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Samenvatting:

Het steeds groeiende verkeer in de afgelopen decennia heeft ertoe geleid

dat in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van zgn. verkeersdrempels.

Onder een verkeersdrempel of -detector verstaat men een inrichting voor

het aantonen van de aanwezigheid resp. het passeren van voertuigen.

Aan de meeste bestaande uitvoeringen van deze drempels kleven een aantal

bezwaren, die bij de huidige toepassingen nauwelijks meer getolereerd

kunnen worden.

In dit afstudeerverslag is een onderzoek beschreven aan enige typen

inductieve voertuigdetectoren. Dit zijn detectoren bestaande uit één of

.meerdêrespoelenwaarbijde zelfinductie of de wederzijdse inductie

verandert onder invloed van een passerend voertuig.

De tijdens het onderzoek verkregen kwantitatieve gegevens betreffende deZE

effecten bleken bij benadering theoretisch te voorspellen.

Een bepaalde uitvoering, de kruisspoeldetector genoemd, blijkt aan een

groot aantal van de gestelde eisen te voldoen.
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1. Inleidende beschouwingen.

In de achter ons liggende jaren is het wegverkeer in geheel West-Europa

en ook in Nederland zeer sterk toegenomen en het ziet er niet naar uit

dat deze toename in de nabije toekomst zal worden afgeremd. Om deze

toename te kunnen opvangen zijn een groot aantal voorzieningen noodzakelijl

In de eerste plaats betreft dit uiteraard de aanleg van nieuwe en de

verbetering van bestaande verkeersaders met de daarbij behorende kruis

punten, verkeerspleinen en dergelijke. Daarnaast is het van veel belang

OJn de beschD~bare capaciteit van wegen en y~uising~n zo goed mogelijk

te benutten~ door éènèffectieveregelingvan de verkeersstromen.

Zowel voor de planning van de wegenbouw als voor de uitvoering van ver-,

keersregelingen is informatie aangaande het verKeer noodzakelijk.

Bij de planning van wegenbouw gaat het om de geïntegreerde gegevens

van grote aantallen verkeerstellingen op verschillende plaatsen en over

lange periodes. Door zorgvuldige statistische verwerking van deze gégeven,

. kunnen betrouwbare verwachtingen worden uitgesproken betreffende de

benodigde capaciteit van de nieuwe verkeersaders.

Bij verkeersregelingen daarentegen gaat het om de momentane informatie

over het verkeer in de nabijheid van de plaatsen waar wordt geregeld,

Deze informatie kan o.a. worden verkregen met behulp van verkeersdrempels

of verkeersdetectoren. Een verkeersdrempel kan worden gedefinieerd als

een opnemer die informatie verschaft over plaats, tijd, richting, grootte

en snelheid van de aan het verkeer deelnemende voertuigen.

TIelke van deze informaties noodzakelijk zijn wordt hoofdzakelijk bepaald

door de toepassing. Het meest belangrijk is de aanwezigheidsdetectie.

Voor het bepalen van de richting en de snelheid is gewoonlijk enige

aanvullende informatie noodzakelijk, die bijvoorbeeld kan worden verkrege

met behulp van een tweede äetector.

Het onderzoek was voornamelijk gericht op de zogenaamde statische detecti

een detectiemethode waarmee een stilstaand voertuig kan worden gedetectee

Daarnaast moeten de dynamische c ....gew;;>chuppen zodanig zijn, dat voertuigen

tot een bepaalde maximum snelheid eveneens kunnen worden gedetecteerd.

Het onderzoek was verder beperkt tot detectoren van het inductieve type,

waarbij onder invloed van een passerend voertuig, de zelfinductie of de

wederkerige inductie van é&n respectievelijk meerdere spoelen aan

verandering onderhevig is.
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Hierdoor kan men een inzicht verkrijgen in de verkeersdichtheid op

verschillende wegen, waaruit conclusies kunnen worden getrokken betreffen,

de benodigde capaciteit van deze wegen in de toekomst en van eventuele

toekomstige geprojecteerde verkeersaders. Tevens kan men hierdoor een

beeld verkrijgen van de benodigde voorzieningen op onderlinge kruisingen

van-deze wegen ..

Uit de optredende pieken in de verkeersdichtheid kan worden afgeleid

welke eventuele bijzondere maatregelen op bepaalde uren van de dag

moeten worden getroffen.

Deze kunnen variëren van eenvoudige regelingen van slechts één kruispunt

- waarbij slechts de momentane verkeersstroom op de toeleidende wegen

tot en in de onmiddellijke omgeving van dit kruispunt in de regeling

wordt betrokken - tot zeer complexe regelinstallaties, waarbij de regelin~

van het verkeer in een bepaald gebied (bijv. stad- of stadsdeel) centraal

wordt gecommandeerd afhankelijk van een veelheid van informatie, afkomst iE

van een groot aantal verkeersdetect6ren in dit gebied.

In al deze gevallen kan worden gesproken van optimaliserende regelingen

waarvoor als informatie benodigd is:

a. a priori informatie t.a.v. de lfdynamica" van het systeem in het betref·

fende gebied. Deze kan hier worden geinterpreteerd als de situering

van de verkeersaders (wegeu, straten, kru.isingen, verKeerspleinen e.d.:

alsmede de capaciteit hiervan. Wijzigingen hierin (bijv. afsluitingen

of gedeeltelijke afsluitingen van bepaalde verkeersaders) moeten

tij-dig aan het centrale regelorgaan (computer) worden geInstrueerd.

b. momentane informatie aangaande de verkeerssituatie in het betreffende

gebied. Deze kan worden verkregen met behulp van verkeersdetectoren,

waardoor op bepaalde plaatsen de grootte en de snelheid van de ver

keersstroom kan worden vastgesteld.

Het criterium voor deze optimaliserende regelingen is het zo snel mogelijl

verwerken van de verkeersstromen in de verschillende richtingen.

Aangezien de belangen in dezen van de verschillende verkeersstromen

onderling strijdig zijn za+ moeten worden gestreefd naar een zo gunstig

mogelijk compromiso Een belangrijke factor bij deze regelingen is dat

de veiligheid van-de verkeersdeelnemers hierbij nooit mag worden verwaar

loosd.
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Deze kunnen dienen zowel ten behoeve van de verkeerscontrole (po

litie) als ook ten dienste vanverkeersregelingan. In het laatste

geval is niet de snelheid van de individuele voertuigen, maar wel de

gemiddelde snelheid van een verkeersstroom (i.v.m. het vaststellen van

stagnaties) van groot belang. Een verkeersstroom die continu in bewe

ging blijft (b.v. verkeer met constante niet te lage snelheid) kan snel

ler worden afgewerkt, dan een steeds weer stagnerende verkeersstroom.

Voor parkeerplaatsen is het van belang om op elk moment de bezettings

graad Van de gehele parkeerruimte te kennen en deze bij de ingangen

duidelijk aan te geven. Hierdoor kan veel onnodig ge zoek· naar parkeer-

ruimte worden vermeden. In principe kunnen hiervoor twee oplossingen

worden aangegeven:

a .. E~n detector aan de ingang en één aan de uitgang van de gehele par

keerruimte, resp .. een afgesloten deel 'van de parkeerruimte. De detec

tors worden verbonden met een teller, zodanig dat de impulsen van de

inkomende voertuigen positief worden geteld en die van de uitgaande

voertuigen negatief. Beter is het om richtinggevoelige detectors

te gebruiken, hetgeen zelfs noodzakelijk is voor.parkeerruimtes met

gecombineerde in- en uitgang.

Voorwaarde voor de goede werking van een dergelijk systeem is dat

elke detector één en slechts één impuls afgeeft per passerend voertuig.

Aan de ingang kan dan bijvoorbeeld het aantal vrije plaatsen worden

aangegeven.(Door het totaal aantal parkeerplaatsen te verminderen met

de stand van de teller.)

b. E~n detector per parkeervak, die een signaal afgeeft zolang zich een

voertuig in het betreffende vak bevindt. Aan de ingang van de par

keerplaats kan nu bijvoorbeeld op een plattegrond met lampjes worden

aangegeven welke plaatsen nog vrij zijn.

1.3.· Eisen te stellen aan verkeersdetectors.
------------------------------------~~

De eisen die aan verkeersdetectoren werden gesteld, werden in sterke mate

bepaald door- de toepassing$
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Hierbij zullen bepaalde eisen voor de ene toepassing veel zwaarder

wegen dan voor de andere.

Teneinde een systematisch overzicht van deze eisen te verkrijgen is

getracht een indeling te maken op grond v.an:

a. Economische aspecten.

b. Verkeerstechnische aspecten.

c. Elektrotechnische aspecten.

Hoewel een aantal van de te stellen eisen meerdere aspecten bevatten, zul

len ze terwille van de overzichtelijkheid toch slechts onder één hoofd

worden behandeld.

a. Economische aspecten
~ - - - -' - - - - - ~

a.1. De drempel moet betrouwbaar z1Jn en een lange levensduur hebben.

De eisen t.a.v. de betrouwbaarheid zullen onder de verkeerstech

nische aspecten worden gepreciseerd.

a.2. De detector moet geen of zeer weinig onderhoud vergen.

a.3. De detector moet eenvoudig ter plaatse zijn aan te brengen ..

Hieronder wordt verstaan dat geen grote gedeelten van het wegdek

moeten worden opgebroken, resp. hoge stellages naast of boven de

rijbaan moeten worden opgericht, om de detector te kunnen mon-

teren.

a.4. De detector moet goedkoop zijn.

Deze eis speelt vooral daar een rol waar grote aantallen detectors

'benodigd zijn ..

b. Verkeerstechnische aspecten.- - - - - - - - - - - - ~ -
b.1 .. De detector moet één en slechts één impuls per voertuig afgeven ..

Deze eis speelt vooral daar een rol waar nauwkeurige tellingen

worden gedaan, maar zal toch in het algemeen gewenst zijn, ook

daar waar de absolute grootte van het aantal gepasseerde voertuigen

niet direkt van belang is.

b.2. De detector moet een impuls afgeven bij passeersnelheden van de te

detecteren voertuigen van 0 tot ca 150 km/hr.

De ~ndergrens is vooral van belang voor verkeersdrempe1sdie op

of in de nabijheid van verkeerskruisingen liggen en waar de snel-
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heden vaak zeer laag Z1Jn. Indien een detector blijvend een

signaal afgeeft bij stilstand van een voertuig boven de detector,

spreekt men van een statisch! !e~k~e~s~r!mee!. Daarnaast zijn ook

uitvoeringen bekend die bij zeer langzame nadering van een voertui

en vervolgens stilstand van dit voertuig boven de detector een

impuls afgeven van een bepaalde maximale tijdsduur (bijv. 10 sec.

of 2 min. of iets dergelijks).

b.3. Indien zich meerdere rijbanen naast elkaar bevinden moet voor elke

rijbaan afzonderlijk detectie mogelijk zijn.

Deze eis kan op twee manieren worden gerealiseerd n.l.:

êlkebaànhéeft eenEiigen .. detector, die alleen aanspreekt op

voertuigen die op de betreffende rijbaan de detector passeren •.

- alle naast elkaar gelegen banen hebben een gemeenschappelijke

detector. Indien echter twee voertuigen tegelijkertijd de de

tector passeren worden twee afzonderlijke impulsen afgegeven

door de detector c.q. één impuls die zich echter zodanig onder

scheidt van de impuls van één voertuig, dat ze als twee impulsen

kan worden ge1nterpreteerd. In het laatste geval kan geen onder

scheid worden gemaakt naar de rijbanen waarover de voertuigen

passeren.

b.~. Voertuigen die direkt achter elkaar rijden moeten afzonderlijk

worden gedetecteerd.

Deze eis moet niet worden overdreven omdat dan bijv. een trekker

met oplegger als twee afzonderlijke voertuigen worden geïdentifi

ceerd.

Anderzijds kan het bij filevorming bijv. voorkomen dat de auto's

"bumper aan bumper" rijden. In dit geval is het gewenst dat zo lan,

mogelijk afzonderlijke impulsen worden afgegeven.

b.5. De werking moet onafhankeltjk zijn van weersinvloeden, zoals regen

sneeuw, ijs enz.

b.6. De detector moet niet kunnen worden beschadigd door verkeers

deelnemers.

Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan "normale" verkeers

deelnemers, zoals personenauto's, vrachtwagens, bussen e.d.

Er moet echter tevens rekening worden gehouden met bijzondere

verkeersdeelnemers, zoals voertuigen met sneeuwkettingen, militair,

voertuigen (waaronder bijv. tanks met rupsbanden) e.d.
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0.7. De detector mag geen nadelige in vloed hebben op het wegdek

ter plaatse •

In het algemeen mogen de detectoren geen grote oneffenheden

in het wegdek veroorzaken. Verder is vastgesteld dat bepaalde

detectors, die verend in het wegdek zijn opgesteld, trillingen

kunnen veroorzaken in de wielen van passerende voertuigen, die

deze vervolgens overdragen op het wegdek in de onmiddellijke Qm

geving van de detector, waardoor beschadiging van. het wegdek

kan optreden.

1:>.8. De detector moet sleëhts gevoelig zijn voor voertuigen van die

categorie, waarvan men de <aanwezigheid resp.het·passeren wenst

vast te stellen.

Algemeen wenst men bijv. een onderscheid te maken tussen voertui~

die behoren tot de categorie snelverkeer {auto's, motoren e.d.)

en voertuigen voor langzaam verkeer (fietsen en bromfietsen).

c. Elektrotechnische aspecten.
~ ~ ~ - ~ ~ - - ~ - ~ - - -
c,,1. De bijkomende apparatuur'terplaatse van de detector moet zo een

voudig en compact mogelijk worden gehouden.

c.2. De apparatuur mag niet reageren op stoorimpulsen die niet afkom

stig zijn van de te identificeren voertuigen.

c.3. De elektrische signalen moeten op eenvoudige wijze langs bij~.

een geleidend aderpaar kunnen word_n getransporteerd naar een

centraal orgaan, voor verdere ~erwerking van de informatie.

De informatieoverdracht moet zodanig zijn dat de kans op storinge!

minimaal is.

c.4. De elektrotechnische apparatuur ter plaatse van de detector moet

bestand zijn tegen de sterk wisselende weersomstandigheden in

alle seizoenen.

De hier genoemde eisen ~aken geen aanspraak op volledigheid. Ze zijn

slechts kwalitatief aangeduid t aangezien kwantitatieve normen van gava:

tot geval zullen verschillerr.

Ze geven echter enig inzicht in de problematiek die zich voordoet bij

de ontwikkeling van een verkeersdetector.
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1.4.1. Pneumatische detector.- .... ---------
Deze bestaat uit een over het rijbaanoppervlak gespannen rubberslang.

Het wiel van een passerend voertuig veroorzaakt een drukgolf in de slang,

waardoor een membraan in beweging wordt gebracht die een elektrisch kontakt

bedient.

De slang moet onder een bepaalde spanning worden gehouden teneinde te voor

komen dat het membraan op zeer lichte stootjes al aanspreekt.

Deze detector is de oudste en nog steeds de meest toegepaste in de verkeers

teehniek, ondanks de vele bezwaren die hieraan kleven.

Yo~r~e!e~: Voldaan wordt aan de eisen: a.3. a.4, b.2, h.4, h.7.

Gedeeltelijk voldaan wordt aan de eisen:a.2, h.5, b.B.

Niet voldaan wordt aan de eisen: a.1, b.1, b.3. b.6.

De detector telt het aantal assen indien de rijrichting van de

voertuigen loodrecht staat op de richting van de rubbers lang.

Indien dat niet het geval is kan zelfs elk wiel een impuls afge

ven. De grootte van de drukgolf is afhankelijk van de passeer

snelheid en van de wieldruk. Te grote drukgolven kunnen het mem

braan beschadigen, terwijl te kleine drukgolven het membraàn

onvoldoende in beweging brengen. Door de wanddikte van de slang

te wijzigen, door variatie van de spanni~ in de slang of door

variatie van de gevoeligheid van het membraan kan men bepaalde

karakteristieke eigenschappen aan de detector geven, i'laardoor

bepaalde categorieën voertuigen optimaal worden gedetecteerd.

Door het gebruik van een dubbelslang kan de richting van het

voertuig worden ge!dentificeerd~

Hiervan bestaan verschillende uitvoeringsvormen. In pricipe komen ze alle

neer op het volgende:

De baan bestaat uit een hermetich gesloten lange doos met een verend boven

deksel.. De onder- en bovenwand van de doos zijn aan de binnenzijde voorzien

Van langwerpige geleidende strippen, die normaal geen elektrisch kontakt met

elkaar maken .. Aan het verende bovendeksel zijn pennen bevestigd, die kontakt

maken met de geleidende strip op áa e~derwand, zodra een grote druk op het

deksel wordt uitgeoefenà, dus bijv. àoor een wiel Van een erover rijdend

voertuig.
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V~or een betrouwbare detector moet de kontaktbaan met de grootste nauw

gezetheid worden vervaardigd. Grote zorg moet worden besteed aan de con

tactmaterialen • aan de uitvoering van het verende bovendeksel en aan de

hermetische afdichting van het geheel.

Voordelen: Voldaan wordt aan de eisen:a.2, b.2, b.3, b.4, b.6 •
.., - - ... -

Gedeeltelijk voldaan wordt aan de eisen: a.1, b.5, b.?, b.8.

Een en ander afhankelijk van de uitvoering en de afwerking.

Niet voldaan wordt aan de eisen: a.3 (gedeeltelijk). a.4, b.1.

In de meest algemene vorm bestaat deze uit een lichtwerper, die een gericht

bundel. licht afgeeft en een fotocel die in deze bundel is geplaatst. De op

stelling vanlichtwerper en fotocel is zodanig riat het· te detecteren voertu

de lichtbundel onderbreekt, zodat door de fotocel een elektrische impuls

wordt afgegeven.

De lichtbundel kan zowel horizontaal als verticaal worden opgesteld. In het

eerste geval moet de hoogte van de bundel zodanig zijn dat practisch alle

te detecteren voertuigen deze bundel bij het passeren slechts eenmaal

onderbreken.

Bij de verticale opstelling wordt de fotocel in een hermetisch gesloten

behuizing, met aan de bovenzijde een Tènster. in het wegdek aangebrachté

Er moeten speciale voorzieningen worden ge troffen om de de·tec tor onge

voelig te maken voor daglicht. Hiertoe kan men gebruik maken van gemodu

leerdelichtbronnen of van infrarode stralen. In het laatste geval zijn ook

met reflectiesystemèn resultaten geboekt.

Voor- en nadelen:

Een belangrijk voordeel ten opzichte van de eerder besproken systemen is

dat de impulsen niet worden betrokken van de wielen, maar van het voertuig

als geheel.

Daartegenover staat dat de betrekkelijk smalle bundel ook gemakkelijk door

kleinere voorwerpen kan worden onderbroken. Zo zal bij een horizontale

bundel practisch elke verkeersdeelnemer dus ook voetgangers en fietsers,

worden gedetecteerd. Dit nadeel kan echter weer worden gecompenseerd door

twee of meer evenwijdige lichtbundels met evenveel fotocellen op korte

afstand achter elkaar op te stellen~
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Door combinatie van de impulsen kan men op deze wijze informatie ver

krijgen over de lengte van het gedetecteerde t1 verkeersobject", hetzij

voetganger, fietser of ander voertuig.

De detectoren zijn vrij gemakkelijk te plaatsen en kunnen indien juist

gedimensioneerd (lampen op onderspanning) en zorgvuldig gemonteerd, een

vrij lange levensduur hebben. Ze zullen echter regelmatig moeten worden

schoongemaakt en bij dichte mist en zware regen of sneeuwval zal de

werking niet bijzonder goed zijn.

In viaducten en tunnels zijn ze echter met succes toegepast. Bij deze toe

passingen schijnt ook de verticale opstelling, waarbi voor de lichtbronnen

gebruik wordt gemaakt van de steeds aanwezige en vrij constante kunst

verlichting, gunstige resultaten op te leveren. Met een dergelijke opstel~

ling worden momenteel proeven gedaan. In het bijzonder schijnen de vensters

der in het wegdek gemonteerde fotocellen redelijk schoon te blijven over

lange termijnen, door de snelheid Waarmee de voertuigen deze opnemers pas

seren. Een juiste montage van de opnemers en een goede materiaalkeuze

voor de vensters is echter hiervoor wel een vereiste.

Deze detector berust op het feit dat de veldverdeling van een bestaand

magnetisch veld wordt verstoord door een ferromagnetisch materiaal in dit

veld te brengen. Deze veldverstoring kan worden gemeten door de inductie

spanning die ze veroorzaakt in een spoel. In principe zou men gebruik

kunnen maken van het aardmagnetisme. De veldsterkte hiervan ls echter dus

danig klein, dat de door verstoring van dat veld veroorzaakte inductie

spanningen te klein z~Jn om betrouwbare signalen te -geven •. Bij de bestaande

systemen werkt men met permanente magneten met poolschoenen, die zodanig

in het wegdek worden gemonteerd dat het veld hoofdzakelijk naar boven wordt

gericht.

Dit veld wordt gevarlëerd indien een voertuig met een grote

ijzermassa zich boven de opnemer bevindt. Door de ~eetspoel op een geschik~~

plaats op te stellen kan hierin een inductie-E.M.K. worden opgewekt, die

na versterking een bruikbare informatie kan opleveren. De grootte van de

gerrtduceerde spanning is evenredig met de snelheid van het te detecteren

voertuig en bovendien afhankelijk van de ijzermassa.
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Voor- en nadelen.- - - ~ - ~ - - -
De detector is ongevoelig voor weersinvloeden en geeft bij elk voertuig

slechts één impuls af. De "kijkhoek'l van de detector is vrij klein maar

wordt zeer scherp begrensd. Voertuigen in verschillende rijbanen kunnen

echter met verschillende detectoren redelijk goed afzonderlijk worden

gedetecteerd. De detector is gevoelig voor storingen die het magneetveld

be!nvloeden zoals bijv. sterkstroomleidingen van trams, trolleybussen e.d.

De te detecteren voertuigen moeten een bepaalde minimumsnelheid hebben.

Bij één bepaalde uitvoering wordt deze gesteld op 5 km/uur.

Bij deze detector wordt uitgegaan van de verstoring van de elektrische

eigenschappen van een zelfinductie of van een combinatie van zelfinducties

en hun onderlinge koppelingen, door de benadering van deze configuratie

met een ferromagnetisch materiaal, c.q. een elektrisch geleidend materi~al.

Bij benadering met een ferromagnetisch materiaal zal de zelfinductie resp. (

wederzijdse induotie van of tussen de spoelen variëren. Indien de spoelen

met een elektrisch geleidend materiaal worden benaderd verandert de kwali

teitsfactor van de spoelen, door de optredende wervelstroomdemping.

Een bestaande uitvo~ring is als volgt:

In het wegdek wordt een draadlus aangebracht. Deze lus is gekoppeld met

een afgestemde kring. Aangezien de zelfinductie ~an de lus wordt beIn

vloed door metaalmassa's boven de lus varIeert hiermee de afstemfrequentie

van de kring. De kring is opgenomen in een oscillatieeircuit. De resonantiE

frequentie is bijv. 200 kaz. Een tweede osçillator is aanwezig met eenvast~

frequentie, die niet wordt beinvloed doordete detecteren voertuigen .. De meei

kring wordt steeds automatisch afgestemd op dezelfde frequentie als de vastE

oscillator .. Deze regeling geschiedt echter zeer langzaam. Bij een plotselin~

verstemming van de meetkring, door bijv. een passerend voertuig, wordt

een verschilfrequentieimpuls opgewekt. Deze wordt na versterking en

detectie als gewenste informatie verder verwerkt. Gedurend~ het optreden

van de impuls wordt het regelmechanisme uitgeschakeld. Dit om te voorkomen

dat bij het passeren van veel voertuigen ook de gewenste informatie wordt

weggeregeld.
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Voor- en nadelen.- - - - -
Bij een goede uitvoering heeft het beschreven systeem veel voordelen.

De (gewoonlijke enkelvoudige) draadlus kan op een eenvoudige manier

in het wegdek worden aangebracht, door hierin een smalle gleuf te maken.

waarin de draad kan worden gelegd. Per voertuig wordt slechts één impuls

afgegeven. De automatische regeling is een absolute vereiste aangezien

de afstemfrequentie van de lus even&e-nsverandert onder invloed van

vocht -en temperatuur. Ze voorkomt tevens de noodzaak om zeer stabiele

en daardoor dure oscillatieschakelingen te gebruiken. De regeling kan vol

komen electronisch geschieden (bijv. door de spanningsafhankelijke eapacitei

van halfgeleiderdiodes te gebrUiken).. maa.r ook vrijeenvou.d1g met behulp

van een trimcapaciteit gecombineerd met een servomotor.

Practische ervaringen met deze detector zijn mij momenteel nog niet bekend.

Dieht achter elkaar rijdende auto's schijnen vaak niet als afzonderlijke

voertuigen te worden ge!dentificeerd. Bovendien moeten de auto's een bepaald

minimum snelheid hebben. Deze kan echter zeer laag zijn.

Er schijnen meerdere typeta inductieve detectoren aan de markt te zijn.

Tot nu toe heb ik hierover geen gegevens kunnen verzamelen. In "Traffic

Engineering" van december 1962 wordt gesproken over proeven met 3 typen

inductieve detectoren (van 3 verschillende fabrikanten) waarnaar werd ge

refereerd als resp•.11 A", "B" en "C".

Type A bestaat llit een "detector head" (arm.. 50 x 100 x 100 mm) terwijl

de typen "B" en "c" bestonden uit lussen Waarvan de afmetingen resp" vast

waren (type B. afmetingen lus 26 ft of 52 f~ lang) en variabel (type C.

eis: minimum lusinductie 50/"H) .. De werking van deze detectors wordt niet

nader omschreven. Op grond Van de verrichte proeven bleek type "c" het

best te voldoen.

Alle reeds eerder genoemde de,tectoren vielen bij dit vergelijkend onder...

zoek af"

Deze we~kt met geleidende metalen strips in de grond. Op één van de strips

ia een hoogfrequente wisselspanning aanwezig, die capacitief door een

tweede strip wordt opgevangen. Bij het passeren van voertuigen verandert de

capaciteit tussen beide strips, waardoor de ontvangen spanning varieert.
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Met meerdere strips kan een soort brugmethode worden gerealiseerd

waarbij de " ontvang"-strip geen signaal ontvangt indien geen voertuigen

aanwezig zijn. De werking van de detector is niet bijzonder duidelijk.

De detector schijnt hoofdzakelijk op de banden te reageren. zodat meerder

impulsen per voertuig worden afgegeven. De detector is bijzonder gevoelig

voor atmosferische invloeden, vooral vocht, sneeuwen ijs.

Deze detectoren bestaan uit een zender en éen ontvanger. De zender zendt

een bundel energie uit, die na reflectie door het te detecteren voertuig

door de ontvanger wordt' gedetecteerd.

De energie kan van verschillende aard zijn:

a. Elektromagnetische golven, in het zgn~ microgolvengebied.

Dit zijn de zgn. Radar-detectors. Er zijn weer twee principes mogelijk

n.l. de Doppler-radar en de impuls-radar.

Met de Doppler-radar worden alleen bewegende voertuigen gedetecteerd.

Door het Doppler-effectbestaat er bij bewegende voertuigen een fre

quentieverschil tussen de uitgezonden en gereflecteerde golf. Deze kunne]

ook worden gebruikt voor snelheidsmetingen.

Bij de impuls-radar worden korte impulsen uitgezonden die

na reflectie weer worden ontvangen. Wegens de kleine afstand tussen

zender en het te detecteren voorwerp worden deze systemen practisch

niet gebruikt voor verkeersdetectie.

b. Intra rode stralen. Deze zijn reeds ter sprake gekomen bij de fotocel

detectors.

c. Ultra-sonore luchttrillingen.

Het principe ia weer hetzelfde als bij de radar-systemen. Door de

veel kleinere voortplantingssnelheid van luchtgolven is hierbij de

tijd tussen uitzending en ontvangst aanzienlijk groter.

Als zender en ontvanger wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van magneto

strictieve materialen .. De resonantiefrequentie wordt dan bepaald door

de massa ende afmetingen van deze zgn. transducers. Het Doppler-effeet

is hierbij vaak een nadeel, aangezien reeàs bij vrij geringe snelheden

de frequentie van de gereflecteerde bundel vrij ver afwijkt van die van

de uitgaande bundel. Er is dan een ontvanger nodig met eén vrij grote

bandbreedte, waardoor een veel grotere gevoe+igheid voor ruis ontstaat
bij veelal kleinere gevoeligheid voor het te detecteren signaal.
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Voor- en nadelen.

De detectors van dit type zijn vaak vrij gecompliceerd indien ze aan

alle gestelde eisen moeten voldoen. Minder gecompliceerde detectors

zijn of veel gevoeliger voor storingen, of hebben een slecht detectie

rendement. De detectoren moeten gewoonlijk boven de rijbanen worden op-,

gesteld, waardoor vaak speciale voorzieningen noodzakelijk zijn.

De genoemde detectoren omvatten in principe wel ongeveer alle momenteel

in de handel zijnde verkeersopnemers. Op de genoemde principes zijn

uiteraard vele variaties mogelijk, die hier niet alle genoemd zijn.

Volgen5dé fuometitéélbeSchikbarèlitterätuur schijnen dei:n.ductieve

detectoren de beste toekomstverwachtingen te hebben. De uitvoeringen zijn.

echter nog vaak onvolmaakt, hoewel enkele typen al met succes zijn toege

past ..
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2. Inductieve detectie met één vlakke spoel.

2,,1.Theorie.----_.._-
Een inductieve detector kan worden gedefinieerd als een configuratie

van ~'n of meerdere spoelen waarvan de weerstanà(en), de zelfinductie(s)

en/of de wederkerige inductie(s), veranderen onder invloed van het te

detecteren voertuig.

In dit hoofdstuk zal uitsluitend worden gesproken over detectie met behulp

van ~ên spoel. In een volgend hoofdstuk zullen detectiemet~odenmet behulp

van meerdere spoelen worden besproken.

We beschouwen een vlakke cylindrische spoel van N windingen met straal a.

Evenwijdig aan het vlak van de spoel op een afstand d bevindt zich een

vlakke geleidende metalen plaat met een dikte s. Het oppervlak van deze

plaat wordt oneindig groot verondersteld. Deze opstelling is weergegeven

in fig. 2.1.

cl

.s

fig. 2.1

De spoel wordt bedreven met een laagfrequente wisselstroom

i= 10 Re { exp jaJt } • (2.1 )

Uitgaande van de golfvergelijking

,~2H _jL<I~ _ tt-' ~2~ :. 0 (2.2)
. ut

kUnnen voor het aX1aa~ symmetrische veld H in cylinder coördinaten de

volgende betrekkingen worden afgeleid.
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In lucht:

.1. ~(r ~) d 2
H ui 0+2+E.ofé H =r~r UI' a~ 0

In metaal:

1 cl ( J H)
c)2H

+ - - j~d'H=O-r;r;rar a%.2

Aangezien in het beschouwde frequentiegebied geldt:

kunnen we ons beperken tot het quasi statische gebied van de straling,

waarin dus van echte golfverschijnselen geen sprake is.

J.Vine$) heeft op basis van de vergelijkingen (2.3)~n (2.4) uitdrukkingen

gevonden voor de variatie van zelfinductie en ohmse weerstand van de spoel.

Deze uitdrukkingen zijn bijzonder ingewikkeld. Voor het limietgeval dat

de plaatdikte s naar oneindig gaat, vereenvoudigen deze uitdrukkingen

zich tot:

ÄL
L

o
- -

x :: dimensieloze integratie variabele.
-rr

( ax) 1/. (ax ~
11 2d :: -iT sJ.n 2dsin '11 sin tfdr·

o.,,-apo
Lo= 2

")Litteratuurlijst no 6.
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De formules (2.6) en (2.7) kunnen slechts numeriek worden opgelost.

De uitvoering hiervan werd in het kader van de g~stelde opdracht niet

zinvol geacht.

Een aanzienlijk eenvoudiger oplossing kan worden verkregen door het ge

leidingsvermogen van de plaat oneindig groot te veronderstellen. Volgens

de wet van Lenz zal een magnetische flux op een oppervlakte element~O

van de plaat een stroom in deze plaat induceren die zo groot is dat hier

door een magnetisch veld wordt opgebouwd, die juist de normale component

van het oorspronkelijke magnetische veld compenseert. We kunnen de plaa

dus vervangen door een systeem dat een magnetisch veld veroorzaakt waarvan

de component loodrecht op het oppervlak van de plaat even groot en tegen

gesteld gericht is aan de overeenkomstige veldcomponent van de spoel zonder

plaat. Een dergelijk veld kan worden verkregen door de oorspronkelijke

spoel te spiegelen ten opzichte van het vlak van de plaat. Door deze ge

spiegelde spoel moet dan een stroom lopen die even groot is en tegenge

steld gericht is aan de stroom door de oorspronkelijke spoel. Uit de po

tentiaal theorie volgt dan, dat dit tevens de enige juiste veldconfiguratie

is ..

, We krijgen dan een opstelling als in fig. 2 .. 2.,

------

....
-- I__ - rN

-------------

.....
/I' - ........ ---

I
I

d I d "L o = Lp

I
fig .. 2.2 ..
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In de figuren 2.3a t/m c zijn de vervangingsschema's voor deze opstelling

I-

o
e

gegeven ..

}

I
fig .. 2.3a

fig. 2.3b

L. - /"1 Ltl - /'?

r~ ~

l_e__t"tf_I'?__(
fig .. 2.3c

Uit fig .. 2 .. 3a volgt voor het linkernetwerk

e=i(r + jwL )-ijwM=i(r+jwL -jwM)o 0

zodat:

Î = r'+jwL'=r+j~{Lo-M)

en dus:

L'=L -Mo

Dit volgt eveneens direkt uit fig .. 2 ..3c, aangezien voor knooppunt P

geldt:

1-i'-1=0,

zodat:

1'=0 en het knooppunt P dus aan aarde mag worden gedacht.

(2 .. 8)
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.6Lr=
o

~eneinde een vergelijking te kunnen maken tussen verschillende spoelen

zijn we geïnteresseerd in de relatieve verandering van L dus
L'-L

I 0

L
o

N "" aantal

k ::: 2Kd2

De wederzijdse induotie Mvan twee identieke, axiaal opgestelde, vlakke

evenwijdige spoelen op onderlinge afstand 2d in lucht, kan de volgende
1 )

formule worden afgeleid •

M=fi"oaN2{ (~ ... k) K(k) ... ; E(k) } (2.11 )

Hierin is a = straal van de spoel

windingen . van de .. spoel..
I

a 2 1
2=,~

+ 4a V p- +1

dP ::
a

2d :: afstand tussen de beide spoelen
71" . t

KOd =J 2(1_k2sin20>'" dB

o ~volledige elliptische integraal van de 1
6te soort

12 2 2 t
E(k)::: (1-k sin 8) dO

o
volledige elliptische integraal van de 2e soort ..

K en E zijn getabelleerd als functies van lt.

Formule (2.11) geldt slechts indien de koperdooranede van de spoel klein

van een vlakke cylindrische spoel met straal a en
2)

gevonden ..

Voor de zelfinductie L
o

een ronde koperdooranede 2r wordto

L :AA. aN2 (ln !L + ~)
010 r '+

o
eveneens voor r 0'« a.

Door substitutie van (2.11) en (2.12) in formule (2.10) vinden We

AL :: ,g/k E(k~ ... (2/k - K) K(k)
L 1

o In a/ro ... '4

1) Litteratuurlijst no. 9, pp 223-224

2) Litteratuurlijstno. 10, pp 354.
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Dezelfde uitdrukking wordt gevonden

limietovergang te nemen voor 0- .... 00 "

d ..]... Ir'oor '-la ",erm"2 ..

door in

Hierbij

formule (2.7) de
a 1is In -- ... - vervang,ra 4

In het betreffende artikel van J. Vine is nl. voor de zelfinduct:

de vereenvoudigde formule

L - TT.arO_
a - 2

gekozen. de waarde die wordt gevonden door de magnetische induct:

binnen het oppervlak van de spoel constant te veronderstellen en

wel. gelijkaandi.e .in. hetmi.ddenvan.de .spoel

fi'oI
B :;; 2a

Voor p ~ 1 geldt:

1
2

P

Dan is: Ir

]
2,.. 2

:;; " ! - k

o

1 .... 4-k2 . 2e i.3/2 (k2 . 2e)2
T Co s~n + 2 ! 5:l.n .. .. ......

Ir
4}2 1+k sin e

o
+~~

Door (2.14) en (2.15) te substitueren in formule (2.11) vinden we voor M:
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M =?o alf [ (~ - k) K(k) - ~ ECk) ]

• 1T [2 k (1 k2
9 k4

~ ~ ~ )
2 ( 1 k2

3 k4
::fï aN - (- - ) ... -r; +~ + - k - -z; -~ - ,

o 2 I<
2

!JO aN
[ 128 _ 32 k2 k4 k6 128 + 32 k2 +M - 2 64 + 2 ' ... " .... + ... -

•

::

of

... 6 k4
...... J

2

#0 a.N
128

2
M.~ fA-o aN

16 p3
p··>··1

2 .."
Al aN k:;)
1-0

(2 ~16J

Uit de reeks ontwikkelingen (2.14) en (2.15) blijkt dat Eek) en Kek) zeer

snel convergeren bij afnemende waarden van k2 , zodat reeds een goede be

nadering wordt bereikt '11001" b.v .. P"7 2.

Hetzelfde resultaat kurmen we bereiken door de stroomvoerende spoel te be

schouwen als een magnetische dipool met een magnetisch moment

m = I AN = 1"11" ~N *)

.E,. 2
Met A = -rr a = oppervlak van de

spoel.

Op een afstand I' van de in de oorsprong geplaatste spoel (zie fig. 2.4)

geldt dan :

,., )

Literatuurlijst no. 11, pag. 38. 44 - 46.



Op de as van de spoel met e = 0 en r = 2d geldt:

Indien 2d;P a dan mogen we de mag-rcetische ind.uctie in de 2
de

spoel

constant veronderstellen en de door de gespiegelde spoel omvatte

flux bedraagt dan

Q> 12

=I

De coëfficiënt van wederzijdse inductie tussen beide spoelen is dan

N ~12 P o A2N2
H =

2d _.,en door Siibsfif1J.tie van A ==Tra en p = - Vlnaen vJè fCJrl1'iüle (2~ 16Yte.rug",
a

Uit formule (2.17) blijkt nog dat deze relatie in eerste benadering

onafhankel:ijk is van de vorm van de spoel, mits maar blijft gelden dat de groot

afstand tussen twe2 punten van de spoel kleiner is dan de afstand 2d.

Substitutie van de formules (2.16) en (2.12) in (2.10) levert:

~L

L
o

=
-77"

Beschouwen we nu verschillende spoelen met een constante verhouding
a

tussen spoeldiameter en koperdoorsnede dus = constant, dan geldt
r

oeveneens

F = In
a,Ir

-0
1 '4+ / = constant

zodat:

AL
L

o
=

met

K = -lf
-=16.F

-Tf

16(ln air
o

(2.20)

Formule (2.19) geldt dus onder de volgende beperkende voorwaarden

1. Geleidende plaat evenwijdig aan het vlak van de spoel.

2. Oppervlak geleidende plaat oneindiG groot.

4. Vlakke luchtspoel.

5. 1" «a, r« d.
o 0

6. d> 2a.



Indien niet aan voorwaarde 6 wordt voldaan dan dient formule (2.13) te

worden Re bruikt. Deze formule is echter voor kleine waarden v?cn k ,rri j

onhandelbaar omdat dan het verschil tussen de twee termen in de teller

zeer klein wordt, zodat Eek) en Kek) dus met grote nauwkeurigheid bekend

moeten zijn.

Voor de volgende berekening werd daarom gebruik gemaakt van een empirische
,., *)

formule ontleend aan urover n.l.

waarin

1-1 f. N? Çu.H)= al'-

f = fCk,2) f( 1 k2 \= - ~ )

a = straal van de wikkeling in cm.

2De functie f.is gej;a.belleerd.als functie .yan k f

Hiermee gaat formule (2.13) over in

AL
L

o

-4-f .10
;Uo. F

ALTabel 2.1 geeft een overzicht van berekende waarden van r-
volgens formule (2.27) en formule (2.19) als functie-van ~.

zijn genormeerd door F = 1 te kiezen.

re-spectievelijk

De berekeningen

~

2
k

2 f(k,2) _~L/L
":l:

P P + 1 k'2 (x 10-")
L 0

(x10o) form(2 .. 22) farm (2 .. 19)

0,5 1,25 0,80 0,20 4941 393 1570

1,° 2,00 0,50 0,50 1419 113 196,5

1,5 3,25 0,308 0,692 551 1+3,8 66,2

2,0 5 0,200 0,800 260 20,7 24,6

3 10 0,100 0,900 84,4 6,72 7,28
I, 17 0,059 0,941 36,83 2,94 3,07""T

r:: 26 0,0;18 0,962 '10 165 1,53 1,57-" Ij, I

6 37 0,027 0,973 11,27 0,90 0,91

7 50 0,020 0,980 7,08 0,564 0,573
n

65 0,0154 0,9846 4,89 0,389 0,3840

9 82 0,0122 0,9878 3,36 0,268 0,270
10 101 C) t 0099 O,99CJ 1 2, tic:. 0,195 0,197'/

Hierui t bli jkt dat voor p ~ 2 t de afwi jkingen va.n Îormule (2.19) kleiner

dan 20% zijn t.o.v. Îormule (2.22).

*) Literatuurlijst no. 8 , pag·82 _ 85.



Door het wisselend magnetische veld veroorzaakt door de spoel zullen

in de geleidende plaat wervelstromen worden geïnduceerd, die een secundair

magnetisch veld zullen veroorzaken. Indien we het geleidingsvermogen van

de plaat niet oneindig groot veronderstellen, wordt in de plaat bovendien

energie gedissipeerd.

H
op

inductie noemen wecoëfficiënt van wederzijdse

We kunnen de plaat dus beschouwen als een impedantie Z met een zelfinducti
p

L en een serieweerstand R • Deze impedantie is gekoppeld met de spoel L •
P P 0

De

M = k,'JLLop VLOLp

Het pri!l.c:L:pe~Schêrna voor deze hesch61l,;/inp;swijze is weer geven in ff--g. ..,----r""":
<:.. • .::;>.

lP... /'?qû

r ..---..

~L)Ij Jtl»

r

Toepassing van de wet van Kirchhoff op de stromen i
1

en i
2

levert:

i
1

(R + ·wL ) - i 2
jwM ::: e

10 J 0 op

- "Î -iUJH + 2
2

CR + jwL ) ::: 0-1 J op P P

(2.24 )

Door eliminatie van 12 uit deze beide vergelijkingen vinden we

Na enige omwerking gaat dit over in:

Splitsing in reële en imaginaire

substitutie van (2.23):

R =R +AR=R
1 0 0

1 +

delen

1 +

levert na deling
k 12 W

2 L L .
o p

R R
o P

door



2 ,.2 . ,2W 2 .,.2
UI 1.; K .LJ

1 +
p p

en ;:(2 2
2

L
1

,.
+L\L L

n p
== 1.; == ? 20 0 -L

1 +~
R2

P

Dus:

k,2 2 T L- tv iJ
0 p

k l2R R .:) n

AR '<~
0 TI "0 P= ,

==R 2 ,.2 ?
1 .--.. <..-

0 (J) IJ + '{,p
1 +

p
::>R-
p

.'\

AR \,.-'2
\r..;.J

1"0

R == ,..
Q 1/0 2

0 P 1 + "p

en:

l\L
L

o

WL wL
Hierin is Q

_ 0
Çl --l2.= R en == •"0 op R

0 P

De koppelfactor k' is een functie van de afstand d tussen spoel en plaat.

Indien het geleidingsvermogen van de plaat oneindi~ groot wordt gaat

Rp n'ar nul, dus Qp ........"".

In dat geval wordt dus:

AR = 0
H

o
en

In paragraaf 2.1.2 is afgeleid, dat voor U-~ ~

"0-4. ,;

Uit vergelijking van (2.22) ~n (2.28) volgt dus:

k,2 = f. 10~4 (2.29)-raF
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ook af...

en R is echter weinig bekend.
p
AL 1

van --L de factor 1 2 te
o 1 ... I~

kan worden berekend. Het is echter waar-

Over de grootte van de ingevoerde L
p

Wel.kunnen we trachten uit de meting

bepalen, waaruit dan Q
p

schijnlijk dat L en R behalve van de afmetingen van de plaat
p p

hankelijk zal zijn van de afmetingen en de vorm van de spoel.

De theoretische< mogelijkheid om met behulp van bovenstaande theorie

de meetresultaten van één spoel met bepaalde afmetingen te extrapoleren

tot spoelen met afwijkende afmetingen, dient daarom met grote oID- .

zichtigheid gehanteerd te worden.

2.2. Metingen aan vlakke lucht spoelen.
-~-~----------------------------

Teneinde de voorgaande theoretische beschouwingen te toetsen aan de

praktijk werden een-aantal metingenverrieht aan 3 vlakke spoelen te

w~ten:··

1 " Een eylindrl$che spoel volgens fig. 2 .. 6.

2. Een vierkante spoel.

3. Een rechthoekige spoel.

De meest uitgebreide metingen werden verricht aan de eylindrisehe spoel.

De metingen aan de andere spoelen werden verricht om te zien in hoeverre

extrapolatie van theorie en metingen ten aanzien van de eerste spoel

toelaatbaar was ..

d

De afmetingen Tan spoel 1 zijn:

D, :: 100 mm, D
2

:: 114 mm, h :: 13 mm

N :: 350 windingen, Litze draad 80 x 0,04 ..
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De rechthoeki~~e kaper·~~_ocr~;nede kan ~"-:iorden ben":der·:J Goor een ronde

~coer~oor~~ede ~et straal r , zodat- fi ~oo!- ..

=
':"cu_ Vh (D2 -D1 )"= _~

r 0 7T - 27T 5,39. 10 ./ m.

De factor F uit de formules (2.19) en (2.22) wordt dan:

F1 = Ln ra + ~ = 2,54 •
o

Volgens formule (2.12) bedraagt de zelfinductie van deze spoel:

. Geme.ten werd.:

L = 21,6 mH
o

R = 19,9.iLo
C = 120 pF

o

bij f = 1 kHz
o

gelijkstroomweerstand

eigen capaciteit van de spoel.

straal

In de berekeningen kunnen VJe dus aanhouden:

Van de vierkante spoel 2 is de zijde 390 mm, zodat het spoeloppervlak
,~ 302 - r-.. A ~2 2 b" +.,.., 't· ct ' h ~t'u, J - u, I? m earaagu. ~en overeenKoms 1ge ron.e spoe~ .eeI aus een

,JA::
a 2 =y~p = 0,22 m.

Het aantal windingen van de spoel bedroeg 45.

Gemeten werd

L =
0

R =0

3,30 mE

12,45 .11..

bij f = 1kHz

Theoretisch geldt volgens formule (2.12)

zodat

1
o

voor F

=jU aN
2

F
o

werd gekozen
1

o = 5,9-JU aN2
o .

•

De.zijden van spoel 3 bedragen 285 x 145 mm, dus het spoeloppervlak is

A = 0,285 x 0,145 = 0,0413 m2
•

sp

De straal van een ~onde spoel met hetzolfde o~pervlak is



Eet aantal windingen ran de spoel bedraast :25.

Gemeten werd

L = 3.95 mHo
bi j f = '1 kHz

R = 17,6.1l.
o

Voor de factor F vinden we nu:

= 4,0

Om bij de metingen aan spoel 1 een grote gevoeligheid te kunnen bereiken

werd hiervoor een speciale brugschakeling ~olgens Maxwell opgebouwd.

Hiermee werd een gevoeligheid yan ca. 10... ' bereikt ,zijhet op korte

termijn. De stabiliteit op lange termijn was ca. 10-
4

en de absolute

nauwkeurigheid zeker niet groter dan ca. 0,3%.

De metingen aan de spoelen 2 en 3 werden verricht met de Marconi meet

brug T.F 1313, waarvan de absolute nauwkeurlgheld ~ % bedraagt en de
-4geyoeligheid ca. 2.10 •

Al deze getallen zijn betrokken op de meting van L.

2.2.2. De brugschakeling van 1'1a:>::we11.-----------------------------
De metingen van de zelfinductie, waarbij de spoel werd benaderd met metalen

platen, werden ui tsevoerd in een brugschakeling van Haxwell overeenkomstig

.B. J/ 1'1.

I
I

..L,-
I Co
I
I

'----

;;'

(
I
I
I
I

-,
I C,t>~
I---,-
I

_J

r--------
I ,
I ,
I I
I I

L: _

I
I JI . _

Crlh;P.f
I I
I I

I
I I

: I
I

I
I

In deze figuur is

Ose. = oscillator

Tr = scheidingstransformator



.,..,
" }J =}) . VeL ..

R,.. =
I

C1 =

R
2

, R.. =
./

L4 =
R4 =
C =

0
f' tlm CP4 =v P 1
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selectieve buisvoltmeter (wave analyser)

decaden weerstandsbank

decaden condensatorbank

koolweerstanden, 20014 0,25%

zelfinductie van de te meten spoel

ohmse weerstand van de te meten spoel

eigen capaciteit van de te meten spoel

parasitaire capaciteiten.

De evenwichtsvoorwaarde voor de brug luidt:

Met verwaarlozing van de eigen capaciteit C
o

van de spoel en de

parasitaire capaciteiten geldt:
R

1

Z2 = R
2

2
3 = R

3

Z4 = R4 + jWL4

Ingevuld in (2.30) levert dit

R1
1 + C (R4 + jWLh,) =jWR1 1

of:

Gelijkstelling van reële en imaginaire delen links en rechts levert op:

R4 =
R2R

3 (2.33)R
"1

en
T R R ,.., (2.34)DJ = ~ 2 3v 1'+
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Bij een eigen capaciteit C parallel aan de 3Doel v,eldt:
o

(R
4

jlÛL
4

) 1 2 T ,.,+ 'WC I 'l'''l jUlL1, ) ( 1 jWR, C )\ .i.\.J + -w L4 V o -, J 0 '+ 4 0
Z4

1"
:::

1
:::

RI + jIDL4 + iWC ( 1 J9 ,., )2 (,(}H? ,,2
Lj. - L4 v - v

'"' 0 ~ 0 i+ 0

:!e denken

v!eerst,?~nd.

I

ons nu ZI
Lj-

dus:

vervangen door een zelfinductie T -in serieJ-J!+ __ met een

zodat:

! I

R4 + jUlL4 :::

en.

Alle metingen werden uitgevoerd bij f~ 10 kHz.

riet L ::: 21,6 mE, R, ::: 19,9 en C ~ 120 pf is:4 '+ 0

2 ./ ( 4)2 '1 h -3 1 ,,-12
(j.J L4C0 ~ 2 Ir 10 • 2" v • 10 . I 10. 1v -.= 0, 01

• 20 •
Q

2,5.10-u

De laatste twee termen zijn verwaarloosbaar klein ten opzichte van 1

zodat:

(2.36)
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,
Bij brugevenwicht geldt volGens (2.33) en (2.34 ) met R4 en L4 in plaats

van

en:

Hieruit vinden we met de betrekkingen (2.35) en (2.36)

RI, =
R

2
R

3 ( 1 _ W 2L), C~)2
"T R

1
'-j- v

en

L4 H2R7)C",(1
2= - W L4 Co)

./ I

en

Bij een capaciteit C? parallel
R '-

Z = 2
2 1+ ':R·("t

J i 2 V 2

8.an

indien we aannemen dat WR
2

C
2
« 1.

De evenwichtsvoorwaarde (2.32) gaat nu over in:

R
2

R
3\ + jwL

4
= R

1
(1 + jWR1C

1
)(1 - jWR2 C2 )

zodat:

en

(2.40 )

De grootte - orde van de optredende fout blijkt uit het volgende getallen-

voorbeeld:

200.J\-

c ~
1

R
3

:;;

R
2

R
3

R4
L4

R
2

R
3

:;:
40 .. 000

2000..n..
20 =

20;'10...3 5 .. '1O-7F
4.10

4 =



zodat:

-, 10-5
c.. ,

dus verwaarloosbaar ten opzichte van 1 en bij f = 10kHz

Hieruit blijkt dus dat de invloed van een capaciteit parallel aan R
2

,

bij frequenties lager dan 10 kHz praktisch geen invloed heeft op de

bepaling van L4 , maar een vrij grote invloed op R
4

• Dezelfde be

schoûwing geldt voor een capaciteit parallel aan R
3

"

Teneinde het optreden van parasitaire capaciteiten parallel aan R-,
'-

en.R
3

·zoveelmogelijk c tevoorkomen wardde uitvoering

volgens fig. 5.6 gekozen.

De invloed van de parasitaire capaciteiten is in deze schakeling als

volgt:

C
p1

- ten gevolge van de afscherming van R
1

en C
1

•

C
p1

staat parallel aan C
1

• De relatieve fout in de bepalin;

van L
1

wordt dus: C
p1

/C
1

C
p2

- ten gevolge van de bovenste voedingslijn.

C
p2

staat parallel aan de voeding van de brug en ver

oorzaakt dus geen extra fout.

ten gevolge van de onderste voedingslijn tegenover de

secundaire afscherming.

C 4 ten gevolge van de secundaire afscherming tegenoverp.
aarde. C

p3
en C

p4
staan in serie,

relatieve fout in de bepaling van
C

v
~ met C
'-'... v

I

parallel aan C
1

" De

L~ hierdoor wordt dus:.,

Zoals reeds werd vermeld bedraagt de grootte van C
1

ca. 500 KpF. Volgens

schatting geldt: C + C ~100 pF, zodat de totale relatieve fout in
p1 v --=

L~ overeenkomt met
I

r + C 10-10v p1 v
0,5 %0* = =C

1 c; "0-7
/.1
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De meting opgezet met he: , 1
QOe..L .,.

l.J
o

AR
en ~~

o
van de sIJoel te bepalen bij

benadering met geleidende platen.

Stellen we

/ R = R
40

+AR
1

.,. .,.
+ LlL

4
l.J, = l.J404 '+ '+

en

R1 R
10 + AH

1
CA = n + 4C

1= "10I

....J
+ ••••• ]

r
······ ····A. R1
1 -R

10

=

=

~G volgens formuledan

Dus

D .óR1 [-1= - .i."40 _
. R

10

ARA
!

+ ~ + •••
"'10

-R40·a R A
f .' i

'R'1~ - ~ R
1,u

zodat

Volgens formule (2.38) geldt

L
40

+..oL
4

= R
2

R
3

(C
10

+AC
1

)(1 -W
2

Ll+C
o

)

= L40 + R..,H Ll C (1 - W 2L
4 Co), , c. 3 1

Dus:

AL, R
2

R
3

LlC
1

(1 _ W2 L. C ) Ó C1'i 4 0

L
40

= _ W2 = C
10R

2
R

3
C I A L1.

,., )10 \, I "'t 0

2.2.3. Heetresultaten.--------------
De metingen werden verricht met staal-, aluminium- en messing platen.

Eet geleidingsvermogen van deze meterialen was resoectievelijk:

staal

aluminium

messing
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De afmetingen van de ge bru il'.:t.e platen bedroegen:

staalplaat I 500 x 300 x 1,5 mm

staalplaat 11 700 x 650 x 1 r' mrn,u

messing plaat 1 500 x 300 x 1,5 mm

messing plaat II 1000 x 660 x 1,5 mm

aluminiumplaat T 500 x 300 x 1,0 mm.J.

De resultaten van de metingen aan spoel 1 zijn weergegeven in tabel 2.2.13.

(AL/L ) en tabel 2.2.b (AR/R ).
o 0

n e ~heo-etisc~e w3-~don fAL/L) werden bepaald door de resultaten vanv ,,~. ~ '""', ~.ct~ ., ~ \ / '0 th'

tabel 2.1 volgens formule(2.22) te delen door F~.
I

De 8.b30lutenauwkeUrigheidin~Lwordt geschatap ca.
o _t:;

16 echter ca. een factor 10 beter, dus ca. 10 /

;:;lobaal '~vor.a.en{7eschat op Qo •

van de spoel afhankelijk is van

De nauwkeurigheid . d' ~ . Ä R. ." "1 ~ '- ./-ln - e Oep;'u.lnp; van -R 18 aanZlen..L1Jr\: S.LeCrll.. er en
I •

10- 4 '11Qa~~~1' de 'K-~~~~l~~e~+-~p~to- ~, ~'. ~. ... V ~ ~.... >- 'N Ç!. .J- t". -'- v u ........ .-;. v J.. '''~~ 0

de frequentie. Voor spoel 1 geldt:

kan

,---....
::: 6 0 bij J:' ::: 1 kHz''ta ' 7

1..

;,-..,
::: 65,5 h; .; f ::: 10 kHz

"'0
.../ -- .J

De meetresultaten aan spoel 1 zijn grafisch weergegeven in de grafieken

I t/m IV.

De resultaten van de metingen aan spoel 2 zijn weergegeven ln tabel 2.3

en grafiek V

In tabel 2.4 en ào grafieken VI en VII zijn tenslotte de resultaten

opgenomen van de metingen aan de rechthoekige spoel 3.

Bij de spoelen 2 en 3 zijn ten behoeve van de theoretische berekeningen

de werkelijke spoelen vervangen door cylindrische spoelon met hetzelfde

oppervlak.

·De factor F die in de berekeningen voorkomt is bepaald door de gemeten

waarden van de zelfinductie te delen doorjUo8.N
2

, waarin a de straal is

van de overeenkomstige cylindrische spoel.

Het is te verwachten dat door deze werkwijze een grotere discrepantie

tussen theorie en metingen zal ontstaan dan bij werkelijk cylindrische

spoelen.

Dikte-variaties boven 1 mm in het plaatmateriaal bleken bij frequenties

gelijk of groter dan 1 kHz een vrij kleine invloed te hebben op de meet-



resultaten, vari~rend van ca.

voor een aluminium plaat.
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Tabel 2.s..~ Spoel '1

AL fep)
L =

o

_(AL)
... öL/L x 10

4
0

P - L th Al. plaat I Staalplaat I Messingplaat I M.pl.II0

dia x 104
1 kHz 5 kHz 10 kHz 1 kHz 5 kHz 10 kHz •.. 1 kHz 5 kHz, 10 k Hz '1 kHz

CS 1,5 0,7 0,4 0,7 0,3 0,1+ 0,4 0,3 0,5 0,5 0,8

7 2,2 1,2 0,6 1,3 0,4 - - 0,6 1,° 0,9 1 r:;,.I

6 3,5 1,7 1,° 2,1 0,8 1,° 1,3 1 7:. 1,8 -1,9 ~~ , 5, j

5 6,0 3,1 2, ,3 ~?, 6 1,5 2, Ij 2,5 2,8 3,3 3,3 Lr ,6

1+ 11,6 7,3 6,5 8 2 3,2 5,2 5,6 6,3 6,9 6,9 9,4,
"1; 26,4 20,6 19,7 21,1 7,9 1L~, 1 15,5 17,5 19,0 19, '-j 2.3.I

2,5 43,,2 37 36,6 39 12,8 - 28,8 32 35 35 38
,., 81,5 73 73,9 76 22,0 Li8,4 56 61 68 69 70c.

1 C' 1'72 160 162 164 34,7 99,5 119 33 - - -, )

1 ljl+ 5 1+ 15 1+20 L~ 34 33,3 230 296 1 - - -
0,5 '1550 1L~ 39 1490 1500 -173 571 875 - - - -

f _. 1 kHz

L .- 21,6 mH
o

Tt ::: 19,5.fL.
o wL

Qo :::HO ::.: 6,9
o

Spoelafmetingen

f - 5 kHz f - 10 kHz

L - 21,6 mB L ::: 21,6 mE
0 0

H - 19,7..n. Tt -- 20,7 fL
0 0

(\ 33, L~ " 65,5'co :::
'C:o

:::

D -- 10,7 cm J6gem
a

1
::: 5,35 cm

\),)

F' ~~ , 51+ '-.51

1 ,-
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Tabel 2.;::;.0

spoel 1
AR
R

o
:; f(p)

p Staalplaat I Aluminiumplaat I

0, 1'7 0,01,

0,35 U,O)

0,94 (',,05

3,0 0, '15

12,9 ° ')'7,~ ,

32,2 1 7:8,j
132 4 ,19

18,8

1kHz 5kEz

7 0,01 0,02

6 0,02 0,06

5 0,06 0,19

4 0,23 0,52

3 0,51 1,71
I ~

") c:::
"-,J

2,0 2,06 6,55
1 c::: 4,8 17,9I '9 .......

A ,... 13,6 56,2I ,\.)

0,5 49,5

10kHz 1kHz 5kHz

0,03

0,07

0,10

0,17

,39

0,66

1,52

21,8

10kHz

0,06

0,65

1,79

6,85

Tabel 2.3

AR = fep)R
o

en

1kHZl=
= fep)

AL
L

o
spoel 2

_.
p :; Staalplaat 11

I.

d _ e~.L) x1 O'T
-AL/Lo

4 AR x104la2
log p

L th
x10

17J..

0 0

2,91 0,464 12,5 3 4

2,36 0,372 22,4 9 15

1,91 0,280 38 20 30

1,64 0,21 1+ 59 35 40
/

1,32 0,120 100 63 ",0
''jU

1,00 0,00 1'71:: 143 233./
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Al. pl.. .

'JO kHz

Si;élalplaat I

1 kI-Iz

fep)

-3L - 9,01.10 Ho
R- 19,2 ...(L

o

'1

I

kHz

3,15

a .- 1"1 ,5 cm

F-z ." 1+,°
.)

l{
'0

wI,
o

10 kHz

f :::; 1 kHz

L ;:; 8, .1Ct,3 Ir
o

li ::; 17 ,g .fL
o

Al. pl;:w.t.I

Spoelafmetirtgen: 28,5 x 14,5 cm

'1 kHz

1 3 1 g 0, c' 1 3 1 :5 0, Ci '10 Ij. (, , j , ,
" t

Lf, 9 5, 8 2 r'J 1+ ,Ij. 3,6 5 11 , Ij ?9 1") , (, I 1 '-::.

10, 3 '12 !+,9 r~',9 ,2 12 9, 8 ", .,""\ '
.::c:: , 1

25 2'7 11 6 20,~· '1 '1 19 21+ '1 36' ( ,
67 70 28 :)3 21+ 3E30

2'1 3 ~~ 1B ..., ~3 73 1+ 3 ,~30 1 1 "'l( '..
-"

360 367 121 276 1Z:!,2 lf17 2105 Ji

3,8
7,1+

16,8

29

110

,8 1+43

983

,5

5

4

1c.:'-7 ç:
i·, ! ~ j
I

!1+6,O
1

134,5
i
i2 Q '7i -.. lJ t) f

I

AL ::: rh) flli
L 1 R

~--.--.--....-------r----~O~-----A~L-'---r-------------,.---------l.~L.R-+'----:-I+·--------------r-:
A
-=L:---!

X
10 -X 'JO - -1,'-'x 1(;I, ..' H • '
000
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2.2.!~.1. '\irer~,.,,-'ler':n'"'" v~'n 7el f'l".,.·,4··C+l"e___=~~ __ =_r__~~_~_=~_~~~_~ __ ·
Voor materialen met een groot geleidingsvermogen zoals aluminium blijken

voor kleine w~arden van p de gemeten vn.arden de theoretische waarden

zeer dicht te benaderen. Zo lS bijvoorbeeld voor p == 0,5 bij spoel 1

de afwijking tussen theorie en praktijk respectievelijk:

- 7,1% bij ~

== 1 l~Hz,J..

3,9% bi j Î = 5 kHz,

3,2% bij f == 10 kHz.

Deze afwijkingen zijn te verklaren uit het feit dat het geleidingsver-

Vll<::.J..llU..J..g fOrmule (2.27) or de werkelijke

verandering

met

..6L
L

o

'2
k

'2
-k

1 1/,.2+ '-i
P

Aangezien

factor

we
1

over de grootte van Qp geen uitspraak konden doen is de

in de berekeningen weggelaten. Naarmate Qp groter

wordt, en dat is in het algemeen het geval bij toenemende frequentie,

zal de invloed van deze factor afnemen. ~e zien inderdaad dat de af-

wijkingen bij toenemende frequentie kleiner worden.

Voor messing plaat,waarvan het geleidingsvermogen kleiner is en dus

ook ;~ , zijn (l e afwijkingen bij dezelfde wae.rde van p en dezelfde
p

frequentie dan ook groter dan bij aluminium. Zo geldt voor de relatieve

afwijkinG bij p = 2:

f

1 kHz
C; kliz./

10 kT-T~..l ... LJ

al. plae.t messing pla9.t

11,7 % 25 %
a 7; 7b - 17 )/.J, ./ la

7,4 ;6 - '1C 0/
'./ ;0

Hieruit blijkt tevens dat de afwijkinGen tussen theorie en metingen

voor aluminium bij p = 2 reeds veel groter zijn dan voor p =

Bij nog grotere afstanden neemt deze afwijking sterk toe. De oorzaak

ligt waarschijnlijk in de eindige afmetingen va.TI de plaat. Op grotere

afstanden wordt deze invloed sterker omdat daar het veld meer gespreid



is dan in e direkte omgevin~ van de spoel. Voor p = 5 is èe afwijking

zelfs bijna 50%.

Uit de afwijking bij kleine waarden van p zouden we een wacrde voor 0- ~p

kunnen afleiden. Dit heeft echter weinig zijn, aangezien de absolute
f?

nauwkeurigheid van k ~ in formule 2.29 niet ~ijzonder groot lSo Deze

formule geldt namelijk slechts ideaal voor een ronde spoel met 1 winding

met verwaarloosbare draaddiamter ten opzichte van de diameter van de

spoel. Voor spoel 1 kan daardoor een onnauwkeurigheid optreden van ca.

enige procenten.

Voor de spoelen 2 en 3 is deze moeilijk te schatten maar waarschijnlijk

wel aanzienlijk groter.

Uit t.;"bel 2.4 en grafiek VI blijkt ge g van aluminium bi spoe

3 ongeveer een soortgelijk verloop heeft als bij spoel 1. De afwijkingen

tussen gemeten en berekende waarden zijn echter aanzienlijk groter

namelijk ca. 25% bij p = 1.

De oorzaak hiervan kan tweeërlei zijn; te weten

1. De reeds genoemde onnauwkeurigheid in de berekende waarde.

2. De verhouding plaatoppervlakjspoeloppervlak is bij spoel 3

ruim een factor 4 kleiner d:'Ul bij spoel 1. De aanname dat het

plaatoppervlak oneindig groot is, is bij spoel 3 dus zeker

niet waar.

Teneinde de tweede invloed te verifiëren werd naderhand nOE; een meting

verricht met een aluminium plaat 11, waarvan de afmetingen 1000 x 600 mm

bedragen. Deze meting is eveneens in tabel 2.4 en grafiek VI opgenomen.

Het blijkt dRt de nu gemeten kromme de berekende veel dichter benadert.

Bij p = 1 is de afwijking nu nog maar ca. 6%.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de discrepantie + +'.,-,ussen dleorle en

praktijk hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door het eindige oppervlak

van de-plaat.

Bij benadering van de spoelen met staalplaten treden er blijkbaar

principi~el andere verschijnselen op. Voor grote waarden van p is

de afwijking ten opzichte van de overeenkomstige metinEen met aluminium

platen vrij klein en deze zou kunnen worden verklaard uit het kleinere

geleidinxsvermogen van staals

~e zien echter dan bij kleinere wa rden van p en lage frequenties de af-

wijkingen te~ opzichte van de metin~en met aluminium platen steeds groter

worden.



Dit kan als volgt worden verklaard:

In tegenstelline tot aluminium heeft staal een relatieve permeabilite1.t

die veel groter is dan 1. Dit heeft tot gevolg dat de magnetische weerstand

in het circu.it van ce m.a.gnetiscÎle flux van de spoel onder invloed van

de staalplaat kleiner wordt. De flux zal daardoor dus toenemen en even-

redig hiermee de zelfinduktie. De veranderin~ van zelfinduktie

door optreedt is dus tegengesteld gerich t aan de verandering van " ...ze-L.L-

inductie ten gevolge van de wervelstromen in de geleidende plaat.

De invloed van de permeabiliteit is groter naarmate het veld dieper ln

het materiaal kan indringen. De indringdiepte Ó , ook wel skin-diepte

genoemd, is echter omgekeerd evenredig met de wortel uit de freauentie.

In formulevorm:

ti - t( 2
- W;U;Uoo

Naarmate de frequentie hoger wordt, wordt de invloed van de

permeabiliteit van het staal dus steeds minder.

Bij spoel 1 blijkt voor een frequentie van 1 kHz en p< 1 de invloed

van de permeabiliteit sterker te zijn dan din van de wervelstromen, zodat

de zelfinduktie weer gaat toenemen.
. t d TT -1-' AL

gecons~a eer~. hev maXlmum van - r-
a

waEl.rden van p.

Bij de spoelen 2 en 3 werd dit niet

ligt nu blijkbaar bij kleinere

De oorzaak hiervan onbekend, maar houdt waarschijnlijk verband met de

dichtheid van het magnetische veld ter plaatse van de plaat. Bij ~rotere

spoelen wordt deze, bij dezelfde waarde van p := dia en dezelfde totale

flux ~oor de spoel, kleiner.

Uit de grafieken I en VI blijkt dat ook voor f := 10 kHz (kromme 2 in

grafiek I en kromme 4 in grafiek VI) en kleine waarden van p de invloed

van het ijzer nog duidelijk merkbaar is.

Volgens formule (2.26) geldt voor de verandering van de ohmse weerstand:

öR
R

o

I:?
:= k - 1

Door vergelijking met formule (2.27) volgt hieruit

.óR
R

o

:=
AL

• L
o

( ~ J. J. '
c..-+L..f-j



, TT

KüZ.

met een aluminiumplaat

Voor spoel 1 geldt

Qa' dus afgerond

= 6,9 bij f = 1
lIR AL
--;:::;:: - , moet ,~R L p

o 0

~p,ALr,:::: 7

;~angezien

dus onreveer

bij dez'2 spoel

gelij}c zijn aan

Je Kwaliteitsfaetor van spoel 3 bedraagt bij f = 1 kHz ~o = 3,15.,

zodat ;lobaal zou moeten gelden bij benadering met een aluminiumplaat

llR
R

o

/)L
= - 0,5 1"

-'-'0

Ui t rTafiek VII, kromme 2 blijkt dat dit inderdaad ongeveer •• i- •
Jll.lS .... lS.

De relatieve weerstandsverandering is vrijwel onafhankelijk van de

frequentie. Een mogelijke verklaring hiervan is dat weliswaar de ver-

lièzen in hè tm",tèriäal töeh.értlènmët de fre0uèntie, m8.ar de indring....

diepte in het materiaal daarentegen afneemt met de frequentie.

Beide effeeten zouden ell'aar ongeveer kunnen ophe ffen.

Voor staalplaat blijkt de relatieve weerstandsverandering van de spoel

veel groter +- ~,. :'lve zlJn aan voor aluminium. Zowel uit grafiek .or'" r..L V aIr.; 1~i t

grafiek VII blijkt bij f =1 kHz

o
AR

Bovendien neemt R onder invloed van de staalplaat sterk toe met l e

frequentie. Dit kgn worden verklaard doordat bij staalplaat behalve de

wervelstroomverliezen - die groter zijn dan bij aluminium, vanwege

de hogere specifieke weerstand van staal - ook nog hysteresisverliezen

een rol spelen.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de 'Hervelstroom'Jerliezen lineair

toenemen met de grootte van de veldsterkte en dus met de stroom door de

spoel. Dit geldt zowel voor aluminium als voor stRal. De hysteresis-

verliezen daarentegen zijn evenredig met het oppervlak VéJn de doorlopen

hysteresislus en dit is zeker niet rechtevenredig met de veldsterkte

en dus ook niet met de stroom door de snoeI.

van de stroom door de spoel.

Dit impliceert dat bij
A11.

staalplaat afhankeliik- R ~

o
zal zijn van de grootte



Voor het detecteren van voertuigen ka~ het he pröken princiD2 net be-

hulp V8.D. een vlakke spoel het :'('Unsticst worden ui tgebui t door de 8 1 )Oe1

in het wegdek aan te brengen. Bij alle handelsuitvoeringen van auto's

is, voor zover bekend, momenteel de bodem nog steeds uitgevoerd in

metaal, en wel hoofdzakelijk staalplaat. Indien hiervoor in de toekomst

al kunststoffen worden gebruikt, dan zal toch waarschijnlijk nog wel

een frame van metaalbalken worden gebruikt. Deze vormt dan een kort-

gesloten winding, die in principe hetzelfde effect heeft als een

ma-ss-ie-ve -me--ta l-e-n.--p-laat-.

De afstand van het wegdek tot de bodem van de auto bedraagt bij personen

wagens ca. 25 to 50 cm. Voor vrachtwagens kan ze oplopen tot 80 cm i

1 meter. Uit de metingen is gebleken dat de bij deproefnemin~en gebruikte

spoelen op deze afstanden slechts zeer kleine relatieve variaties in L

en R van de spoel opleveren. Uit formule (2.19) blijkt dat bij ver-

groting van de straal a van de spoel en een constante waarde van de

.(:' t ct d ., +- t 1 t AL . .. d' '" 3"-al.S an Vé,m SDOe..L ,,0 p ....aa, L ln nrlnClpe evenre l e; me c a ~oe-

neemt, mits de factor F constantOblijft. De laatste voorwaarde impliceert,

dat de gemiddelde koperdoorsnede /~ evenredig met a moet toene~en.
~"'o

Kiezen we bijvoorbeeld een spoel met een doorsnede van 1,5 m , S 8. =

75 cm, dan is bij d = 75 cm, p = 1. Bij ~en gemiddelde koperdoorsnede

van 3 cm geldt in dit geval F = 4.

Het plaatoppervlak is • +-nle IJ zeer groot ten opzichte r;poe J.o

aangezien de breedte van een auto eveneens ca. 1,5 m bedraa

Je kunnen nu gebruik maken v~n sr~fiek VI kromme 4, waarvoor eveneens

geldt F = 4.

bij f = 10 kFIz

= 1 ,7 oJ1° •

]e vinden dan voor p = 1,

IJL"" 170 AO-4
L ,.... - , • I,

o
Zoals werd a~,ngetoond is de relatieve we~rstandsvariatie evenredi~ met

'/ van d.e s-;;oel. ~Joor spoel 3 ,geldt bij f = 1() 1·:IIz
"0

praktische overwe~ingen zal een grote spoel die we in }let we llen

aanbrengen slechts weinis windingen kunnen hebben. v'J.n 20 VOOI'

een dergelijke spoel is mijns inziens dan ook reeds vrijhoc~.
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Met ~ = 20 vinden we door extra-polatie van krom~e 4 uit g~afiek VII
o

Deze

A ,~

R r:::
o

extra-polatie g"eldt .31ecl1ts indierl :.ve &e.D::emel1 dat de zelfinductie

en de weerstand van de nlaat en dus ~ , zoals deze door oe meetspoel- p

vvordt lfgezien"constant is. Deze aanname is echter vrij dllbieusll' De

hi~r gevonden Wp rden geven echter een orde van grootte aan van de

relatieve verandering van zelfinductie en ohmse weerstand die we met

een dergelijke spoel kunnen verwachten.

Voor een praktische uitvoering van een detector gebaseerd op deze

var~aties .zijn onder meer de volgende principes denkbaar:
. . . '. '

~-

Neting'1 van .'\ van de epoe I,i • -';,J

2. meting van een frequentievariatie,

-z meting van een impedant vari ie.J.

2.3.2. T'JIeting van : van de spoel.--------------------------
De meting van de kwaliteitefactor van een spoel feschiedt gewoonlijk

door deze af te stemmen met een capaciteit. Bij de resonantie-

frequentie kan nu de impedantie van de parallelkring worden gemeten.

Deze is reëel en bedraagt

'7
LJ

o = Q.

met " wL
'd = R

De kwaliteitsfactor van de meetspoel tijdens het passeren van een wa~en

wordt gegeven door
( ,a L,

W Lo ' 1 + -L ) uJL______o~ ~ __0

IIR 'Rn
o

(1 + ~l) - C

o

( ÀL
1 +

L
o

AH)
;).,

o

, . AL 't' ..'-!.angezlen'L"" nega lef lS

o
van de te wee~ ~rengen.

hieruit da.t beide effecten een verlR

Bij het passer0n van een voertuig verandert echter de resonantiefrequ ntie

zodat tevens de meetfrequentie moet worden gevari~erd.

Een meer praktische oplossing is daarom het opnemen van de afgestemde

spoel in een oscillatiecircuit. In de oscilleervoorwaarde zal nu de

kwaliteitsfactor van de spoel voorkomen in de vorm

waarin ~ de rondgaande versterkinp van het cirCllit is.

Indien we " nu zodanig instellen dat juist a'tU deze voorwaarde lS 'Voldaan



dan zal, bij het passeren van een voertuig, zover afnemen nat niet

meer ~s voldaan aan (2.46) waardoor de oscillatie zal ophouden.

Bi j de besproken ui tvoerinp: van de spoel zal de k'sali tei tsfactor

volgens (2.46) ca. 16% afnemen.

Een complicatie vormt de weerstandsverandering van de spoel tengevolfe

van temperatuurvariaties. Voor koper be'raagt deze ca. 0,4% per ~raad

Celsius. Per jaar zullen temperatuursvariaties van ca. 40 0 0 zeker

kunnen optreden en dit impliceert dus een weerstandsvariatie van

eveneens cae

effect.

11' r,f.0;0, dat is dus dezelfde orde van grootte als het gewenste

Het is daarom noodzakelijk dit temperatuureffect te comper:seren. Dit kan

gebeuren op twee manieren en wel:

1. Door het aanbrengen van een geschikte compensatieweerstand
, .. ~naOJ. J v_e meetspoel. De temperatuurco~ffici~nt van deze

weerstand en de invloed op de rondgaande versterking A moetel

zodanig zijn dat het temperatuureffect van de spoel juist

wordt opgeheven.

2. Door een vertraagde re geling van de rondgaande versteridnç;,

zodanig dat deze op elk moment zo groot is dat juist wordt

voldaan aan de oscilleervoorwaarde (2.47). Deze regel

zal de langzame Q-variaties tengevolge van het temperatuur-

effect volledig moeten volgen. Snelle variaties tengevolge

van pas~erende voertuigen mogen echter niet door de regelaar

kunnen" worden gevolgd, zodat de oscillator hierdoor za~

.{:' ~al.S.Laan.

De tweede methode heeft het voordeel dat hierdoor tevens variaties in

de rondgaande versterking, door drift van welke circuitparameters ook,

worden gecompenseerd.

Het nadeel is echter dat niet meer kan worden gesproken van een statische

detectie, hetgeen in sommige gevallen wel vereist is.

Indien de meetspoel wordt afgestemd met een capaciteit

resonantiefrequentie van deze kring

f = 1
o 2Tï VLO

,~ bedraagt de

(2.48)



Een kleine veranderin~ van de zelfinduktie L geeft een frc~uentie-

variatie die bij benadering ., • -1 •
ge.tlJK lS aan

.Di :;: _ LlL
2L

o

.co
• .L

o

Door deze afgestemde kring op tenemen in een oscillatorcircuit, ont-

staat bij het passeren van een voertuig dUB een relatieve frequentie-

variatie

Af
f

o
:;:

~L
2L .:;::: 0,8,5 %.

o

:le kunnen de oscillatiefreouentie van deze meetkring vergelijken fJet de

frequentie van een tweede oscillator

deze twee frequenties worden gemengd

met vaste freouentie f •
" 0

is de verschilfrequentie

Indien

normaal

aan-nu-l-.----Bi,j. ---he.t---pa-sseren------van- e.enau.to.-over- de mee-tE::po-el onts-tLt3~t---

nu echter een verschilfrequentie Af ter grootte:

~f~0,01

Bijvoorbeeld met f o
:;: 10 1c1-1z , Af ~ 100 n

hZ.

Praktisch is het vrij moeilijk om eerl T 0
...L':. '-J. oscillator te rnaken met een

frequentiedrift kleiner dan ca. + 0,5 %, hetgeen weer ongeveer gelijk

is aan de variatie tengevolge van het passeren van een auto.

Dit kan weer worden opgelost door via een vertraagde regeling de

frequentie van de tweede oscillator steeds gelijk te houden aan de

oscillatie frequentie van de meetkring.

Aangezien de verandering van de impedantie vrij klein is ligt het voor

de hand om deze te meten in een brugschakeling. Mogelijke uitvoeringen

hiervan zijn:

a. De brug van Owen,

b. de bru,~ van l'iax'l:ell.

Nelke uitvoerin~ wordt gebruikt is

De bruS wordt in evenwicht gebracht zonder dat zich een voertuig boven de

spoel bevindt. Met auto is de uitgangssnanning, bij juiste dimensionerin

van de brugelementen en wL ~R , ca:
- o~ 0

AL
e ~ 0,5,.. • e. t.g.v. AL

0-1 .LJ 1-
I 0

R

o

e.
l
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ei is de voedingsspanning van de

Beide spanningen zijn ca. 90° in

Indien men slechts een der beide

van een fase gevoelige detector.

Bij de gegeven meetspoel geldt:

brug, e de onbelaste uitgangsspanning~o
fase verschoven ten opzichte van elkaar.

variaties wil meten, kan dit met behulp

en

0,16
20

e .,::::.
°2

De invloed van de weerstandsverandering wordt dus in de brugsc:hakeling

verminderd met een factor Q..

Als men van deze weerstandsvariatie gebruik wil maken zal de temperatuur

drift weer moeten worden gecompenseerd. In principe kan dit vrij eenvoudig

worden gerealiseerd in een brugschakeling van Maxwell met twee zelf

inducties volgens fig... 2.8.

Rx '?,

fig. 2.8
~. 'V e

D

L3

~

L en R zijn de zelfinductie en de weerstand van de meetspoel.x x
Voor evenwicht moet gelden

H2
L3 = L -- enx R

1
R

2
R3 = Rx R:;'

en indien

en R = R3 x
Indien L

3
en R

3
eveneens in de grond worden aangebracht, maar zodanig dat

ze niet worden beInvloed door passerende auto's, dan is de gewenste

temperatuurcompensatie bereikt. Praktisch levert deze oplossing nogal

wat moeilijkheden, aangezien het niet eenvoudig is een dergelijke variabele

zelfinductie te realiseren, waarbij bovendien de eigen capaciteit van deze

spoel gelijk moet zijn aan die van de meetspoel.



3s Kruisspoeldetector

In het voorgaande hoofdstuk is de inductieve detector behandeld. Deze

bestaat uit één spoel, waarvan de zelfinductie en de weerstand veranderen

onder invloed van een passerend voertuig.

Een variatie hierop is een detector bestaande uit meerdere spoelen,

waarbij we dan hoofdzakelijk zijn geinteresseerd in de verandering van

de inductieve koppeling tussen deze spoelen bij het passeren van een

voertuig. Een mogelijke uitvoering hiervan is de kruisspoeldetector.

Deze bestaat uit twee rechthoekige vlakke spoelen, waarvan de wikkel

vlakken loodrecht op elkaar staan.

1\

I i

L:===============d

fig. 3.1

De kruisspoeldetector is schematisch weergegeven in fig. 3.1. Bij een

zorgvuldige constructie is de.koppeling tussen L
1

en L
2

vrijwel nul.

Door speciale voorzieningen kan een eventuele resterende koppeling

worden gecompenseerd.

Bij benadering van de detector met een metalen plaat evenwijdig aan

één van de deelvlakken van de twee spoelen verandert de koppeling tussen

beide spoelen.

~ :3 e Lc l de '(\ cle
"

'~.,
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We benaderen de detector met een geleidende plaat evenwijdig aan een

deelvlak van de spoelen L
1

en L
2

overeenkomstig fig. 3.2.

Spoel L
1

is bekrachtigd met een stroom i
1

• Indien zich geen geleiders in de

nabijheid van de spoelen bevinden, wordt in spoel L
2

geen spanning

geinduceerd. Het aanbrengen van een geleidende plaat evenwijdig aan

'in der beide deelvlakken van de twee spoelen heeft een verstoring

van het veld L
1

tot gevolg. Een ideaal geleidende plaat met een oneindig

groot oppervlak, kan weer worden vervangen door een secundaire bron,

die een veld afgeeft waarvan de normale component ter plaatse van de

plaat gelijk en tegengesteld gericht is aan de normale component van

het oorspronkelijke veld. Deze bron wordt gevonden door het spiegel-

beeld van oorspronkelijke bron i.c. de spoel 't.o.v. de geleidende

plaat. De koppeling tussen L
1

en L
2

wordt dan gelijk aan de koppeling

tussen de spoelen L1 en L
2

Uit symmetrie overwegingen volgt dat dezeko!)pEüing dezelfde is als

die tussen L
1

en L2.
Om de grootte van deze koppeling te bepalen vervangen we de bron L~

I

door een magnetische dipool ter grootte:

m = IAN

Hierin is:

I = de effectieve waarde 'lan de stroom door de spoel;

A = het gemiddelde oppervlak van de windingen;

N = het aantal windingen.

Voor de volgende berekening wordt verondersteld dat de spoelen L~
1

volledig identiek zijn.

o

" .:Jé'ic-Lc/t?h ,dé'

/..?/aq,!-

fig. 3.3.
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De richting van het dipool-moment ls loodrecht op het vlak van de

spoel en gelokaliseerd in het centrum van de spoel. In fig. 3.3
dus in de oorsprong en gericht langs de z-as. Aangezien het dipool

moment onafhankelijk is van de vorm van de spoel, is de veld verdeling in

de ruimte rotatie-symmetrisch t.o.v. de z-as, dus in cylinder

coördinaten onafhankelijk van de hoek p. Voor de componenten van de

mag~etische inductie in de richting r en e geldt respectievelijk:

en:

B
r

2m cosS

r 3

We zijn geinteresseerd in B
z

ter plaatse van de spoel L2" waarvoor

geldt:

r = 2d

Door samenstelling uit 0.2)- en (3.0) vinden-we:

Bz = Br cos 8 - Be sin 6

=~ (2m cos2e _ m sin-2o)
41fr3

Substitutie van ro, r en e levert:

0.4)

,of:

B
z

I

[ 2(tV2)2 _ (fY2)2 ]

B _~o
z - 641T

We veronderstellen nu bovendien d~t deze B in het gehele vlak vanz
spoel L' 2 const'ant is. Dan geldt:

A.B
z

De wederzijdse inductie tussen L
1

en L
2

is nu ge~ijk aan:

*) Li tera tuurlijst : .. no .11, pa.g. 46.
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Dit is dus tevens de coëfficiënt van wederzijdse inductie tussen L
1

en L
2

tengevolge van de geleidende plaat, dus

0.6)

Dè voorgaande berekening is kwantitatief slechts juist, indien geldt:

Hier.inis éi de straal vaneen cylindrische spoel met .eenoppe.rVlak.gelijk

aan het oppervlak van L
1

= L
2

•

Voor de koppelfactor k vinden we met behulp van (3.6)

indien Lo = L
1

= L
2

•

Voor L hadden we gevonden (form. ~.12):
o

zodat:

of met p = dia:

k = 0.8 )

Uit vergelijking

kleiner is dan de

M
met formule (2.19) blijkt dat Lo een factor 4
overeenkomstige <waarde ~ bij een vlakke spoel.

. .!.Jo

is nu

het vlak van

Opmerking: De verandering van wederzijdse inductie tussen beide spoèlen

îs maximaal indien de plaat evenwijdig aan een der beide deelvlakken

van de spoel is opgesteld. Dit is als volgt te bewijzen.

Veronders tel dat de plaat een willekeurige hoek -~ maakt met

spoel L
1

• Deafs.tand. van de plaat tot het hart van de spoel
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constant en gelijk aan d. De gespiegelde spoelen L~ en L2 maken nu

respectievelijk een hoek 20tmet de x-as en de z-as.

We zijn geïnteresseerd in de inductie B2 in het centrum van spoel L;

en loodrecht op het vlak ván deze spoel. Deze is namelijk evenredig

~~t dé koppelfactor

hehben gezien • .23 I

~

van de plaat, zoals we in het voorgaande

.9eJ. et'd t')l

I.?laal:.

j
/

1'-<1.. / d/1: = .l.

In I
/

..

fig •. 3. 4 •

Uit fig. 3.4.volgt:

en wegens 0< = Ij

Met:

wordt volgens (3.2) en (3.3):

B
r

= 2k cosS, Be = k sin IJ

zodat:

B.i _= k(2cos ti sinD - sin t9 cose) = k cos 8 sin.9

De extreme waarden volgen uit:



dB'
2

dB
2 2-= 0 = k(cos 9 - sin S)

of:

sin e
cos e = tau 6 = +·1

In al deze punten is de absolute waarde van B2 maximaal n.l.

Voor deze waarden van eis de pIaa t juist evenwijdig aan één qer deel

vlakk&n van de spoelen L
1

en L
2

opgesteld, waarmee het gestelde is

bewezen.

3.2.2. De plaat beschouwd als impedantie
--------~------------------~-----

Evenals in paragraaf 2.1.3 kunnen we ook nu de plaat weer beschouwen

als een impedantie die gekoppeld is met L
1

en L
2

• Het vervangingsschema

hiervoor is w~ergegeven in fig. 3.~.

fig. 3.5.

De plaat heeft een zelfinductie L en een ohmse weerstand r • De
. p p

direkte koppeling tussen L1 en L
2

wordt nul verondersteld, zodat M
12

= o.
Het schema van fig. 3.5 laat zich dan vereenvo~digen tot dat van fig. 3.6.

~~-(:~
1__~1~._.~~_

fig. 3.6.
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Voor de stroom in de plaat geldt: .

zodat:

i
p

0.10)

De (onbelaste) spanning e
2

wordt dan:

i 1"'/M1pM2'P

J°U)L + r
p' p

Uit symmetrie overwegingen volgt:

= M2p = k' VL1L: = k' Vi2 \ =

waarmee (3.11) over gaat in:

k' VLLo p

0.12)

Een rechtstreekse koppeling tussen'L
1

en L
2

levert een spanning:

zodat dan:

e
2 = jwkLi
1

0

Door substitutie van (3.13) in het linkerlid van (3.12) vinden we,
voor de koppelfactor k tussen L

1
en L

2
tengevolge van de plaat:

':u;L
k = k,2 J p

jl»L + r
p p

=

We substitueren () =~L Ir zodat:
"'p p p'

k
k,2 k,2

( 1 .1... )= = +
1 .i- 1

1 Qp
Q. +

Q 2p
p



Voor een oneindig goed geleidende plaat gaat Q-+C'.:) en is k = k,2.
. p

Bij een niet oneindig goede geleider is de koppelfactor blijkbaar complex.

Er treedt tussen e
2

en i
1

een extra fasedraaling op die gelijk is aan:

Y'= 1
arctan Q

p

De absolute waarde van de koppel factor is nu:

k,2

1
+

Q 2
P

0.16)

De afwijking t.o.v. de theorie is bij Q 100 düs kleiner dan in het
.. ···4L

overeenkomstige geval voor L
o

bij de vlakke spoel, (zie par. 2.1.3.

form ...2.27) •



Het elektrische schema van de meetopstelling is weergegeven in fig. 3.7.

r

II
I

1I
'"

~A::1

T ç

T
0 é'o..

I

I
I

I ~
i I

De spoelen L
1

en L
2

vormen de kruisspoeldetector, terwijl de spoelen

L
3

, L4 en L
5

de variometer vormen. Hiermede kan een resterende koppeling

tussen de spoelen L
1

en L
2

wordery ge~ompenseerd. De spoelen van de

variometer zijn gewikkeld op een langweçige perspex spoelkoker, volgens

fig. 3.8.

-- - -_. -1-----" +-- - --

10
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fig. 3.8.
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Binnen de spoelen kan een ferroxcuoe schroefkern heen en weer worden

geschroefd, waarmee de koppeling tussen L
3

enerzijds en L4 en L
5

ander

zijds kan worden gevarieerd. Vergroting van de koppeling tussen L
3

en L
4

heeft een verkleining van de koppeling tussen L
3

en L
5

tot gevolg

en omgekeerd.

Zoals blijkt uit fig. 3.7 zijn de spoelen L4 en L
5

van de variometer

tegengesteld in serie geschakeld met spoel L
2

van de kruisspoeldetector.

Hierdoor kan zowel een positieve als negatieve restkoppeling worden ge

compenseerd. De potentiometer R parallel aan L4 en L
5

dient om een

eventuele uit fase component van de koppeling te compenseren.

De primaire kring wordt gevoed uit een oscillätor met een wiss-elfipanni.ng

e .• Deze kring is afgestemd om de oscillator een ohmse belasting te
J.

geven~De secundaire kring is eveneens afgestemd. Hierdoor wordt een

filterwerking verkregen voor ongewenste stoor-spanningen met afwijkende

frequenties, terwijl de gewenste spanning maximaal wordt opge91ingerd.

Voor een meer gedetailleerde verklaring van de werking van de op

stelling volgens fig. 3.7. gaan we uit van het vervangingsschema in

fig. 3.9.

De stroom door de spoelen L
1

en L
3

zij i
1

• De verschillende coëfficiënten

van wederzijdse inductie zijn aangegeven met M
12

, M34 en - M
35

(Het

min-teken vanwege de tegengestelde,schakeling '(an L
5
). Met9p is

aangegeven de parasitaire capàciteit, die aanwezig is tussen de spoelen

L
1

en L
2

& In feite treden meerder-eparasitaire capaciteiten op, o.a.

ook in de variometer, maar terwille van de eenvoud zullen we ons tot

deze' ene capac'iteit beperkene

De potentiometer R wordt door de loper gesplitst in een deel~R over
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iwC e.,:up ....

L 4 en een deel (1-ol)R over L
S

' met ü~o( ~ 1.

De wederzijdse inducties geven aanleiding' tot spanningsbronnen in serie

met de zelfinductiesL
2

, L4 en L
S

- De grootte van deze spanningsbronnen

zijn respectievelijk jwH12i 1 t jwH':)4i 1 en -jwM35i 1 "

De capaciteit C kan in het· secundaire circuit worden vervangen door een
p

stroombron parallel aan 02 ter grootte:

ei

Hierin is Zo de reële impedantie van de afgestemde secundaire kring;
1

Zo« jwC •
p

'Voorhetsecunda:i.recircu:i.tkanri.unetvèrvangirigSl3chema volgéns Îig~:;~1ö'

worden opgesteld_..

ri\? = ei IJ,) Cl' ei

-,
C

2

'. ~
L"" ~

(4)

~

J ÄJ0Y L~

-c!'tlJl't,;, <

Ls
(5)

~.F

fig" 3.10.

De twee netwerken (4) en (S) in dit schema kunnen we met het theorema van

Th~venin nog vervangen door twee spanningsbronnen e 4 en eS' in serie met

impedanties Z4 en Z~" De stroombron i parallel aan 02 kan worden vervangen
./ . p

door een spanning e
p

in serie ~et °
2

" Het schema dat we dan krijgen is weer-

gegeven in fig. 3.11.



De grootte van de spanningsbronnen in dit schema zijn respectievelijk:

jwM34«R

e4 = jwL4+r Ll-+oCR

-jwN (1-oc )R
35

=

':~T 2+ w .w~
)

+ . -, (·1 .1"\ •
JWl"iO ~J 0/ .l1 (3.20)

i
P =

.-
v

ei = - c: (r1+jwL1)i1

Opmerking:

De wederzijdse inductie M12 bevat 'twee componenten nl.:

1. De directe koppeling tussen L1 en L2 doordat L2 niet volledig symmetriscn

ligt t.o.v. L1• Deze component is reëel en noemen we =M01 •

2. De indirecte koppeling tussen L1 en L2 tengevolge van de toevallige

aanwezigheid van metalen in de omgeving van de spoelen.
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Deze component is complex, zoals in par. 3.22 is aangetoond. Ne stellen

- ~ MO~ (1 + J'I3)hem: ~

De totale wederzijdse inductie tussen L1 en L2 bedraagt dus

=

=

:::JvI01 :!.: H02(i+j~)

!(M
01

+ M
02

) { 1 +
j f.'I0 ... +H"2

I \..'

of:

=

Uit de uitdrukkingen (3.18) t/m (3.21) vinden we voor de fase-relatie

tussen cl

-rr
2

en de strocm i" respec~ievelir.'--c.c--'-Ü/L
4

--------!

arctan
r~+o<. R

-rr
2

- arctan C5.23)

+ arctan 6(/) = ~
I 2

)Pp =

7ï
2

+Tr + arctEtn
wL

1

0.24)

Indien zich boven de kruisspoeldetector- geen auto bevindt is de eis

dat de uitgangsspanning eO gelijk is aan nul. Dan loopt er dus geen stroom

inde secundaire kring en we kunnen de diverse impedanties buiten

beschouwing la ten. In een bepaalde opstelling zijn e
2

, lf
2

,

bepaalde onveranderlijke grootheden. De grootheden e 4 , e
5

en ~+' 90
5

kunnen echter worden kevarieerd res~. door het verdraaien van de ferrox-

cube kern en de potentiometer R.

De bovengenoemde relaties zijn symbolisch weergegeV'en inhetvectordiagram

,van fig. 3•.12

De eind~~ll~~ll van de vectoren e4 en 8
5

doorlopen een halve cirkel

repectievelijk in de eerste en derde kwadrant bij variatie van ot.. ..

Voor oe =0 is eb., = 0 en et; maximaal. Voort>/.= 1 is eh maximaal en e,... = O.
/ I ~

De straal van de doorlopen halve cirkels word bepaald door de stand

van de kern in de variometer. Indien de koppeling tussen LA. en L1 maximaal
..; '+

worden de cirkels c doorlopen.is - en dus tussen L~ enL,... winimaal;; :J - .

Staat de kern in het midden, dan is de koppeling van L
3

met L, en L~ even
~ :;1

sterk en worden de cirkels b beschreven. Bij een maximale koppeling tus~en

L
3

en L
5

doorlopen de eindpunten van de spannin~svectorende omtrekken

van de halve cirkels a.



0/. = J

f?"y

c

0( «2

Re<:./10. ,,/.c.?t7/- ,,/e cc/-'l/ /-e'ftY
d éO.n.s/-ûht'

/lctl,l/t' C t"r kt' L.f

~y N-,/,.~.r -J COk.d'p.h.,(-

..

b

d

i

cx::." () I
f i~' 3.12.

D som van de spanningen e 4 en e,.. kan dus in een vrij groot gebied ronde
. :;

de oorsprong worden gelegd, door variatie van de stand van de schroefkern

en de potentiomete~. Hoe groot dit gebied is, is afhankelijk van de keuze

van de componenten in de variometer.

Voor een bepaalde kruisspoeldetector werden op grond van experimenten
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de volgende waarden gekozen:

L 1 = L2 = 5mB

M12 = 3lJ.H

L
3

= 14 lJ.H

L4 = L, = 8lJ.H
kern in de middenstand

M34 , M
35

= -7lJ.H tot +7lJ.H

R = 10$)"

Bij frequenties tussen 1 en 10 kHz bleek het met deze componenten steeds

mogelijk om de totale koppeling tussen de primaire en secundaire kring
-6terug te brengen tot ca 10 •

Innefvec'tord.:iagram zIjn nog een 3- tal waarden van e4 en e5 gegeven

voor 0<.= constant n.l •..
e4' e

5
,~ kleine waarde van ex.

e4' , e,. _"! ,';;>( :;;;;; 0,5

e4'" e5" -"" gro te waarde" van DG

De spanning e5 zal tussen~= 0 en ~= 0,5 slechts weinig varieren,

aa.ngezien in dit gebied nog steeds "geldt (1-~)R ::» tOL. Hetzelfde geldt

voor de spanning &4 voor warden 'llanO( tussen 0,5 en 1.

In werkelijkheid beinvloedt de stand van de schroefkern ook de grootte van

L 4 en L
5

, waardoor de eindpunten van e4 en e
5

by constante waarde van ~~

geen rechte zullen doorlopen. Dat hee"ft echter geen invloed op de

compensatie. Wel zullen voor een goede compensatie de stand Van de schroef

kern en de potentiom~ter afwisselen~ moeten worden afgeregeld.
I

1

clp
1 +

k =

Na het afregelen van de- schakeling zodanig dat eO~ 0, dus k~· 0, werden

proeven gedaan met metalen platen evenwijdig aan èén van de deelvlakken

. van L 1 en L2 , op v~rschillende afstanden van het hart der spoelen.

Zoals in par. 3.22 werd afgeleid ontstaat hierdoor een extra koppeling

tussen L
1

en L 2 ter grootte:

k,2

met:

TT

( 3.8)
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In de secundaire kring wordt daardour een spanning geinduceerd

= jw

of

0.z6)
met

jwL + r

wordt dat:

.. e =Zp

De uitgangsspanning e
o

over Cz tengevolge van de plaat wordt nu

1

e =Op

':wC
J Z

. e·
. L 1 Zp

JW Zt +jwCz
Hierin zijn r

2t
en L

Zt
respectievelijk de totale ohmse weerstand en de

tota.le zelfinductie in het secundaire circui t. By een juiste afste:m.:ning,
1

wC
2

wordt de uitgangsspanning:

e =op
1

e...,cp

Substitutie van e2~ hierin levert
-1-'. ..L I

'~ç=rp ( 1 +~
e op =: • o. e.

JWL
1

+ r
1

1

pe fasedraaiing tussen eOp en ei bedraagt dus:

~o = arctan 1 - arctan Q1
I Qp

De absolute warde van de verhouding tussen e. en e. 'Hordt:
11' 1

=:

Î

.Z
'''I,

P =
,/ z 2 2V( r + w L ) (1 +

1 1



Voor o;....;;.ro t dus vv"f: :

k = 1\,2 = Vr
1

2
+ WL 1

2
'

Q... wLo
t:::

e
OP-e·
~

v!ord twL
1

•k =

Door substitutie van

Uit de meting van e als functie van de afstand d van spoel tot plaatop
werd met behulp van formule (3.29) de waarde van k bepaald. Deze waarden

.
werden vergeleken met de theoretisch gevonden waarden volgens formuleC3.

~ -
Vervolgens werd een meting verricht Eet een metalen plaat, die evenwijdig

aan een deelvlak van de beide spoelen LA en L Nerd bewogen ( in de
I 2

rijrichting) op een constante afstand d. Dit werd gedaan ,om het onlossend

vermogen te bepalen,. dat is de mi~iuum onderlinge afstand tussen twee

voertuigen, om nog afzonderiijk te worden gedetecteerd. Demeetopstelling

hiervoor is weergegeven in fig. 3.13.

De koppelkactor k tussen de beide detectorspoelen werd bepaald als

functie van de verplaatsing Y.

fig 3.13

Tenslotte werden een drietal detectoren aangebracht onder het parkeer-

terrein rondom de E-hal van de T.H. ~an deze detectoren werden metingen

verricht om de nelpuntsdrift onder invloed van weersomstandigheden,

inwerking van vocht en dergelijke te bepalen.

De metingen "'arden yerricht aan een aantal detectoren met de volgende

afmetingen en gegevens:

Detector 1

L
1

- afmetingen: 260 x 140 ram inwendig.

spoelbreedte: 10 ~~.

spoelhoogte: 5mm.
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26,5 x 14,5 =
2

CIn

n 1 = 125 windingen 80 x 0,04 Litzedraad

L1 ::: 8,66 mE.

L2 - afmetingen 200 x 140 mm inwendig.

spoelbreedte: 10 mm

spoelhoogte: 5 mm
2

28,5 x 14,5 ::: 414 c~

n~
é.

L .:::
2

:30 x 0,04

8,95 mB.

Litzedraad

mm

113,2 mmo

..
k ::: 1,25.10-)

Detector 2.

L
1

gem. afmetingen:
?

cm-

265 x 123 mm

a ::: 102 mm
1

U
1

- 100 windingen

L1 ::: 4,7 mB

x O,O~, Litzedraad

x 123 mmgem.

a..., ::: 105,5 mro
c::

n~ ::: 100 windingen 80 x 0,04, Litzedraad
f-

afmetingen: 2
2

.ti') ::: 350 cm
c:.

L...,
c::.

v --a ::: a
1

a
2

::: 103,8

V •
L ::: l.J

1 L~ 5, 1 mf"nv f-

iV ::: ~ .U
"'12 j j,Lu.•

Detector 3.

Afmetingen L
1

en 1
2

als by detector 2

L1 = 5,0 mR.

L2 = 5,5" mE.

LO ::: VL
1 L'2 ::: 5;25 mR.

f!l12 ::: 3 uR.

Detector 4.

afmetingen: 265 x 187 m
2495 cm a 1 ::: 125,4 mm

n 1 ::: 100 windingen 80 x 0,04, Litzedraad



L2 - gem. afmetingen 2
?

i>'2 = 533cm~

5·x
130,2 mm

n
1

= 100 windingen 80 x 0,04, Litzedraad

L2 = 6,5 mB

a =Va1 a2 = 128 mrn

LO =YL 1 L~ = 5,95 mn.
r1 12 = ?pH

OpmerkinE : De vérschillen in zelfinducti'? bij onderling gelijke of

praktisch gelijke spoelen zijn waarschijnlijk te wijten aan de wi~~elwijze

van de spoelen. Dit is met de hand verricht, waardoor de wikkelingen

niet mooi geli jkma tig kwa!nen te liggen en b,)v~ndien soms twij fel bestond

aanhetju:tste-aantal windirigen~

In de~tabellen 3.1 en 3.2 zijn enige resultaten van de metingen aan de

detectoren 1 en 2 weergegeven.

Tabel 3.1

Detector 1 f = 5kHz a = 112,S mm

(

d p = ,. ( x' 10°)r~

(fim) dia Berekend AL. plaat AL. p '''-at Staal plaat

form.(3.8) SOOx300x1mm 1nnn x)ODx1 ,5l'lm SOOx300x1 , 5rr~rn

900 n 24 2 10 1,6""
787,5 7 36 4 '18 ~, ,:;

675 6 57 9 34 r; "Z,
f 'j

5 62,.5 c: 98 ?t; 75 19./ I '--./

450 L~ 192 75 175 59

337,5 '. 455 2X? 430 220.-'

281,3 ? ~ 790 620 850 470-,J

225 I 2 1.540 1490 1700 1140

168,8
-
1,5 3.660 4100 4150 3050

112,5 -1 12.300 - - -,

De fase-draaiing tussen i
1

en e
O

beciroeg voor staalplaat bjj p =1,5

ca 20
0

en bij p =5 ongeveer 5b
• Voor aluminium plaat was de fase-draaiing

practisch gelijk aan nul.

Volgens formule (3.8) geldt voor de theoretische waarde vank:



'rabel 3.2
a - 103,8 mrn

=: ~), 1 mH

3,92

o 0125..".~....-
3

.
k =theor

p

k( x 10b )

d ".\ =: Berekend met f ,- 3kHz f =: 10kHz1°

(mm) dia formule (3.8) Staalplaat fiiessingplaat Sta:alplaat rv;e ssingplaa t

750xG90x1mm 1000x660x1,5mm 750x690x'1mm 1000x660x1,5mm

1000 9,64 -14 2 4 3 5
900 ,67 19 1+ 6 6 7
800 7,,/1 27 8 12 9 13

700 6,7.5 1+1 15 21 '17 21+

600 5,79 - 65 30 J+4 35 45

500 1+,82 112 ?~3 37 71 :~}9

/+50 /+,34 153 10 13L~ 112 136

lj·OO 3,8 c) 220 175 221 1'77 222

350 3,37 327 256 31+9 280 352

300 2,39 519 L~27 512 l 1+82 527

250 2,1+1 39=' 766 930 Q') 953'...Jc:...

200 1,93 17L,.() 1350 1690 1:590 1810
_._--

. Detector 2
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waarin:
L

O
F =ltt

a 1 3 OQ+ "4 = =r o ,. ~~T2
' / /

.J.Oa~'

zodat

k
Ir 1 0,0123

= 64.3,99 3 = ;z:
./

P P

De resultaten uit tabel 3.1 zijn grafisch weergegeven in grafiek VIII;

die uit tabél 3.2 in grafiek IX

De metingen voor het bepalen van het oplossend vermogen werden verricht aan

detector 4. -emeten werd:

AN = k =N
bij constante afstand

f(y)

d = 60 cm.

De metalen plaat was in dit geval een messingplaat, waarvan de afmetingen

waren:
I = 100 cm

b = 66 cm

d = 1,5 mm

De resultaten zijn weergegeven in tabel.3.3 en grafiek X

Tabel 3.3

(cm) k ( (16,
" (cm) k ( x1O C»y x1v j J

-77,5 -1,1 +12,5 +J+O

-67,5 -1,8 ~~ t::; +58+r.:c:,/
en ~ -),2 +32,5 i +73-j( ,J

-L~7 , 5 -4,7
I

+LI-2,5 +'30

-37,5 _7 ~ +52,5 +80I ,.--

-27,5 -3,4 +62 t_5 +73

-17,5 -6,9 +72,5 +69

- 7 c:: 0 +82,5

I
+49,/

+ 2,5 +18 +92,5 +29

Zoals blijkt uit tabel 3.3 werd eveneens de I!zin" van de koppeling gemètèn

Deze werd positief genoemd indien bij een bepaalde opstelling van de

spoel het midden van de plaat zich boven het midden van de spoel bevindt.

Wordt de plaat nu aan de zijkant van de spoel gebracht dan draait de

fase van de uitgangsspanning 180
0

en de hierbij behorende koppeling werd

negatief genoemd.



In het tijdvak van nmrember 1965 t/m maart 1966 werden aan de detectoren

stabiliteitsmetingen gedaan. De detectoren werden daartoe aangebracht

in het parkeerterrein rondom de E-hal van de Technische Hogeschool.

De meetopstellingen, allen overeenkomstig fig 3.7 waren aangebracht

in de E-hal.

Bij deze metingen werd het volgende vastgesteld:

a. Detector 2

Nulinstelling

Drift: A k ~::

,
-0

k ~ 10

5.10-6

Personenauto

b. Detector 3

Nulinstelling

k :::::: 50 -

-6
k = 10

100.10-6

Drift:·· Al: ~ ! ,
Personenauto: k ~ 50 - 100.10-

0

..
c. Detector 4

Nulinstelling

Drift: A k

Personenauto

Gedurende deze periode varieerde de buitentemperatuur tussen ca _150
C

en ca +12
0

C. Het bleek nietogelijk een sigilificante correlatie vast

te stellen tussen het verloop in de buiten~1peratuur en de drift van de

opnemers.

Regen.sneeuw en plassen water boven de detector hadden geen merkbare

invloed, noch op de drift noch op de gevoeligheid voor auto~.

Tenslotte zijn nog enige fotcB genomen van oscillogrammen van de uitgangs

spanning van de detector tijdens/het passeren van een personenauto over

de detector. De proeven zijn genomen meteen D.K.W. junior.

toto 1 geeft het oscillogram van detector 4-. De fotcPs 2 en 3 ~werden

opgenomen bij proeven aan de detectoren 2 er. 3, die op een onderlinge afstand

van ca. 120 cm in de rijrichting onder het wegdek zijn aangebracht.
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Foto 1.

Foto 3.

O,1sec/cm

20"V/cm

50 msec/cm

f o = 3,1 kHz.

x - verstèrker

Detector 4

y - versterker

x - versterker

Foto 2.

Det~cteren 2 en 3 •

Y versterker

kan 1, detector 3

50mV!cm f e = 8kHz.

kan 2, detector 2

20mV/cm - ~ = 3" 1kHZ.0 '" Á. •

Detectoren 2 en 3

x - versterker: 20 msec/cm'

y - versterker:

kan 1, detector 3

50 mV/cm- i o = 3kHz.

kan 2, detec~or 2

10 '"""'1 I~, &' " 'TT.- :.d \; / \... nl - J. 0::: ./,. 1 Kn Z •



Uit de graiieken VIII en IX blijkt dat de ~emeten waarden van k, als

functie van de afstand tUs~en metalen plaat en detector in eerste

benadering vrij goed overeenstemmen met de berekende waarden.

Voo~ grote waarden VSll p is de afwijking weliswaar aanzienlijk, maar di~

kan worden verklaard ui t de eindige aL,etingen van de platen. Voor

een grotere plaat is deze afwijking dan ook veel kleiner, zoals blijkt

uit de krommen 2 en 3 uit grafiek VIII.

Voor staalplaat is de afwijking tussen theorie en meting groter dan

yoor aluminium. plaat... Di.t .kqn.worden.verklaard door..hetgeringere

tussen i, en e O' Theoretisch

werd vermeld was ze voor

geleidingsvermogen van staalplaat, waardo~r eveneens 0 kleinerV1) .

zodat.de factor (; +1 1 ' uit formule (3.16) groter wo~dt.

n 2
'<ip

Dit blijkt ook al uit de faseverschuiving

is deze gelijk aan arctan ~ .Zoal-s reeds
'0'vp

is

staalplaat ca en voor aluminium plaat practisch onmeetbaar klein.

Opvallend is het feit dat zowel in grafiek VIII voor aluminium plaat

en in grafiek IX voor messing plaat de gemeten waarden yan k voor kleine p

groter zijn dan de berekende waarden. De oorzaak hiervan blijkt te zijn

gelegen in de sterk vereenvoudigde berekeningsmethode van de wederzijdse

inductie, die vooral voor kleine warden van p niet meer juist is.

Door F.W. Grover* werd een meer exacte berekeningsmethode gevonden

voor de wederzijdse inductie tus'ren -twee cirkelvormige spoelen met

evenwijdige assen. Toegepast OD detector 1 waarbij het rechthoekige

opp~lak van de spoelen weer werd vervangen door een eVen groot cirkelvor~g

oppervlak, leverde deze methode de volgende ,resultaten:

p

1

1,25

1,43

2,0

2,5

4

10

21.000

10.000

6.390

2.000

940

210

105-

13 -Literatuurlijst No 8, pag. 177-182
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Uit vergelijking met tabel 3.1 blijkt dat deze waarden van k voor kleine p

aanzienlijk groter zijn dan de met formule (3.8) berekende waarden.

In grafiek VlIr zijn deze gecorrigeerde waarden eveneens weergegeven.

Alle gemeten krommen blijken nu lager te liggen dan de gecorrigeerde

theoretische curve • Voor de berekend~ krom~e uit grafiek IX kan uiteraard

een identieke correctie worden toegepast.

Opmèrking:

Voor p kleiner dan ca 0,5 blijken de berekende waarden van k volgens

Grover lager te zi jn dan volgens formule (3. 8). Dit is duidelijk, omdat.

volgens formule (3.8) k~6o) voor p ~ 0, terwijl in werkeli jkheid moet

gelden k ~ 1 voor p ~ O. Voor onze metingen is dit gebied echter van

g~en 'belang.

Het oplossend vermogen

Uit grafiek X blijkt dat de koppeling tussen de beide detector spoelen

van teken verandert, indien de 'gehele plaat zich links respectievelijk

rechts van de symmetrie-as van de detector bevindt. Dit kan als volgt'

aanne0elijk worden gemaakt.

Evenals in paragraaf 3.2.2. vervangen we de plaat door een serieschakeling

van zelfinductie en weerstand, die we nu geconcentreerd denken in een

enkele cylindrische winding in het vlak van de plaat, zoals is weergegeven

in fig. 3.14.·

y-

Fig 3.14.

Je veronderstellen de detector spoelen L
1

en L
2

zo klein, dat alle

veldlijnen van de bekrachtigde spoel L1 beginnen en eindigen in het

middelpunt van d~ze spoel. De bekrachtigde spoel L
1

wordt dus beschouwd

als een magnetische dipool, Een aahtal van deze -\feldlijnen zijn in fig.
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getekend. Aangezien de plaat nu niet oneindig groot is. wordt in het

algemeen ook niet meer voldaan aan de symmetrie van de plaat ten opzichte

van L 1 en L
2

• Dan is dus eveneens

We stellen:

(zie Fig. 3.6)

= kt
1

= kt
2

Veronderstellen we nu het geleidingsvermogen van de plaat oneindig groot

dus Qp =CY.) dan gaat formule (3.19) over in:

k = k.j k2 (3.31)

Indien he:t midden van de plaat, en dus van de-'spoel zich bevindt

in het punt :r = 0 ( fig. 3. dan is de positie van symmetrisch ten
' ..

opzicht 'van' L
1 en L2 en geldt dus

. ..
kt = kt

1 2

Noemen we deze beiden positief. dan is in deze positie van de plaátdus

k eveneens positief. Bewegen we nu de spoel Lp naar links dan is het

duidelijk dat een situatie kan worden gevonden, waarbij de resulterende

loodrechte component van de flux door het binnenvlak van L , tengevolge
p

van de stroom door L1 • nul wordt. In dat gevál'is,dus k'; eveneens nul.

Bij nog verdere verplaatsing van L' naar lints is deze component naarp . .
boven gericht. terwijl se in de eerder genoemde symmetrische positie

van L naar beneden w~s g~richt. Dit impliceer,tdat de koppeling k.j van
p . .

teken wisselt. Aangezien in dië gebied links van de symmetrische positie

de koppeling k2 tussen L2 en Lp niet van teken wisselt, betèkent dit dat

bij het verplaatsen van L naar links de totale koppeling k tussen L1 en L2. P I

van positief via nul naar negatief gaat.

Bij het bewegen van de spoel Lp naar .rechts geldt dezelfde beschouwing

,voor de koppeling k2 tussen L2 en Lp waarbij nu de koppelingsfactor

steeds positief blijft.

Hoewe~ deze beschrijvingswijze, waarbij de plaat dooreen cylindrische

spoel wordt vervangen, slechts een zeer grove benader.i~g van de werkelijke

situatie is, wordt de vorm van de kromme k = f(y) uit gràfiek X hiermee

duidelijk verklaard.

Uit deze grafiek blijkt dat met behulp van deze detector een vrij nauw

keurig' begrenzing betreffende depositie van de uiteinden van de plaat

wordt verkregen, Ill±i;s"we gebruik maken van een fasegevoelige detectie

van het uitgangssignaal. Uit de grafiek volgt, dat indien we twee platen
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met een onderlinge afstand van 15 cm in y-richting voor de detector

langs bewegen. het signaal nul zal worden indien de spleet zich juist

midden voor de detector bevindt.

De nulpunts-drift

Bij een temperatuurvariatie
-8k = 320.10 =

Zoals blijkt uit de gegevens op pag.68 is de nulpunts-drift van de drie

beschouwde detectoren in alle gevallen kleiner dan ca 10-5• Deze drift

kan worden veroorzaak·t door een aantal factoren. die in het volgende nog

besproken zullen worden. Helaas is het in het kader van dit onderzoek

niet gelukt om een dominerende factor te vinden die verantwoordelijk is

voor de resterende drift in de koppeling tussen de beide spoelen.

Mogelijke ~aaken voor deze drift zijn o.a.

Deze kunnen ontstaan door temperatuurvariatie van de spoelvorm onder invloed

van de omgevingstemperatuur en dObrdrukvariaties, die blijvende vorm

veranderingen kunnen opleveren indien het materiaal van de spoelvorm niet

volkomen elastisch is~

Deze vormveranderingen kunnen van tweeërlei aard zijn n.l.

a. Het oppervlak van de spoelen verandert., terwijl hun onderlinge positie

ongewijzigd blijft. Indien de koppeling tussen L1 en L 2 exact nul

zou zij~ heeft dè verandering, ~an oppervlak geen 'invloed. Bij de gereali

seerde spoelen blijkt de koppeling tussen L 1 en L
2

inde grootte orde

van ca 10-3 te liggen.

De lineaire uitzettingscoefficient van het gebruikte materiaal van

de spoelvormen (perspex) bedraagt ca. 8.10-5/ o C. De relatieve oppervlakte

vergroting van de spoelen bedraagt dus ca. 16.10-5/ 0 C en als we

aannemen d?t de ZElfinductie re9ht ~venredig is met het oppervlak

van de spoelen, is dit teve~s de relatieve verandering van L
1

en L
2

•

De verandering van de koppelfactor onder invloed van de oppervlakte

vergroting der spoelen bedraagt dus bij deze detectors ongeveer:

k = 16.10-5 • 10-3/ 0
• C = 16.10-8/ oC.

o
van 20 C wordt deze verandering

-63,2.10

Dit is dus ongeveer 20% van de geconstateerde nulpuntsdrift. Door een

nauwkeurige constructie van de spoelvorm en een zorgvuldige wikkeling

kan dit effect worden geëlimineerd.

b. De onderlinge positie van de spoelen verandert en wel met name de

hoek die de twee spoelvlakken met elkaar maken. Dit kan geschieden door

drukop één van de vlakke zijden van de opnemer~ of door temperatuur-



variaties indien de thermische uit.zettingscoefficienten in twee

onderling loodrechte richtingen ongelijk zijn (materiaal-anistropie).

Bij twee gelijke spoelen die om een symmetrie-as gelegen in het vlak

van de spoel kunnen draaien, en die een hoek Cf met elkaar maken

bedraagt de koppel factor

k:; cÖS f
Indien de spoelen zoals in ons geval een hoek van 900 met elkaar maken,

dus = Ydan zal een kleine variatie van deze hoek, een verandering

in de koppelingsfactor tot gevolg hebben die gelijk is aan:

k (ïI-+<,) - .~=-
~ = cos '2 - "-' == -+ sin ~,'-+

Bedraagt het verschil i« de twee uitzettingscoefficienten langs de vlakken

. lQQlirechtop de ;l.~ngrichting biJ.,. 1%, () fO,81Q-6 9cdéill.is d~hoek:-
d . 1 8 -6 6 -6· .veran er~ng ongeveer 2 2 • 0, .10 ~O,.10 • In dat geval wordt

dus eveneens:

6 -6/0Ak == 0 , • 10 . C.
oen voor een temperatuur variatie van 20 C.

4k == 12.10-6

Dit komt dus overeen met de gemeten waarden van de nulpuntsdrift.

Het genoemde verschil in uitzettingscoefficienten is overigens zeer

. hypothetisch. Wel mag worden verwacht dat de"uitzettingscoefficient

in langsrichting verschillend is van die in de beide dwarsrichtingen.

Dit is o.m. afhankelijk van de productie-wijze. Een onderling verschil

in de beide dwarsrichtingen zou door toevallige omstandigheden moeten

ontstaan.

Opmerking: Het feit dat er geen correlatie werd gevonden tussen de

optredende nulpuntsd~ift en de ~uitentemperatuur, bewijst niet dat de

bovengenoemde effecten verwaarloosbaar klein zouden zijn. De temperatuur

in de grond zal in het algemeen geleidelijker verlopen dan boven de grond•

. Tijdens regenbuien daarentegen kunnen weer vrij plotselinge ve~anderingen

optreden.

2. Veranderingen in de parasitaire capaciteit tussen de b~ide spoelen.
--~~------------------~--------------~-----~---~------------------

De afstem-capaciteit
frequentie

Een capaciteit C tussen beide spoelen (zie fig. 3.9) veroorzaakt een. p
capacitieve koppeling met koppelingsfactor

C
k .- ~
~ C '. 2

indiende secundaire afstemcapaciteit C2~ Cp. In de bij de proef-

nemingen gebruikte detectoren bedroeg de paras~taire capaciteit C ca
, p

C2 is omgekeerd evenredig met het k'!ladraat van de

10pF.



- (./ -

Voor detector 4 geldt bijv. C2 = 285kpF bij f = 3 9 7kHz. In dit geval is

dus de koppelingfactor t.g.v. de capacitieve koppeling ca.

10k=--";""--
285.103

Een variatie van bijv. 1~~ in Cp ten gevolge van vocht of andere invloeden

rond de detector levert dus een nulpuntsvariatie die gelijk is aan:
-6

&1 k ~::;;:;, 3,5.10

Een dergelijk effect kan ook worden veroorzaakt door capaciteitsvariaties

tussen de aansluitdraden. Om dit te voorkomén zijn voor beide spoelen

afzonderlijk tweeaderige afgeschermde kabels toegepast. Bijeen gegeven

spoelencombinatie neemt de drift tengevolge van deze capaciteitsvariaties

kwadratisch"toemetde ,frequentie. Om ,deze "reden mag defrequenti.e'niet

te hoog worden gekozen•
..

Zoals in par. 3.3.1 is aangetoond wordt de nulinstelling gevonden door

combinaties van een aantal inductieve capacitieve koppelingen. Bij variatie

van de frequentie van het stuursigna.al t, zullen deze zowel in grootte als

in fase veranderen, waardoor de som in het algemeen niet meer gelijk

aan nul zal zijn. Ineen bepaalde opstelling met detector 1 werd

geconstateerd

indien

De gevoeligheid van de detector nam bij deze frequentie-afwijking ca 3% af.

De invloed van kleine varli..aties in C1 en C2 is ongeveer een factor twee

lager. Het is dus gewenst om een vrij stabiele oscillator te kiezen terwijl
/

ook aan de stabiliteit van de afstemcondensatoren hoge eisen wor~engesteld.

4. Veranderingen in de wederzijdse inducties van de variometer.
-------~-------~-----------~-------------------------------
Deze veranderingen kunnell worden veroorzaakt door temperatuurvariaties

en door ongewenste verplaatsing van de kern~ bijv. door mechanische

trillingen. Doordat de zelfinducties van de variometer ca een factor 1000

kleiner zijn dan die van de detector spoelen, is dé invloed van een

procentuele verandering in M34 en M
35

<zie fig ó 3.9) op de totale

koppeling ook een factor 1000 kleiner. Desondanks is het van veel belang

om de variometer robuust uit te voeren en de kern na de nulins~elling

te borgen met bijv. was of zegellak.



3.3.3.4. Oscillogrammen

= fU =

De vorm van de omhullende van het ui tgangs-signaal is sterk afhankelijk

van het type auto, en vooral van de uitvoering van het chassis. Een

vlakke gesloten bodemplaat geeft een maximaal ultgangsignaal. Aangezien

de onderkant van de auto gewoonlijk zowel uitsteeksels als holten bevat

kan geen mooie rechthoeksvormige of trapezillmvorri i ge omhullende worden verwacht.

Dit blijkt ook duidelijk uit de opgenomen foto.s van de oscillogrammen.

De piekjes op de omhullende, links op de oscillogra~~en worden waarschijn

lijk veroorzaakt door storingen van de ontstèking.

Met behulp van tvvee detectoren op enige onderlinge afstand in de rij-

richting, is het mogelijk om snelheidsmetingen te verrichten•

..

In het volgende deel wordt een beknopt overzicht gegeven van een tweetal

mogelijke practische uitvoeringen van de electronische circuits. Van

het in paragraaf 3.4.2 behandelde systeem met Gescheiden bekrachtiging

en detectie is een proefopstelling vervaardigft. Dit systeem leent zich

n.l. bij uitstek voor kwantitatiev~ metingen.

Voor de in par. 3.4.3 behandelde zelfoscillerenrle schakeling ~s dit niet

het geval, aangezien hierbij de drempelwaarde impliciet inde schakeling

is opgenomen. Deze ~chakeling is dan ook niet practisch gerealiseerd.

In par.3.4.4. worden tenslotte enige mogelijke variaties op de eigenlijke

kruisspoeldetector behandeld. Deze varianten zijn evenmin practisch

gerealiseerd of beproefd.

'Teneinde fasegevoelige metingen aan de krUisspoeldetector te kunnen

verrichten is voor detector 3 een electronisch circuit vervaardigd volgens

het hlokschema van fig 3. 15. De toevoeging van het voor de metingen niet

noodzakeli jkepul syormende circuit FI t maakt het mogeli jk deze schakeling

eveneens voor een practische uitvoering van de detector te gebruiken.
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A - oscillator

B - balansverst~~ker

C - kruisspoeldetector

D - variometer

Fig 3.15.

Blokschema elektronisch circuit

E -

H -

voorversterker + fasedraaier

eindversterker

fasegevoelige detector

pulsvormer.
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T2 .A..C128

T-z; - AC 128
./

D1 - OA210

D
2 - OA8-

10kpF

C_ - 1,6v.F
j

Cr: 10vE'
../

R1 10k

R2 1k

R7, 6k8 I'-I.T 4 C.
./

R4 - 220 St.

R
5

1k potmeter

H? 3k3
0

R 3k3
7

Rp 47.n.
c.)

Ra 47.fL
.l

R
10 - 560.n.

R
11 - 560 n

Tr. 1. potkern 335/23
K 300106

P1 - 100 \vnd. 0,4 95

u
2 - 100 .vnd. 0,1+ 95

u
3 - -350 wnd. 0,2 95

n4 - 70 wn~. 0,2 95

n
5 - 70 wnd. 0,2 95

Fig. 3.16

Oscillator met Balansversterker

circuit A en B.
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T .... AC10? C1 - 6kS
I

T
Z - AC126 Cz - 10Ü1J.F

_ i,lj/

T4 = AC1Z6 ,... - 10k:"pF'"'4-

D1 - OA5 C - 120kpF
5

DZ OA5 " 1001J,J.?VI' -0

D
3

OA5 " - O,1'tlFv,..,
r

1"\ - 0."1.5u4

Tr. 1 potkern S25/16 K300060

n 1 = 300 wnd. 0,2 56

n~ = 150 wnd. 0,2 95
c::::

n
3 = 150 wnd. 0,2 56

Fig. 3.17

Versterker, fasedraaier en fasegevoeligé detector.

Circuit E, F en G.
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T1 - AC125 R
1 - 3k3

AC128 1k

T - AC125 R
3 - 2k2

3

T, .. AC128 R4 2k2- -'+

D'l - OAZ203-zenerdiode R
5 - 100 .n.,

C
1 - 1f.lF R".. - 18k

0

L
1

gloEi.lampje 12V, 50rn 1{ • R
7 - 10k

R8 ·- 1k

R
9

1k

Fig 3.18

Emitter volger,

Circuit H.

Schmi tt-tris;ger, en. relais-versterker.
i
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De detailschema~ zijn weergegeven'in de figuren 3.16,3.17, en 3.18.
De diverse circuits worden hierna beknopt behandeld.

1. Oscillatorcircuit (fig. 3.16)
Het oscillator circuit bestaat uit een normale L.C. oscillator,

die sterk is tegengekoppeld, teneinde de invloed van de transistor

parameters op de oscillatie-frequentie zo gering JYlOgelijk te houden.

De in detegenkoppeling opgenomen N.T.C.-'neerstand R
3

, di-:,nt voor

de amplitude-stabilisatie. Bij toename van de collectorspanningvan T
1

neemt oe (issipatie in R~ toe, waardoor de weerstand afneemt. Hierdoor
../

wordt de tegenkoppeling dus sterker en dit levert een stabilisererrcte

werkinj$.

2. "i3;"ié:l.l':lsvers'terker •

D: balansversterker bestaat ui t de tran'sistoren T
2

en Ty Deze versterker

is eveneens tegengekoppeld via de weerstanden R10 en R11 • De poten tio

meter R
5

dient voor de gelijkstroominstelling van beidè transistoren.

3. Versterker en îasedraaiêr

Het uitgangssignaal van de kruisspoeldetector wordt via een capaciteit

G
1

, toegevoerd aan een voorversterker met transistor T
1

" Deze

versterkertrap is tegengekoppeld door de 'slechts gedeel teli jk ont=

koppelde emitterweerstand.

Het signaal voor de collector van T
1

wordt toegevoerd aan een fase

draaier met transistor T
2

• Aangezien R
7

= R8 , zijn de spanningen

op de collector en de emitteT van T
Z

gelijk'maar in tegenfase. Door

variatie van R
9

'Hordt de fase van de sPanning op de basis van T
3

beinvloed. Indien Ra = 0, dan is dit signaal in fase· met de emitter-
• "7 "

spanning. Is daarentegen Rq htaximaal dan is het uitgangssignaal

practisch in fase met de c~llectorspanningvan T... t ,aangezien R9J/ 1
c::. wC.3

In de tusse:ngelegen standen van R 9 varieert de fase continu.

Hiermee kan worden bereikt dat het ~an de fasegevoelige detector

toegevoerde signaal (uitgang van T4) in fase is met de poort spanning

die via de' punten 8 en 10 wordt toegevoerd vanaf de balans

versterker.

4 h Eindversterker en fasegevoelige detector (fig. 3.17)
De eindversterker bestaat uit een emittervolger T

3
, die noodzakelijk

is om de belasting op de fase draaier ZQ gering mogelijk te houden

en een versterktrap T4 met transformatoruitgang. In de emitter

is een potentiometer opgenomen waarmee de versterking kan worden

geregeld.
De uitgang van TI' 1. wordt toegevoerd aaneen .ringdemodulator.

m
J.~

.J
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Deze bestaat uit een brugoSchakeling van vier diodes D1 t/m D4. De

weerstanden R
16

t/m R
19

zijn opgenomen om de stroom door de diodes

te begrenzen en om de doorlaatkarakteristieken van de diodes onderling

zoveel mogelijk gelijk te mako.il. F.an de ene iiagonaal van de brug

wordt een poortspanning toegevoerd, 'aan de andere het te detecteren

sgnaal. Door de p00rtspanning zijn gedurende,één halve periode dè diodes

D
1

en D
3

geleidend en gedurende de andere halve periode de diod~s~

D~ en DiJ.. Als de te detecteren spanning in fase of in tegen.fase is
c:. ,

met de poortspanning wordt aan de uitgang,11 de maximale positieve

of negatieve spanning afgegeven, die gelijk is aan de gemiddelde

waarde van de signaalspanning. Is de fasehoek tussen signaal en poort

spanning 90° of 270
0

, dan is de uitgangsspanning nul. Voor tussen-

gelegen waarden van de fasehoek treden eveneens tussengelegen waarden
• • 4- •

va~ de u~vgangsspannlng 0PE

5. Emittervolger,Schmitt-trigger en relaisversterker. (fig. 3.. 18)

Het uitgangssignaal van de fasegevoelige detector wordt toegevoerd aan

een emittervolger T~ en vervolgens aan een monostabiele mult5vibrator
I

of Schmitt-trigger. Deze vormt van het uitgangssignaal een nette

rechthoekvormige impuls, zodra dit signaal een bepaalde drempel

~aarde, bepaald door de gr~~e van R
5

heeft ov~rschreden. De schakeling

reageert alleen op negatieve uitgangssignalen.

De Schmitt-trigger wordt gevolgd door een schakeltrap T4, die bijv.

een relais kan sturen. In het proefmodel werd een lampje L
1

aangebracht.

Het proefmodel van dit electrisch circuit werd in combinatie met detector 4
vanaf 1 febr tot eind ma.a.rt 1966 in de praktijk getest.

De instelgegevens van de schakelti.ng'waren als volgt:

Oscillator frequentie

Ingangsspanning detector

f = 3, 73Y,-T{z

e A = 22 V eff.
i

.Afstemcapaciteiten detector C1 - 297kpF

C2 = 253kpF

Uitgangsspanning detector na afregeling (ruis en hogere harmonischen):

e .= 0, 1mV eff
'Oi

Uitgangsspanning fasegevoelige detector:

e = 0 OOV
ou '

Drift in e
0"-'-

Uitgangsspanning voor diverse auto·s:



Volkswagen

Simca îOCO

t

Opel Kapi tan

I!

ei troen 1. D,

1200

- ö3 ...

e = 30mV
°i

e = 18mV
oi

e = 22mV
oi

e = 23mV
°i

Een en ander is echter zeer' S+...erk afhankelijk van de IJosi tie van de auto

boven de detector o

Versterking:
e .
O~N

HierbiJ Was R
11

ingesteld op max. versterking en R
9

zodanig dat het aan

de fasegevoelige detector toegevoerde signa 1 in fase was r:let de pO"rt

spannlng. De versterker met fase-gevoelige detector is lineair voor

ou
De drempel spanning van de Schmitt-trigger was 1,5V, dat is ca 3mV op de

ingang van de versterker.

3.4.3. Zelfoscillerend circuit

Het in de vorige par'!graaf besproken elec tronisch circuit VAn de kruis-

spoeldetector is vrij kostbaar. Een veel eenvoudiger schakeling kan

worden verkregen .door de kruisspoeldetectorte benutten als een selectieve

terug,koppeling in een eenvoudige verstêrkersc;hakeli.ng. De schakeling

zal dan als oscillator gaan werken'indien de koppelfactor van de kruis

spoeldetector en de versterkingsfactor van de versterker aan bepaalde

voorwaarden voldoen, indien zich een auto boven de opnemer bevindt. Zonder

auto wordt de koppelfactor Weer ingesteld op nul waarbij ook de terug

koppeling nul is en dus geen oscilleren kan optreden Q

Het oscillatiesignaal tijdens het passeren van een auto kan nu eenvoudig

worden gelijkgericht en eventuedl via een puls-vormer aan de informatie

verwerkende apparatuur (teller of verkeers.regelappara tuur) worden toe

gevoerd. Een blokschema van een dergelijke uitvoering is weergegeven

'in fig'. 3. 19
De overdrachtsfunctie van de versterker zij A(W) en die van de kruisspoel

detector B(W). Wil de schakeling oscilleren op de frequentie Wo waarop

het primaire en secundaire circuit van de detector zijn afgestemd dan

moet worden voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

arg.{ A(w ...,)1+
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:B(w)
}(;-(({·S.frtN"L 

cieiNt!o".r.

A(w) -

Fig. 3. 19 Zelfoscillerend circuit.

In par 3.3.1. is afgeleid:

= e.
~ ( 1

Q1 volgt hieruit

?,-
1 dan is k ~ k, de koppelingsfacxor

1 '
( 1 + Q: )

.v

,2
k

=

Geldt nu bovendien

tussen beide circuits en wordt

De versterkingsfactor van de versterker voor (;) - w~u wordt dan:

Volgens formule 3.28 geldt:

arg =(/)nI '-.>

arctan 1
arctal1

De fasedraa±L,g in de versterkèr moet dan dus bedragen

arctan Q1 - arctan
1
Q

:P

De schakeling mag niet gaan oscilleren tengevolge van de nulpuntsdrift

in ~e koppelfactor. Stellen we bij~ •. dat de schakeling moet oscillerer~

bedraagt de kwaliteitsfactrir V~~ het secu2daire cj.rcuit'- -6voor k..? 20.10 en

= 10, danVB.n de detector Q2

'

AC wO ) '"r 1__,..-,...-_
20.10 -0'10

wordt de spanningsversterking van de verste~ker:

= 5000



De fasedraa~.ng moet volgens formulB (3.37) voor grote Naarden van

iets kleiner d:;'n 90° zijn. Het is gewenst zowel de versterking als de

fasedraaiing instelbaar te maken.

3.4.4. Uitvoeringsvormen van de detector

en

Uit de bespreking van de meetresultaten in par. 3.3.3. kunnen de volgende

conclusies aangaande de uitvoering van de detector worden getro~~en.

1. Het materiaal waaruit de spoelvorm wordt gemaakt moet niet geleidend

zijn, mag geen vocht opnemen en moet een zeer homogene samenstelling

hebben.ln geen geval mag kromtrekken onder invloed van temperatuur

varia ti s optreden. De thermische uitzettings-coefficient moet bij

voorkeur vrij klein zijn;enonafhankelijkvande ruimtelijke orientatie

(isotroop materiaal) Bij de proefmodellen w'erd gebruik gemaakt van

ma~sieve blokken perspex, waàrin op de ribbén in de lengterichting

gleuven werden gefreesd alsmede diagonaalsgewijze over de kopvlakken.

Het materiaal voldoet goed aan de gestelde eisen met uitzondering van

de thermische uitzettings-coefficient die vrij hoog is.

2. De spoelen moeten zodanig worden gewilLl1:.eld dat de capaciteit tussen

beide spoeler: zo klein mogelijk is. Dit kan O.lli. worden bereikt door

de gleuven in de. }mpvlak..1.cen voor Ie binné",spoel veel dieper te maken

dan '1001' de buitenspoel. Bi j de prae fmodellen werd hiervoor respectievelijJ

20 mm en 10 lnmgekozen.

Behalve de kruisspoeldetector ~unnen ook andere combinaties van spoelen

worden toegepast. Enige voorbeelden "aarbi j de f,oelen in een plat vlak

liggen zijn weergegeven in fig. 3.20 en fig. 3.21

fig. 3.20



L
2 L,3

L,
0--

'---0 eo

fig.

cirl:el vOl~nlige sp.oelen die~ zo":,,_. o_anJ...g
vl/ederzijdse i:lclu.'':; tie tffssen,

De detector in fig. 3.20 bestaat uit twe" vlalc"L:e

ten opzichte van elkaar zijn verschoven dat de

L1 en L
2

juist nul is. Dit is het geval indien d = 1,52a.

De detector volgens fig 3.21 bestaat uit drie rechthoekige spoelen

L zo
3tegen":

Bij beIcra.c~ting .... va.tllS~oel~1 .. wo~~e~ .. despoelen L 2 en
danig gesch~~eld dat de geinduceerde spanningen juist onderling in

fase ~ijn. Bij een symmetrische opstelling vanL
2

en L
3

t.o.v. L
1

is dan de totale koppeling tussen L1 en L2 , L
3

eveneens gelijk aan nul.

Indien een auto deze detectoren passeèrt in de aangegeven richting zal

de koppeling eerst toenemen; dáarna afnemen tot nul, als de áuto juist

midden boven de detector staat, vervolgens weer toenemen maar in omgekeerde

richting, om na het passeren weer af te nemen tot nul. Dit is weergegeven

in fig.3.22'

J (y)k

fig .. 3.22.

Aan deze systemen zijn geen metingen verricht ..

Voordelen van deze systemen. zijn:

1 6 De spoelen kunnen willekeurig groot worden gemaakt zonder dat dit

probleemen oplevert bij het aanbrengen in het wegdek& Deze spoelen

kunnen n"I. worden aangebracht in sleuven die in het 'Hegde{>: zijn gefreesd

2. Het een fasegevoelige detectie van de uitgangsspanning zijn deze

opnemers tevens richtinggevoelig
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De nadelen zijn:

1~ Het oplossend vermogen is bij deze opne0 rs aanzienlijk slechter.

2. Vooral inoon geasfalteerd wegdek kan gema~~~i~~ vervorming van de

spoelen opcreden, waardoor waarschijnlijk een vrij grote nulpuntsdrift

zal ontstaan.

Schakelingen volgens fig. 3.20 en 3.21 zijn o.m. toegepast voor mijn-

detec toren.



4. Slotbeschou0ingen en Conclusies.

In paragraaf 1.3 zijn een aantal eisen geformuleerd Waaraan goede

verkeersdetectoren moeten voldoen. In dit hoofdstuk zal aan de hand van

de gegevens uit de hoofdstuY~en 2 en 3 in het kort worden nagegaan in

hoeverre de hier beschreven inductieve detectoren aan deze eisen voldoen.

Een voorbeschouwing hierover is reeds gegeven in paragraaf 1.4.5.

4~2. De inductieve detector met één vlakke spoel.
!t

In hoeverre de inductieve detector met een spoel aan de gestelde eisen

voldoet is onder meer sterk afhankelij.k van de uitvoeringsvorm v"-n de

Geen beschadiging door voertuigen, tenzij het wegdek eveneens

a 2.

a 7,
./.

a h'.
b ...

i.

b 7,
/0",

b 6.

detector. De in par. 2.3.2. 'en 2.3.3. beschreven uitvoeringen' zullen

waarschijnlijk het meest voor toepassing vatbaar zijn. Ze kunnen slechts

alf statis6he detector worden gebruikt, indien een goede temperatuur_

compensatie kan 1vorden bereikt

De eisen Waaraan zonder meerîs voldaan ziJn:

~einig onderhoud.

Eenvoudig te monteren.

~etrekkelijkgoedkoop

Slechts één i~puls per voertuig .

Afzonderlijkedetectie per rijbaan indien op elke rijbaan een

detector wordt geplaatst.

o 7_

b 8.

sterk wordt beschadigd.

Geen nadelige invloed op het wegdek, mits goed gemonteerd.

De detector is in princiije alleen geschikt voor het detecteren

van auto's. De invloed van fietsen, motoren en scooters op de

detector is niet nagegaan, maar naar verwachting zal deze YJein zijn

De o?der C genoemde eisen zijn afhankelijk van de electronische uitvoering

van de detector. Met de huidige stand van de techniek is het in het

algemeen geen probleem om aan de gestelde eisen te voldoen.

De eisen waaraan deze detector geheel of gedeeltelijk niet voldoet zijn:

a 1. De betr'ouMbaarheid.':oals gezegd is deze afhankelijk van de mate

waarin een goede temperatuurstabilisatie kan worden bereikt.

b 2. Snelheid voertuigen tussen .ca 0 en 150 km/hr. De snelheid 0 km/hr.

impliceert een statische detector. Of dit kan worden bereikt is weer

afhankelijk van de temperatuurstabilisatie. Een max. snelheid van

150 km/hr betekent voor een wagen met een lengte van 3 m een passee~

tijd van ca 24 msec. Indien de frequentie van de spanning waarmee



de opnemer wordt gestuuurd 3000 Hz bedraag't, komt deze tijd overeen

met Ca 70 perioden. Als de integratietijd van l~t afvlakfilter na

de gel1jkrichter voldoende klein is, is dit aantal ruim voldoende

ów, 'èêTI gelijkspanningsimpuls op te wekken.

b 4~ Oplossend vermogen t. o. v. dicht achter' elkaar ri jdende voertuigen.

Bij een grote lus zal het signaal bij het naderen van een wagen

langzaam toenemen en bij het afrijden ,ran de vlB.zen volgens dezelfde

functie afnemen. Twee wagens die resp. vlak voor en vl~~ achtel

de opnemer staan kunnen samen bi jv. e.en signaal opwelr..ken dat even
11

groot is als het signaal van een auto midden boven de opname:.

Waarschijnlijk kan globaal worden gesteld dat het oplossend vermogen

ongeveer gelijk is aan de diameter van de toegepaste spoel,

dus '1 à '1,5 m. Dit is o.m. afhakelijk van de drempel spanning v:aarbij

d.e pulsvormer aanspreekt.

b 5. Werking onafhankelijk van weersinvloeden~

De invloed van water, sneeuwen ijs op de zelfinductie en de weerstand

van de spoel is waarschijnlijk zeer gering. De temperatuur invloed

op rle weerstand van de spoel is echter bijzonder groot.

Conclusie:

De inductieve detector met één vlakke spoel heeft een aantal belangrijke

voordelen boven de klassieke verkeersdrempels. Door een verdere perfection~

aring van de detector kunnen~llicht ook de nadelen nog worden geelimineerd.

Ui t het ond-erzoek is gebleken dat de kruisspoeldetector een grote

gevoeligheid paart met een vrij Jr~te nglpuntsstabiliteit, waardoor

deze detector zonder meer als statische verkeersdrempel kan worden toe-

gepast.

Aan de detector kleven echter nog de volgende bezwaren:,

a 3. Eenvoudig montage. Door verkeersdeskundigen wordt beweerd dat een

volumineuze detector met afmetingen 30 x 10 x 10 cm veel moelijker

,in het wegdek is aan te brengen den eeD grote vlakke spoel. Voor

de laatste wordt eenvoudig een smalle gleuf in het wegdek gefreesd,

waarin de windingen van de spoel, worden gelegd. In hoeverre dit

juist is kan ik helaas niet beoordelen.

a 4. De detector met variometer is waarschijnlijk duurder dan de vlakke

spoeldetector. Een en ander zal echter sterk afhankelijk zijn van

de uitvoeringsvorm~
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b 1~ Slechts één impuls per voertuig & Door het zeer goede oplossend

vermogen van de detector is het waarschijnlijk dat een trekker met

aanh~~~vagen twee impulsen zal afgeven, doordat ze beide afzonderlijk

worden gedetecteerd. In hoeverre dit een bezwaar is zal door

verkeersdes~~ndigenmoeten worden beoordeeld.

Conclusie.

Uit het oogpunt Van stabiliteit verdient de kruisspoeldetector de voorkeur

boven de vlakke-spoel-detector. Uit gesprek}~en met desIDlndigen uit de

praktijk is mij echter gebleken dat de eis ten aanzien van de eenvoudige

montage bijzonder zwaar weegt.

De bereikte resultaten met deze detector zijn van dien aard dat mijns

inz~ens praktijk proeven op meer uitgebreide schaal technisch en economisch

verantwoord zijn~
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