigen door te st.llen:

7 1 ="10 + A11

Dan gaat (1) over in;
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Stellen we verder:

..J 2 2' j arctan l.
A"3'1 = x + j1' lI: x +1 .ex

Uo :: eenhe1davector lI: 1

en aplitsen we ~n e.n re;el en ~1nair de.l dan gaat (3) over in:

_I 2 2'_1 2 2'
I eDI.K1' (a+x) + (b+1) =, x +1'

4ge + "K + arctan b+l :: arctan l.
D 1 a+x x

Vereenvoudigen w1j DOg verder door te stellen:

.2 + b2 :: c2

(It-)

If' • c, + C,KeD 1
1

tgc, • K
en sub.titueren we dit in (4) dan krijgen we:

222
"S + x + 2b K;!" + 2a K2X + K2 • :: 0 (5)

1'2 + x2 + (b-al) "3' + (a+ b K)x IS 0

waarbij de eerste vergelijki.ng geldt voor de amplitude en de tweede voor

de laae. Hieraee kunnen we de hoogtelijnen van

leDI I: I(x, '1) .et eD ale parameter en

tI. I: I(x, 1') met tI·, als paraaeter teke.en.
D ~ .
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fig. 2. leDJ en ~e als functie van x en 1.
D

In 4eze tiguur zijn de w&arden gebruikt van de brug, .aaraee .e in de

ToIgen4e paragraten gaan ••rkea.

Bij d. taaekarakteristie1ten kunnen .e opmerken dat CPe = f(x, 1') c1rkela

'zijn, .et t.ee gemeenschappeIijke punten: D

1. x = 7 = 0

2. x == -at 1 = -b

Bet Iaatste punt zal in .erkelijkheid nooit bere1kt worden omdat x hiervoo]

onaogelijke .aarden aan zou moeten nemen. We krijgen dUB een schaar van

c1rkelbogen door het even.ichtspunt ala fasekarakteriatieken. Bij het

doorlopen van een willekeurige fasebaan alaat de faae 1800 om bij het

pas••ren Tan evenwichtspuat. Banen die horen bij .aarden van de fase die
o .

90 Terschillen, staan loodrecht op elkaar.



- 5 -

Hoe kunnen we nu in het alge.een zo'n brug opbouwen ?

Daartoe vereenvoudigen we de beschouwing van 2.1. nog enigszins door te

stellen dat de tasebanen rechte lijnen zijn. Dat wil zeggen, we bekijken

het gedrag VaD het s7stee. in een zodanig klein gebied rondom bet even

wicht, dat de tasebaDen vervangen kunnen worden, door raaklijnen aan die

banen in het e.enwichtspunt. Dit boudt in dat we ons moeten beperken

tot kleine variaties om de e.enwicbtsstand.

Deze verwaarloziDg koat overeen .et de verwaarloz~ van de veri.tie van

Y; in de no..er van (3). Deze uitdrukking wordt dan:

kan geachreven worden als cx. + j,s •

eD = complexe constante x 6 7
1

.et 6 7 1 = x + jy

De complexe CODstante

(6 ) wordt dan:
1 2 2 i j arctan ~

eD = 'ex. + p • e . (x + jy)

(6)

De reile en imaginaire component van deze spanning zijn proportioneel

Ilet de atwijking uit de evennchtsstand van y 1 nl. x en :I.

Wanneer .e ~ splitsen in een in tase component en een 900 in tase

gedraaide component ten opzichte van .tro ' dan krijgen we twee foutsignalen

c 1 eh c 2 proportioneel aan x en:l, die we met behulp van servosturingen

kunnen oazetten in hoekstanden x1 en :1
1

waaraee de afregelelementen worden

gestuurd. We krijgen zo gesloten regelkringen en bet systeea zal .automatis

bet evenwicht van de brug opzoeken.
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3. U~tvoering met fasesevoeli,e detectoren.

Voor een wiakundige beschrijving van de gebruikte uitvoeriDg gaan we uit va

het in 2.2 geste14e. Dit ~luatreren we met ~et Tolgende principe schema.

FD1 (I servo /t--___.

I

£ > :£fo I

r-- I

I I
I r FD1 5e~ I
I I ~ I
I 'I It 1
, I I
I I ' I
I I I I

~ L , 1 :
L ,I..-_...... - - - - - - ... - - - -- ---- - - - _.- ------,., -- ----- ---- -------~

"
fig. 3. blokache.. van de schakeling.

Wa gaan uit VaB 7; ala afregelelament, waarmee we b~j var1aties van ",

(de onbekeade admittant1e) de detectorspanning naar nul te regelen.

ile atelle.

"1 lC "10 + A" 1

", ="30 +A "3

waarb1j y 10 en y30 nominale waarden voor brugevenw.1cht zijn en A"1 an AY3

de atw1jkingen van deze, Dominale waarden.-We kunnen de detactorspanniDg A~ schrijven ala:

" 10A eD = K <A y 1 + - A"3) Uo"30
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met
K ::

Hierbij is de tweede orde tera 4"1 4"3 verwaarlooad.

Stellen we:

"10... = "30 • 471 = x + jy • A Y3 c r + .1 i

en
,s.:: arg

dan kunnen we 4~ gelijk stellen aan:

AeD C IC[ (x+ j7)eja +" (r+j.i) ej,sJ

Ook hier zien we weer dat Aen proportioneel is met de afwijking van 7
1

uit

de, evenwichtsstand. .anneer we K constant veronderstellen, dus afzien van

de variaties in de noemer van K. Deze spanning voeren we via een voorver

sterker (versterkiagsfactor A) en een faaedraaier (faaedr-.iing ~O) toe

.aan de fasegeYoelige detectoren FD
1

en.FD2 •

Deze faaegevoelige deteotore. krijgen een referent1es1gaaal van de genera

tor die oOk de brug voedt. respectievelijk met een faBedraa11ag.1 en .et

een faaedraaiiDg .2-
Gaan we uit van de alge.ene vor- van een faaedetector, die gevoed wordt.et

. j(Cltt+a)
spannhgeA die we in de cOlllplexe vor- kunnen achrijve. als A e en
B ej(·t +IS). .

Re ( A B •. j (" t +a -.t ., )

Re [ ABe j Co:~ ) J

• F. D

dan kunile. we het u1tgang8signaal 8chr1jven a18:

Bt[ A B. j Ca - p)]

In ons geYal kunnen we voor de uitgangsspanningenvan de taaegevoelige

detec~e.c 1 en c2 8chrijve.. :
j(1p +a.-. ) j~ +IS-. )

c 1 • KAF1 UORe [ (x+ jy) e 0 1 +" (r+j 1 )e 0 1
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of wanneer we de reele delen uitwerken:

Dit is' de .eest alge.e.e opzet. Later zulle••e hierin vereenvoudiging
o 0brengen door "1 :: Q te Jdezen en. 2 is 90 •

Dese signalen koaen in gelijkapenDiagsversterkers (Pbilbricks) en .orden

dan toegevoerd &an de servover.terkers van de aotoren, die de variabele

.e.rstand en,capaciteit via een tandwi.lreductie op de ju!ste .aarde

instell•••

Voor deze servosturiagen geldt in de Laplace getransforme.rde vorm:

waarbij T de tijdconstante van de motoren is (voor beide motoreD het z.lfde

en 81,2 de versterkingsfactorea van bet syste•• zijn.

Hieroij &ijn %1 en 71 hoekstaaden van de.s van t\e servoaotoren. Deze ao..

tea we oazette. in impedantie. door de reductie van de tand.ielen in de

beschouwing op te a..en.

De AWllerieke ozuoeken1qsfactor van hoekstud naar iapedantie is opg.nomen

in de versterkingsfactor van de servosturiag 8.
~

Door deze vergelijkingen wordt bet gedrag van bet ayetee. bepaald.

1Stellen.e G(p):II p{Tp+H en S1:r, AK DO sA" Stl2 AK Uo = A2 daD kunne•
• e de vergelijk1ngen ( ) en ( ) vervangen door
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Deze .ergelijkingen kunnen w. aanschouwelijk yoorstellen in figuur 5
YaD de volgende bladzijde :

Wanneer we deze figuur beechou.en. dan blijkt het linkerdeel be

trekking te hebben op de wijze waarop een Yerandering VaD Y, op de brug

inw.rkt. Doordat hierin geen tegenkoppeling optreedt en er ook geen ge

koppelde luesen zijn, speelt dit gedeelte voor de stabiliteit geen role

We kwmen in deze beschouwing dan ook volstaan met op de "summing

poiate" de uitgangeeignalen VaD het linkerde.l T'l en" toe te Yoerea.
x Y .

stellea we <P 0 + a. - <P 1 =<P 1

ea <P 0 + a. - <P 2 =<P 2 dan worden d. vergelijkingea



•
L ......-----~SL1'~ (~+~ -Yl)t------e

_-----of <;(p)~------,

------~(OS(~+~-~~,~

1.------1 <;(p)t--------I

x
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en het blokschema krijgt de enigszina gewijzigde vereenvoudigde vorm

x

....----1- S~ '\12.. ...---.....------~ .....

1-------1 C;(p) I---

-Sl.n "VI

.--------1 CO,:> lf'2.

Al.

,
Voor de overdrachtsfuDk~esvan x en 7 kanaal kunnen .e dan schrijven :

1
x A1 [ alp) + A.2 sin ep 2 J

llx • - =-::----..;....--~---"=O'::'1r---..::.------------
" x [ <ffi;rp - A1 cos' 1 J [G'{'i'Y + A2 sin '" 2] + A1 A2 si~1 cos.a.p
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, 1
Deze Yergelijkingen en GTPY =p(Tp + 1) geven de karakter1stieke Ter-

gelijkiag van het aye tee.

r/p1+ + 2 f p'+ (TA2 sin. 2 - T.11 cos. 1 + 1) p. +
~

• o.

Bet ayate•• ia a\abiel ala deze vergelijkiag geen polen in het rechter

haltvlak heett. De co~ditiea .aarae het s;ratee. dan llOet voldoen, onnen
we T1nden .et het Burwita or1teriua.

Daarvoor aoeten :

a. Tekens van alle coefticiente. hetseltde zijn.

TA2 ain. 2 - TA1 coa. 1 + ,1 > 0 (1)

>0

.11 A2 (sin .1 cos, 2 - cos '2 sin <Il2) = .11 A2 sine .1 - .2) > 0 C~:

b. De Hurwitz determinanten geYormd door de coefficienten lIoeten positiet
zijn :

2T (TA2 sin. 2, - fA1 coa "'1 + 1 HA2 SiB, 2 - A1 co. '1)

, 2 I 2
-T (A2 sin. 2 - A1 cos '1) - 4T A, A2 sine <Il1 - .2) > 0 (4)

Oadat (2) reeds (1) iDhoudt kan (1) vervallen•

• e houden due over (2), (}), (4).
Stellen we A1 en .12 > 0 dan .ordt (}) :

ain( .1 -'2) > 0

Willen .e dit gratiach illustrere., dan kwmen .e het A1 .12 vlak kieze. •
(2) en (4) zijn dan oppervlakke••aarb1nnen het .erkpunt zich Diet mag

bevinden. Hiertoe zetten .e dua de grenzen uit :
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e.

• •A1 -= TA1 e. A2 -= TA
2

dan worden deze grenzen :

t I
- (A2 ain. 2 - 11 coa '1) - 4 A1 12 a1:n ('1 - '2) =°

De eerste .ergelijking stelt een rechte lijn voor, de tweede een hyper

bool.

Volgeu (3) aoet ° < '1 - ep 2 < 180
0

• "

De stab111teit i. steeds verzekerd 1ndien de koppeling tussen de luesen

wordt opgehe.en en in iedere lua de parameters zodanig zijn dat er

tegeDkoppeling optreedt.

Dat is bij ,'1 =180
0

•
oWe sulle. one beperke. tot ~2 -= 90 e. ~1 -= 0, dus

o
'1 -. 2 -= 90 •

Met behulp .~ deze .ergelijkinge. ia het aogelijk enkele bane. te be

reke.e. e. teke.en, tig. 7a, bls. 13&.
Ook werd gevraagd ee. experiaentele YiU'itikat1e .an deze .ergelijkiage••

Daartoe laOeten wij dus eerst de diyerse oaderdelea van de schakeline

en hUD Yersterkiagataktore. nuaeriek DaCaan.

a. De brugspanni., U •o
Deze wordt gele.erd door een Peekel laagtrequent RC oscillator. De
treque.tie is 5000 Hz.
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Deze spaaning koat via een potentiometer tusaen een punt van de brag

en aarde. Deze potentiometer werd zo ingeateld dat ook yoorgrotere

afwijEingen van de evenwicht.stand de voorversterker Diet overatuurd

werd. De spanning op de brug bedroeg 80 mV.

b. De brug.

In deze uityoering wordt gebruik gemaakt VaD een Schering-brug. Voor

elk andert1Pe wi••elapann1ngsbrug gelden dezelfde beschouwingen.

u.
~

.'
o

Hierbij is C1 variabele c••deosator (}O pt .1010 pf).

R1 vari.bele weerstand (100 k).

(tea turn Spectrel).

Aan de variabele coadenaator i. 'a capacitei t van 220 pf parallel

ge.chakeld... het eve.richtspunt yoor de C w..rde in het llidden vaa

de .chaal ·te krijgea.
I

Au 4. variabele R i. 10 kg in aerie gescbakelei om te extre..
variaties van R te voorko.en.

Uit (2) volgen de waarde. waarvoor de brug in evenwicht zal zijn.



- 15 -

of

R 0
'R 4 • 978 pt.

2

R2 0,
R1 = 0 • 40,5 kg

4

Meten .e de evenW'ichta.aard.n (.et behulp van General Radio brug) dan

blijkt dat de .eeratand••aarde.vrij.el overeenate.t met de theoretische

D.~. 40 kg • Maar de capac1te1t blijkt slechta 600 + 220 = 820 pf te

zijn. I)e rest van de capacite1tswaarde wordt geleverd door parasitaire

capacit.it (ge.eten met 1000 Hz 120 pf). Dit meet z1jn 160 pt.

Daar wij vrij van aarde uit de brug moeten gaan is een uitgangatrans

toraator opg.nomen.

c. De komplexe kOll8tante It van de brug.

Deze kunnen we berekenen uit :

It • ",
(110 +~11 + "4}{72 + ",'

Waarbij .e atzien van variatie. van ", en de brug .teeda dezeltde

evenwicht••aarde laten zoeken.

Deze berekening verloopt al8 voIgt :

'"-----. a + jb
72 + ",

dan

A 11 =x + j"

K • a + jb
(0 + jd + x + j,,>

a +'jb

(a + jb)(e + x - jd - jy) (ac + lad) + ,ax + bX + j(bc - ad) + j(J!-.:
i ~ - i i

(c + x) + (d + 1) (c + x) + (d + ,,)
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met p =ae + bd en q =be - ad.

K = (p + aX + b1) + j(q + bx - az)
2 2

(e + x) + (d + y)

daaruit Yolgt :

.~

= .:I(p + ax + b1)2 + (q + bx - y)2 '
IKI I i

(c + x) + (d + 1)

arg K. ". arctaa q + bx - r
p+ax+ 1

Berekenen .e K en " voor verschillende .aarden van x en 1 dan geeft

cIIit het volgende resultaat.

x 1 IC

0 0 7800 _530

+10 ~ 0 7500 -52
0 +10 ~ 7600

-10 ~ 0 8000 _54°

+20 • 0 7300 --
-20 ,; 0 8300 --
+30 % 0 7100 --
-30 ~ 8600 . --
+40~ 0 6900 _50°
-40% 8900 -56°30

,
0

+80 % 0 5450 --
-80~ 0 10350

0 -30 ~ 7850 -
6850 55°30•+20 % +20 •

0 -20 % -- _~o

-20 ~ -20 8700 _500

We zien hieruit dat bij niet a1 te grote atwijkiag uit de even.iehta

stand IC en "aaar weintg zuUen vari.ren. Vooral voor a ia dit 'be

1angrijk zoals we in het .olgende zullen zien.

Voor " zullen wij a18 gem1ddelde waarde -530 ne.ea en voor K 7500.
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d. De voorversterker.
Daar er steeds g.werkt wordt met een konstante frequentie van

5000 Hz levert deze weiDig probleaen Ope Uit een serie metingen

bleek d. veraterking 580 x te bedrag.n. Hierbij bleek e.n fas.

draaiing op te treden van 1650
•

a.t achema van d.ze versterker i, opgenoaen in~d. bijlage (fig. 8).
Bij beetaat uit twee versterkingstrapp.n.voorafgegaan .n gevolsd

door een eaitt.rvol,.r.

•• r...draai.r.

Deze g••ft aoge11jkheid }60o iu fue te draai.n.

T.neiad. d. v.rzwakk1n, op t." b.ffeu is v.rsterk.rtrap opgenoa.a.

Sch... bijlag. (f1l. 9).

t. D. t ...g.voe11,. d..t.ktor.a.

D. fae.g.vo.11ge d.etektor.a, die tot taak hebb.a eea w1seelspannings

e1gnaal oa t. zett.a ia .en gel1jkapanniags8igaaal,.venr.dig ••t de

aapl1tudo .n d. fa•• van het ingangesignaal, z1jn in eerate ia

atanti. ontworp.a door de heer E.A.C.M. Weijtere, stage novemb.r

196}.
Er is vooral g.l.t op d.. lineair. relat1e tueaen aapli tude van

wisselapanninge. en gelijkapanni,ng8signaal. Deze l1neariteit 1. dan

ook ze.r go.4, van 1,5 aV tot 6,} V ingugaspanning.

Voor de verbouding gel1jkapanning uitgang tot wiee.lepanning aan d.

iagang w.rd bij een fueverachil tua.ea iagangasignaal .n ret.reati.-
oailDaal vau 90 .en waarde gevoadea van O,}O.

Aan 'ea van d. tas.d.tektor.n ia e.~ netwerk voor 900 tasedraaiing
,

toegevo.gd. De verzwakk1ag hie"an wordt ia de tas.draaier gecoapea-

seerd maar Diet h.l....l;verst.rking 0,25.
D. t ..elevoell,. d.t.ktor b••taat uit ••a .aitt.rTolg.r, gftvolgd

door e.a Schaitt-tr1lger. D. blokapanning die b1eruit koat wordt via

e.a .aittervolger doorg.g.v.a aan,d. baaes van het "match.d pair".

Op de collectors van dit paar koat via .ea tranaforaator b.t r.te·

reati.sipaal .et een faseTer.cbuiTing "1. Over d. weerstand naar de
aiddenattakking ne.en w. bet gelijkapanDingssignaal at. Scbe.. tig.

10.
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g. Redulttie van de overbrenging.

De reduktie van de tandwielen van de overbrenging,.elke eveneens

een rol speelt in de totale versterkingsfaktor,bedroeg van de C tak

1 : 512; voor de R tak 1 : 64.

h. De servoversterkers met sturing.

Bier nemen wij alsingangsgrootheid de ingangsspanning van de servo

versterkers en als uitgangegrootheid 6u het toerental van de

aotoren in rad/.ec. Daartoe werd de tachospanning van de motorgene

rator g.aeten en de faktor bepaald waarin uitgedrukt wordt het aan.

tal radialen per sec per volt. Daaraee is het toerental te berekenen.

Deze faktor ble.k 0.25 rad/sec/volt.Dan is

De versterkingsfaktor S =~ • ~~Ta~c_h::;.o_s...p~an=ni=n",!,g&.
6i 0.25 ing.spanning

Voor beide sturingen .erd g.vonden S =20 • rad
sec V

i. ne aervo~toren.

'De tijdkonstante van de ••rvosturing werd bepaald door 4e tacho

spanning op een schrijver op te nemen. Deze bleek -0,06 sec te zijn.

Blj gebruik VaD EHI-Splitfield gelijk8panning.aotoren.

De overgang van radialen naar admi.ttantie.

Voor de kondenaatortak geldt :
o 'Iteen verdraaiing van 20 ., rad geeft een kapaciteitsveranderiag

van 109 pf. dua een adllittantieverandering van
( ) -12 ~12

Cl)C • 2 'It f • 100.10 =2 x .5000.100.10
-12 .Dua 1 rad • 9.2.5000.109.10 aho.

8 -6=9 • .:10 aho.

8 -6 ahoDat geeft dus een omrekenfaktor van 9••10 .-d. ra
Bij de .eerstandtak treedt een niet-lineaire adllittantieverandering

Ope Bij kleine variaties rond het evenwicht kunnen we door lineari

satie toe te passen toch ko.en tot een redelijk resultaat.
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Bij evenncht.

'7 kg .... 40,5 k g • 44 kg

~ -5 I. ~ -5 ~-5.1da1tt. 2,69.10 Do --. 2,~7 .10 abo ....... 2,26.10 abo.
J I I

f -5 f _~
0,22.10 0,21.10

Ie• .,.r4raai1ns van~ o_enteling of~ z 2.. rad seeft een adJlit

t&ntie.eraDdering van 0,22 • 10-5 abo.

1 a4 0,22. 10 10-5 • 10-6 abo
r • e ,,3 .. 2. •

1
De totale versterkinsafaktor genoraeerd naar de tijdkoDStante- 1s

'C

dus :

.oor de C tak :

en voor de R tak

•

'D1t zijn

Uo
K

A

FD1 ,2

81 ,2

R1 ,2
'C

01 ,2

dimenaielo218 grootheden, waarbij :

• bruppannias.

e versterkingsfaktor van de brug.

e versterkiDgsfaktor van de brug voorversterker.

e versterkingsfaktor van de brug fasegevoelise detektor.

• versterkingsfaktor van de brug servosturing.

e versterkiueafaktor van de brug reduktie taadwielen.

e t1jdltonstante.

= olU'ekeningafaktor rad. naar adJli t tant1e •

Vullen we verder de .&arden voorde diverse konstanten in, dan vinden
I t

•• voor A1 en.12 onseveer dezelfde .aarden n.l •

.11,2 e 0,0016.

Daar.ee zijn de versterkingsfaktoren van het s1stee. bekenci en kunnen

.e overgaan tot de .eting van de stabiliteitsgrenzen.



Wanneer we de krommen, die volgen uit de stabiliteitsvoorwaarden willen

.eten, aoeten we de versterking van de beide luesen varieren zonder de

illStelling van de 8chakeling te veranderen. We k1mnen dit Diet doen door

de versterkingsfaktoren van de servosturingen te veranderen, daar deze
~

ook de tijdltollStante van de servosturing bepalen. Daaro. werden na de

fasegevoelige detektoren gelijltapanningsversterkers (type Philbrick )
•

toegevoegd. Deze hebben tevens tot taak het u1tgangssignaal van de

taaecevoel1ge detektoren tot een redel1jke w..rde op te voeren.

Van deze gel1jltapanningsversterkers wordt op de volgende aanier de ver

sterking gevariierd.

R,

•

fiS. 11.

Daar R1 en R2 hoge waarden .eten hebben 011 een goed. werking van de

versterker te venekeren, konden we RZ aiet llitvoeren .et een potentio

.eter, maar wel als een serie/parallelschakel1ng van weerstanden.

Vitgaande van een vaste kleine afw1jk1ng uit 4e evenwichtsstand bepalen

we nu de waarden van PH1 en PBZwaanoor instabll1teit optre.dt. PB1
en PBZ zija h1erbij de versterkingsfaktoren van de gel1jkspanningsver

sterkers. Bij deze .etingea beperken we OilS tot een vast faaever.chil

van 90
0

tUBsen " 1 en' Z ,dUB
o'1 -'z -90.

Voor ver.chillende w&arden van de par.eter "1 ne.en we deze figuur Ope
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Tabel I. 411 = 1050 of 2550 (cos 411 = - 0,25)

PB1 B1 PH2 B2
50 0,08 1720 2,75
78 0,125 940 1,50

100 0,16 530 0,85
150 0,24 282 0,45
250 0,40 156 0,25
470 0,75 118 0,19
725 1,16 94 0,15

1100 1,76 78 0,125,
1500 2,40 59 0,09

'2000 3,20 50 0,08
3000 4,80 33 0,05

VeraeDiSV1l1digd. .et de ltonstante van paragraaf 3-3 vinden .e de kolo_en

2 en 4 van deze tabel.

Conform de ver.achting uit de vergel1jk1ng van de sta~il1teit.grellZen

krijgen .e een aoort hyperbool.

Tabel II. 411 =1200 of 2400 (cos '1 = - 0,50)

P~ B1 PB2 B2
77 0,126 3090 4,95

1.50 0,24 1720 2,75
2.50 0,40 1150 1,84
290 0,46 180, 1,25
470 0,75 680 1,09

540 0,86 363 0,58
800 1,28 280 0,45

1270 1,95 200 0,32
1680 2,58 156 0,25
2000 3,07 147 0,23
2500 3,84 109 0,19
3200 4,90 70 0,11
4300 6,60 33 0,05

..
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Tabel III ... • 1320 ot 2280 (cos '1 = - 0,75)

PH1 B1 PH2 B2

900 1,35 1410 2,25

1040 1,67 1100 1,77

1240 1,98 1000 1,60

1470 2,'5 940 1,50

Van deu laatste gratiek zijn slechta .Ilkel. pWlt.n g••eten, oadat b.ier

d••tabil1t.it .an het s1.t.e. zo goed wordt dat d. versterking t. hoog

opg.voeN .o.t word.n o. nog in.tabil1t.it t. krijpta. DJ.t ,eett dan°

.o.il1jkheden ••t de ••no••r.t.rk.ra cli........t1tUri rUen. De bijbeho

r.D4. tigure. zijn S.t.k.Dd. tig. 12•• In dez. gratiek.n wordt h.t

.tabiel. gebied b.paald door de ....n .n de Ero". horend. bij e.n be

paald. waarde .aD de par_.t.r '2. Butt.n dit gebied tr.edt iutabil1

t.it Ope Dit optreden van instabil1teit manife.teert zich in het di.er

geren van de .venwicht••t.nd Yan de atregelelemente•• Dit .ordt .cht.r

bep.rkt door d. slechta kleinetoegeatan. variatie in deimpedantie-

, waarde .an d. afregelele.enten. Een andere aoeil1jkheid die bij dez•

• etingen optreedt, ia d. langdurig. iulingertijd die nodig is bij het

nader.n van d. atabil1teit.grenzea. In tig. 13 en 14 zija b.ierYaD voor

b.elden gegeven. De eerate tiguur toont duidel1jk de langdurige o.cil

latiea voor het ber.1ken van d. ev~nwicht.stand.

In d. twe.de figu.r waar w. 4. atabil1t,it.grenzen nog dicht.r benaderd

zijn, wordt het evenwicht zelt. Diet ...r Mreikt. T.npY.lp. Yall 4.

dre.pelwaarden in de .erYo.t~iac.. treedt bier .en liai.tc7clua Ope

In tig. l' .~jn ter vergel1jkiag naa.t elkaar g.tekeDd het b.rek.Dde

.erloop en het ge.eten verloop .an de krommen. Bekijken we dez. tiguur
I

dan kunnen we sien 4at er e.n redelijka overaeako..t be.taat tua.en

beide aoorten figur.n.

Alle.n in d. gebieden waar conditionele atabiliteit optre.dt zijn er

atwijk1ngen. Deze kwmen w. toeschr1jv.n aan de hoge Yeraterk1ng.tak

torea in dez. gebieden, waardoor de Jrenzen b.ier zeer aoeil1j~ te r.a
li••ren zijn.

len and.re taktor. b.ierbij van belang i. de benadering die wij in de

wiskuDdig. atl.idiag to.gepast h.bbe.. Wij hebb.n daar Y.roDd.r.teld

dat de tas.ban.n r.cht sijn. Vooral bij grotere atwijkingen van de even

wicht.stand wordt de tout die .e daar~ij llakenOsteed. croter. Bij een

siaulatie Yan de stabil1teitsgrenz.a op een analoge rekenmachine bleek

er geen atwijking op te treden tuas.n berek.ade en ges1aal...rde grenzel
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We kun.en ook de stabil1teit van het slstee. onderzoeke., zonder de eia

te atelle. dat er allee. ~lei.e atwijkinge. van de eve••ichtawaarde.

toesestaan zijn. Wanneer deze voor.aarde verYalt mogen .e K e. ~

(de modulua .en het arguae.t van de koaplex.e koutante van de brug) Idet

.eer ltouta.t veronderstelle.. .'

OndaBka Diet-li.eaire ettekteD zal dit toch eeil redelijke benad.erillC

blijkeD op te levere.. We beschou.eD hierbij het z - 1 vlak. Bierbij
. .' 1

zij. z ea 1 de at.ijk1nge. van de eveD.ic~ta.aardeaVaD 1C e. j ••,.
. 1

Daarbij gaan .e er vuuit dat li 11\ B2
, 0

eD. 1 - .2 = '90

We geven dan Been zodanige .aa~e dat er, voor ee. bepaalde .aarde van
J

co. ~ nog Det geen instabillteit ·optreedt. Hierna gaan .e na .elke at-

wijk1q uit het eyenwicht .og aogel1jk is zo.der dat er instabiliteit op

treedt.

ODder de boyeageaoeade voorwaarden kunnen de stabilite1t.Yoorwaarde.,

Yolgend uit het Hurwitz-criterium geschreven .~rden al8 :

coa'1 < 0e.
I

B cos ., - co~1 - B > 0
• 0 0 .

Wannear ., • 105 ~t 255 t ~us co••1 =- *volgt hienit VQor da grena :

1 , 4
l&' B +.1; - B = 0 ~ =1; .• 0,267

In het voorgaanda is afgeleid dat .e voor de ko.pleza konstanta It

(III.') kUnne. schrijve. :

It • 1~~_....- --J'.

(110 + A'11 + 14) (12 + 1,)
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Hienit Tolgt :

I
V'I == Yep + ax + bl)· + (q + bx - &)2
A j I

(0 + X) + (d + 7)

en.
Cl • &retail q + bx - !.

p+ax+ '7

Werlt.n .e d1t u1t, dan Tolgt

• •IKI I = (p + ax + bl' + (q + ,X i Y)
{ (c + x) + (d + l)} _

.et p • ao + bd en q • bo - ad ingevuld .ordt dit :

2 2 2' I·
(a + b ) { (0 + x) + (d + 1) 1. •- - . = I Itl• 2 I

{(c + x) + (d + "' ). ..
2 )1 a + b

(c + x) + (d + 1 == i
It

Dlt is een atelsel olrkela .et ala .tddelpunt

(X,1) c (-c, -4) on otraal R c~
B1era.e_ltuzmen .e I Itl ala funktie Tan x, 1 t.kenen in x,l Tlalt.

Ult

221 I
+ d a + be .-l

Dlt geeft IItI == 8000

1 = t -a taDg, x + ~ 2- P tan g,
tan Cl + a tan Cl + a

Dlt is .en atel.el reohte l1jnen•.allen gaand door het punt -0, -d.

Ii.raee ltunnen .e Cl ai. funk:tle TaD x, 7 tekenen in x, 1 Tlak.

In eTenwiohtapunt s1ja x en '7 belde nul. due

'--1 KI fR··+ b
l

-, • i :;
c + d
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Uit <I» =<p +o

Uit <I» =<P +o

a.::

0.=

1050 I t 1570
vo g <p 01 =

255
0

voIgt <p 02 == '°70

Voor de versterkingataktor B kunnen we schrijven B == AX.

Met coa. 1 =t (voor. 1 • 1050 ot 255
0

) en in evenwicht voIgt hierui t

voor A :

B 0Agg~ ·5A • i.. ",.10 •

oa ieta oDder de atablliteitasrena te to.en kiezen we Toor A '.10·~ uit

• Alleen de waarde

• 1 • coa • 1 • B • ° Tolgt

1+ /1 + 'tift-coa <P1 • ----:a:::----

2
B coa

eD Cl

11,0 Hieraee Tervalt

.'70 Hieraee verTalt

Tolgt Toor

Cl,
Cl 2

,..&arden TaD B co. <I> l' da•• 1

1 _ ~1 + Bit
coa ... = 28 1. voldoet daar coa '1 andere groter ala 1.

Vit deze .aarde volgen twee waarden van • 1 ;. 11 en. 12. Met <p 01 • 1570

en ., 02 • '°70
geett. 4it 4.aarden TaD a.,

0. 1 • '11 -, 01

a. 2- • <I> 11 -. 02
a., • cp 12 - cp .01
a. 4 • cp 12 - <p 02

Vit eM e1a dat 900 < '1 < 2700

cp =157 . -610 < ~ <
o

eD <p 0 • '07 _2170 < a. <

We kRaAen na Toor Ter.chilleade

uitrekenen.

De Itt••et bij~.h.reDdeCl ~i. bepalen in rr Tlakhet gebied waarbiDDen het

a7atee. atabiel ia (f1a. 16) tua.en de dikke l1jneD.

I: B coa ,. '11 en , 12 0. 1 e. Cl4

2.000 0,06 0,058 9,0 2670 _640 -400

'.000 0,09 0,078 95
0 2650

. -62
0,° -410,o

4.000 0,12 0,108 96
0 264 _61 0 -4,0

5.000 0,15 0,150 99
0 261 _580 _-460

6.000 0,18 0,175 100 260 -57
0 -470

8.000 0,24 0,228 10' 257 _540 _500

10.000 0,'0 0,275 106 254 _5,0 _,,0



K

1.5.000
30.000

B

0,4.5
0,90

cos, ell

Dit hele ,ebied i. yoor ODa .et de be.taande op.tellill, echter Diet te

bereiltell. De _xi..le yui_tie yall de .tregelele.ellteD bep.,ut ill het

x-t Ylak eeD bereUbaar gebied.

Vanatie It 0 - 100 K Q ..

Variat1. C 200 - 1400 pP

adaittantie _ .. 1.10·.5

-.5 -,adJd.ttaat1e 0,69.10 .. 4,4.10 •

Bre""e... .e ook deze grenze... ·1n de tiguur yan blz. " &all, dan krij geD .e

de gearceerde ticuur ala·.tabiel ,ebied. Verklei...en.e A ot lateD.e '1
..er Daa1" 1800 DaCleren, d~ .ijke... de grellzell uit elkaar en het stabiele

gebied .ordt groter, fig. 17 en 18, blz. 32 •• ".
W. kuDnen een redelijke overeeDkomat kon.taterell .et de berekende tiguur.
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Er i~ ook Dog overwogen een simulatie van de brug uit te voeren op een

analoge rekenmachiDe. Dit bie4techter weiDig Dieuwe gezichtspunten.

Wanaeer we de siaulatie uitvoeren zullen we voor de servosturing gebruik

eoeten JIalten van serYoverileDigYuldigers (dit zijn in feite serYosturingen:

en voor de fasegeyoelige detektoren van elektroDische veraenigYuldigers,

hetgee. we nu ook doen. We zien dUB dat een s1aulatie in teite neerkomt

op een opbou. van de brug zelt.

'e. sevelee van allerlei oorsake. zijn de geYoel1gheid en 4e conyer

genties.e1heid van deze brae Diet zo erg ·~oot.

Inkele van die oorzaken zijn :

~~!!E!!!~~~!~ Yan versterkers. f"egeyoelige detektoren en servostu
ringeD t.g.y. wrijying in de tandwielen •..
Hiet-lineaire effekten, • in faaedetektore. - dode gang van tandwielen.
--~-~-----~~---------- .

!!!!!i!!!!!I!! ten gevolge ,van straling.

Vooral de gel1jkapanningaaotore. met hun borstels hebben een vrij groot

aaaloopkoppel nodig~

~!!!!±!I!!!! :
.

De gevoeligheid worit bepaald door de inatellinc van de brv.C en de

dreapelwaarden ~an veraterkera, fasegeyo.lice detektoren en aerYostu

riasen. Vooral de laatate zullen hierin een grote rol spelen.

Stel de dreapelwaArte in de aervosturiD.g voor de x lus ia c ax. »e daar

door optredende tout i. x stelle••e AX. Deze .ordt dan gegeve. door :

cax
°v • '"'Ii

.aarb1~ 0. de Yeraterkingafakt0r van bruC, Yoo~ersterkere. tasege.
voelice detektor is. Zonder a.rYoaturi.g dus. ~

°v :;:
.aarbij Sx de versterking van d. a.rYoaturinc is, dus •

82 O
2

't
2

8 •x R
2
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82 =veraterking servos turing.

O2 =oarekeningsfaktor hoekatand-admittantie.

~2 =tijdkonstante.

R
2

- reduktie tandwieloverbrenging.

-,it-. A. Ji). U
o

C ax ~ 82 • O2 • 't 2
R

x

of

:: f . A • 1'D2 • 82 O2 ~ 2 U0

.R
Vullen we de waarden van de versaterkingafaktor ia, dan volgt hieruit :

In bet .eeat gwaatige geval (coa q> = -1) wordt de tout Ii x.

c ax 8x
s

.11

c • 1000 6ax . -
Ii = "JiI7~5~OO~--5::;'UPr.Or--~0~3"'-"""U'lrO ~ 9,6 • 10 c sx.x .' u • , • u

Voor C ax werd een waarde geaeten Tan.:!: 30 aV.

Dat ,eeft 'YOor Ii x

88 -6
Ii x I: 0,2 • 10 due de relatieve tout

IiX.- .x

, -6
0,288 • 10 X100 ~ =1 2 ~
2 • 47 .' 10-5 ' .1:.==

We kunnen dit kontroleren door na t. gaan welke Terdraaiing van de XI dUB

van de R tak, aogelijk ia voor de schak~ling reageert en de IIOtor begint

te draaien.
, 1

Dit blijkt het geTal te'zijn bij lb o.wenteling Tan de loper Tan R. Een
o_enteliq .i. 1.0 Kg d1l8 : _

Ii R I: 1°l~ =600 g •

Daar400r verandert de adaittantie :

R 39,9 X g - 40 ,5 'x g.. 41 t 1 K g
-5 L -5 -5.1da_ 2,51 • 10 2,~7.10 2,43.10

J,..----r----', ...' --"T""--~

• 5 .. 50,04.10· 0,04.10·



~ =0,04

- ,,70 -

1 -5o • De relatieve fout

-5= 0,04 • 10 x 100 %=
2,47 • 10-5

1,6 %.

'f A =

a; S ~ tJ 1 - 8 A cos. +

Woneer .e ODS weer beperken

praktijk het mee.t voorko.t.

uitdrukkiag over in :

Er ,i. due een klein ver.chil tu••en de rechtstreeka ge.eten waarde en de

berekende waarde. Dit i8 te verklaren doordat .e ~n onze beschouwingen

alleen de dre.pelwaarde TaD de .ervosturing opgeno.en hebben en de

faaegeToelige detektoren Diet i. rekeDing gebracht hebbe••

ne cO.Tergentie .ordt sterk bepaald door 4e instelling Tan de brul.

Baciere••• 4e .tabiliteitsgrenseD te dich-t, do krijeen .e langdurige

iDSlingerverschij..ele., due slechte convergentie.

Voor e.n theoretische beschouwiag over dit onderwerp kuDnen we verwijzen

naar literatlWrlijst (10) 1I-19-3. Bier i8 voor gelijke A en, 2 - ~ 1 =
o .

90 e.n uitdrukking afgeleid voor,de inalingertijd n.l. :

T
1

a; - '2
.aarbij a.. £(1.1 cos.)

T = tijdkonatante VaD de servosturing.

ne uitd~ukld.ng voor a; wordt gegeven door :

16 All co. (-21 arctall 4::in t )
1 - co••

tot het meest gunstige geval, hetgeen in de

dat ~ =1800 clus cos ~ = -1, clan gaat cleze

a;S tV II
II .1 -i/1 A:1 + 8 A + 16 A + 42

Bereke.en .e enkele waarden VaD 'fA

'A a; ''f
A

0 0,.50 - _at wel te verwachten ... ~

0.25 0,63 0,.5 .ec

1,00 0,85 0.17 .ec

1,75 1,00 0,12 ...c

3,00 1,17 0,09 sec.



dan zien we dat de inateltijd athankelijk van A var1eert tus.en 0,1 en

0,5 aec.

Vergel1jken we d1t met de gemeten waarde van ~ bij A =1. n.l. 0,3 sec

dan is er een redel1jke oTereenkomst.

We z1en dua dat de conTergent1e.nelhe1d sterk athankel1jk 1. van de

tijdkonatante van de .ervoaturing en van de versterkingataktor A.

Aan de nauwkeurighe1d van de brag i. slechta weiDig aandacht beateed,

daar deze l1gt binnen de gevoellgheid·Tan de bJ"Ug. Bet op.etfen van

paraaitaire capaciteiten door bet aanbrengen van b.T. een Wagneraarde

beett dan weiDig zin.

Meten we het aanloopao.ent Tan de gel1jkap&nn1ngaaotoren-(E.M.I.

Splittield motoreD) door' &an de as·Tan de motor een ataatje te beveatigen

en het uiteinde hiervan met gewichten te bezwaren, dan vinden we een

.oment va~30 cr ca. Doen we d1tzelfde b1j w1aaelapanningaaotoren (15 M

10 B 3 Muirhead. 400 Hz.) dan T1nden we ala mo.ent 15 gr CL Due slechta

de belft.

Dit geeft een reden o. de schakeline ook met wissel.panningsmotoren uit

te Toeren. Bovend1en ko.en dan andere uitToeringsmogel1jkheden naar

voren.
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4. Uitvoeringsmogelijkheden met wiasel.panning.motoren.

4.1.1 E!2~_~~!!!~~!_!!~_!!~_!~~S!!I!!~fe!!!_!~_~!_!!!!I!!2!!~I!_~!:

tektorea•.....__...._~
Aan het principe van de achakeling verandert hierbij weinig. De enige

verandering die optreedt ia, dat het gelijltapanningaaignaal wat uit de

faaegeyoelige detektorea kat, aoet worden omgezet in een wiaaelapannings

sigual van 400 Hz, waaraee het,servo.,.ateem gestuurd wordt.

Bet aerYoa,.ateea werd gebouwd aet Vectrix oDderdelea, die een nauwkeuriger

en aaellere werking aogelijk aaken dan de ia de yorige opatelliag ,e-

'bruikte onderdelea. Bet zou yoordelen bi.den voor de reduktiea yan de R

en de C tak gebruik te makea van kant ea klare reduktiea~ Deze zijn &aD

zieDlijk nauwkeuriger en compacter'dan reduktiea uitgeToerd met loa.e

tandwiele.. Daar echter deze reduktie. op het 80ment niet Yoorradig

-are••n er bOTeDdien bij atabiii~eit.proeve.nogal grote belastiage. uit

seoefep4 wordeD waardeze reduktie. niet op berekead zij., werd hieryan

geen gebruik gemaakt.

Ook 4e fasedraaier CAp ) werd eaigazina veranderd. Deze verzwakte &&D-o '
TaDkelijk waardoor de faaegeToelig. detektore. &an de rand Tan het

l1neai~e gebied bedreven werden. Door hi,r een veraterkerachakeling aaa

toe te,voegen koadit beswaar opgevangen worden.

EI' 8Oe.t du een Ik>dulator gebouwd worden die een wia.elspaDDing Tan 400

B& geeft W.&rYaD de amplitudo ee. _at ia TOOI' het gelijkapanningain

gaaca~lgnaal. De frequentie van 400 Hz lIOet gelijk zij. un de frequeatie

VaD de bekrachtigj,q Tan de aotorea. Deze frequentie wordt .erkregen

door eea biatabiele aultiTibrator te aturen met eea aignaal ontleeDd

aaa de b.kr~chtig1ngaapannil!:gvall'de motorea, dws 110 V, 400 Hz. De.e

biatabiele ..ltlvibrator geeft een blokapanning af .et een herhaliaga

frequentie TaD 400 Hz. Deze spanning wordt Tiaeen eaitterTolger toe

geToerei aan een tranaforaator W&arvan de aecunda1.re wikkeliag uit twee

delen beataat. VerTolg~na komt de,blokap~Ding op de achakeltranaiat,ore.

BCZ 11. De gelijkapaaningsiagaag Tan de.e achakeltraaaiatore. word t ge

Toed met het uitgang.aiga&al Tan de faaegeToelige detektoren. De

grootte van dit signaal bepaalt welk ge4eelte van de blokapanDing wordt

doorgelaten en het tekea van deze gelijkapauning welke Tan de achakel

traaaiatoren geaperd zija. Ret uitgang.aignaal van deze achakeltransia

tore. ko*t via een emitterYolger op een LC kring die TaD de blo~ap.DDiDg

een ainuaTol"llig aignaal aaakt.
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B1j een negatieTe gelijkspann1ng is bet u1tgangswi••elspannings.1gnaal
d1l8 1800 in faae gedraaid.

Bet sche.a Tan deze modulator i. opgeno.en in de bijlage, fig. 20.

Bet blokacbe_ Tan de .c.balteling wordt nu :

1.j1Jt:#1Jz.
t

SerVo! MODI - FDr-
.

1 ,
.

Hz - bru.s· - lPo - > -

.,
~

If

ooJ.J~ - 5ervolI .. MOl) 11. -- FD.x

fig. 21



- 40 -

W. zi.n dus dat dit ind.rdaad principieel dezeltde aituatie g.ett ala
d. vorige opstelling. B.schouwing.n ov.r d. atabilit.it van dit syatee.

v.rlopen dan ook volkom.n analoog. We zullen bi.r dan ook g.en aandacht

me.r aan b.at.d.n.

4.1.2 !!!!~!!!I!!.

Deze aanier van opbou1f ia weiDig iat.r.saut. Door d. toevo.ging van de

modulatoren worden w.er onnauwkeurigh.d.n ing.vo.rd die 4e gevo.ligh.id

van de achak.ling ongunatig b.lnvlo.d.a. De winat" door het g.bruik van

beter. el.m.nt.n .a de wisaelapanD1ngamotoren wordt ged••lt.lijk teDi.t

gedaan door de invoering van nieuw. foutbrolmen.

De modulatoren h.bben na..lijk weer een dremp.lwaarde. Deze is echter

maar klein. Bov.adi.n Met de modulator een lineair. karaltteristiek

hebb.n. Dat is bij dez. modulator, vrijwel het geval.

W. kuDnen de gemeten gevo.ligheid vergelijk.n .et di. van d. brug m.t

gelijkapanldn.pllotoren. -Dez. g.vo.ligheid werd b.paald door na t. gaaa

w.lk. uitwijking uit de .v.nwicht.stand nog aogelljk ia, zond.r dat de
, ,

motor het tandwiel terugd~ijtt.Voor de g.lijkspanningamotor vonden w.

1,6 %als r.latiev. atwijk1ng. Voqr d. wi~selspann1ngaaotor1,1 %. Daar

d. dremp.lwaarde van de.wisselspanningsmotor sl.chts de heltt b.dro.g

van die Tan d. gelijkapanningaaotor, zouden w. een winst vude heltt

verwacht.n. Ook d. inateltijd sal i.ts kl.iner zija, omdat de tijdkoa.

atante van de wisa.lapanningaaervomotor i.ts kleiner, is. Eea Bade.l van

d. wias.lspanning.servosturing is echter dat t.rugkoppelin& en T.rater

kingatakt-or sterk g.koppeld zija, zodat variatie van de en. waarde de

and.re sterk b.invloedt.

Ee. g.heel and.re aog.llj~.id om d.ze brugop t. bouw.n is~. volgende.
Wanne.r wij de cletektoJ.wiaaelapanDiag (5000 Hz) lI.ngen m.t .en 5400 Hz

signaal, kunn.n we door d.tekti••en 400 Hz signaal verkrijge•• Door dit

400 Hz signaal dan toe te voer.n aan de s.rvoversterkers, kunnen we dus

we.r een gesloten r.gelcircuit krijgen. We krijgen dan het volgende

blokach.aa.
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Bierbij wordt het 5000 H& aignaal van de generator die de brug Yoedt,

toegeYoerd &an een .odulat~r (aod. I). Aan deze modulator wordt ook een

Itoo Hz spanning toegeYoer4. De somfrequentie van 54-00 Hz, die wordt ut

gefilterd, wordt toegeYoerd aan aodulator.II. Deze modulator krijgt ook

het 500~ Hz detektorsilnaal toegeyo.rd. Bier ~ordt de verachilfretue.ti.

van ltOo Hz uitgefi'lterd en dan toegevoerd aan de s."osturingen. Aan een

kant wordt dit sl'paal eerst 900 in faa. gedraaid. tij moeten echt.r ..1

d. f~everhouding van dit signaal b.sch~uwea. In d. modulator wordt een

..plitude-ge.odul~erdsignaal geyoracl. Daarvoor ltunneD. we schrijvea :

• a .0 cos CJ)ot + t M cosl (w. + 1I)0)t + <p) + t M cost (11)0 • 1I).)t- -<p)

Bier treedt na het bandfilter alleen de Yerachilcoapoaeat, dua

i M coa { (Wo -II) .)t - lP} Ope Dit betekent dus dat de fase YaD het 400 Hz

eignaal bepaald wordt door de faee die het 5000 Hz signaal had. Was de

faae van bet 5000 Hz op het tijdet~p t =0 *dan zal de uitgangsepanning

van de aodulator op dat .o.eat -t zija of i, nu due ten opzichte van

bet ltOo Hz bekrachtigings.ignaal. Wij latea nu de 8erYo~toren als faee

detekteread ele.ent optreden. 1ft:
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D••• motor.n hebb.n de eigenschap dat voor een maximaa1 koppel bekrach

tiling••panning en stuur.panning .en faseversch11 van 900 mo. ten hebb.n.

Daarto. is in d. s.rTov.rsterk.r ••n 900 fa.edraai.r opgenomen. Dit

houdt du. in dat .anne.r de C tak uit evenwicht i., de detektorspanning

na de fas.draaier f9
0

••n fas•.•a1 h.bb.n van i. Daal"voor zal de modu

lator e.n spanningafgev.n van 400 Hz ••t .en faae van i t.n op.icht.

van 4. bekrachtilingsapazm.ing. D. in d. schaIteling opseno••n fas.draai.r
o· .van 90 zal hi.rvan dus een in fas. signaa1 mak.n. In de 8.rvov.r.t.r~er

zal nogaaale ••n f••edraaiing van 900 optr.d.n .n servo II za1 dua een

-axi-aal kopp.l krijs.n., en .ervo I, oad-at dear ••n fa,,"rading van

900 ontbreekt, ,een kopp.l O.

Alle aodulator.n berusten op h.t r.ed•••rder genoeade typ., dUB lin.aire

collectoraodulati.. De modUlator, die 400 Hz .et 5000 Hz .engt tot een

,400 liz spanning geett hi.rbij d., ••••t. mo.il1jkh.den, dear d. eomtr.

qu.nti. vrij dicht bij e.n van de ....n.t.ll.nd. tr.qu.nt1e. ligt. Bi.r

lIOeet un de modulator nog -een bandfi1t.r to.gevoecd word.n• .lan d. D.C.

iacans .ordt nu d. laagfre~u.nt spanning toegevoerd. Om Diet al te grote

verliez.n t. krijgen in 'In 1u8 .erd voor de 900 ta.edraaier van het

volg.Dd. t7pe gebruik gemaakt

-rlt-u-t. Ut'..
tiC. Z3.

---.

•
Ln~.

4.2.2 !!E!r~!I!!:

D... echakel1nc h••ft hetvoordeel dat nu d. fa••g.voelig. d.tektor.n

ait de opzet verd.enen zijn. Wij 8O••ten er atee48 voor zorgen dat deze

bedrev.n .erden in hun lineaire g.bied. .at vult aoeil1jkheden gat. .lan

d. modulatorea hoeven .at 4it betreft geen hoge ei.en ,e.teld te .orden.
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Daar h.t ingangaaigna&! wordt o.g.z.t in .en blokapamdDC.zijn d.z.

modulator.n ongeTo.lig voor ••rToraing wat tot gevolg h.att. dat d•

••rat.rking.taktor.n Yrij hoog kunnen word.n opg.voerd zond.r dat dit

co.plicati.a ••t zich ••ebr.ngt. Voor de gevo.ligh.id van de .cbak.ling

vonden we nu (weer ond.r de ••••t gunstige conditiea) een relati.ve at

wijking van 0.8 ~.

Ben laatate aog.lijkbeid oa ZO'8 brug op te bouwen ia aakkelijk te re

ali..ren wann••r we werke.n .et .en k.natante trequeatie. Dit aoet dan

de trequentie zijn. w..raee de motoren worden bedreve.. Er zijn echter

aoto~en voor verachilleade trequentiea v.rkrijgbaar (50 - 60 - 400 
1000 Hz).

Ilokach....

S 2. . - goo~

~ ~

I br~s fPc, - >~en !400ltt p ~

A ~

- s, -.

tis. 2;.
De brug wordt hierbij gevoed .et een aignaal .et trequ.ntie van 400 Hz.

wat teve.. gebruikt wordt om de motoren van de .e"oaturing te be
krachtige•• Het 4etektoraignaal uit d. brug wo~dt veraterkt en Da in tase

gecorriperd te zijn toege.oerd·~ de atuurwildtelingen van de aervo

.otoren, waarbij een d.r aignaleD 90° in taae gedraaid wordt.

V.roD4erat.lleD we dat all.en 4e R van d••venwichtawaarde .t.ijkt. dan

zal h.t 4etektoraignaal een t ••ehoek ~ hebb.D, veroorzaakt door de com

plexe konatante van de brug. In de ta.edraaier ~o wordt deze faaeopg.

heveD. zodat de taae Da de ver.terker 180 is ten opzichte van de gane

rator.panning.
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Dat wil zeggen dat '1 = 180
0

('1 =<flo +a.) dua optimale atabiUteit. In
lu 2 .ordt dit aignaal in totaal nogeena 180

0 in faae gedraai4.

900 in de taaedraaier en 900 i;4e aervoveraterker. Hierdoor zal de atuur

apaDDing van aervo 2 in taa. z~~••et de bekrachtigingaapan,ning van deze

aeno. Er ontataat das geen koppel op'de .tor.ln lua 1 zal alleen in de

aervoveraterker een t.aedraailns van 900 optrede~ en bier krijgen .e in

aervo 1 .el een koppel, zodat d.. de R aotor 4e .aarde van R zal veran

deren.

!!i!~~!I!! :

la4ell. bij deze aethoele, i8 4e lase brugfreque.tie~ Deze heett tot gevolg

dat .e, ...neer .e gebruik willen blijven maken van een luchtkonclenaator

van 1000 pte ala atregeleleae.t, van de C take de R .aarden in de brul
.-
aterk aoeten vergroten. Bierdoor zal de brug belaat .orden. Verder zal

50 Hz broa een veel grotererol gaanapelen.

Ook de .erking van de aervoaotore. ia bij kleine hoeken tuaaen atuur- en

bekrachtigingaapanningDie-t i4eaal. Hierdoor zal de relatieve afwijking

,roter zijn ala bij de andere aogeUjkhe4en. Bij 3 ~.
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Conolusie :---------
Bet is dus op de hierYoor beschre~en aanier .ogelijk zo'n brug af te

regelen. Bij geschikte keuze van de inetelmogelijkheden en .bij Diet

al'te grote afwijkingen van d~ evenwichtswaarden biedt de stabiliteit

~an het s1ste.. weiDig proble.en.

Nauwkearighei4, gevoeligheid en,instelsnelheid &ija echter Diet zo

groote
Vooral de .ervo.otoren bepalen de g$voelighei4 en de iaatelsnelheid.

Bij grotere atwijkingea VaD de evenwicht.waarden waarbij de fa.ekarak

teristieken gaan afwijkea van rechte ~ijneD, .oeten de veraterkiDgs

faktoreD al aDel beperkt worden.

S..envattead zijn deze s1ste.en dus slechts geschikt yoor .eriemetingeD.
tan elemeDten VaD deseltde ordegr~otte.
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Tijdena een colloquiua voor Meet- en Regeltechniek werden enkele ver

beteringen gesuggereerd om de aoeilijkheden veroorzaakt door de dreapel

waarae van het eervoayateea, ~e verkleinen.

Ale eerate aogelijkheid oa dit te doen .erd geopperd een onderlue aan te

brengen van de tachogenerator naar de uitgang VaD de faaegevoelige de

tektor. Dit houdt in dat er, wanneer de aotor Diet draait, geen terug

koppeling is, dUB een grote versterking. Dit helpt de drempelwaarde re

latief te verkleinen. Loopt de IlOtor eenmaal, dan wordt de vereterkiDg

door de I1U optredende terugltoppelinc, kleiner, zodat uD-de atabiliteita

voor.aarden voldaan kan worden.

Ala t.eede .ogelijkheid .erd een "jitter" a1stee. genoead. Door toe

voering VaD een kleine wiaaelspanning &aD de servoaotor aet eel1 aapli

tudo gelijk aan de dreapel.aarde ell .et een geschikte frequentie kunnen

we de aotor .et iedere gelijkspanning laten aanlopen.
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