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REGELMECHANISMEN IN EEN VLP-SPELER. 
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n.oofdetuk 1. HET PUILIPS YLP-SYSTEEM. 

·s 1. 1. Beschrtiving vau een l/LP-epeler. 

Sadert enige jaren is b~ ~hilips een apparaat in ont
wikkeling, dat het o.a. mogel.ijk ma.et maken een op een pla!::l..t 

vastgelegd kleurentelevisieprogramma te reproduceren. Een 
beschrUving van een mogelijke opzet van het VLP-sys~eem kµnt 
U vinden in de literatuur {lit. 5) • .Dit hoofdatuk is niet 
anders dan een korte schets van die elementen in een VLP-
e peler, die voor de regelingen van belang ziJn. 

In tegenetelling tot de huidige langapeelplaat is op 

een VLP-plaat een videoaignaal va~tgelegd. Qua afmetingen 
kunt U beide platen met elkaar vergel.ij.ken. De manier echter 
waarop de inform.a'tie op ae plaat is geregistreerd is in 
beide gevallen volledici; verocldllend. Op een VLP-plaat 
bevindt zich een spiraalvormie; spoor, nu niet be~tau.wi 
uit een aaneengesloten groef, maar uit opeenvolgende, 
langwerpige putjes. De informatie zit nu opgeborgen in de 
herhalingsfreq~entie en de lengte van de putjes. In fi
guur 1.1 ziet U een detail van het plaatoppervlak. 

c:=> c::::::?> c:::;a c=;;;> c:::a 
<e:::> C3tl <=-::>'!s ~ c:=:=. 

I .$11. _. 
c::::; E:::> E::> ......-,. c==? E3 id 

e=::;) c:::::::?l E:3 ~ c:::>- .-
1 

fig. 1.1. Detail van het oppervla.l{ van een VLP-plaat. Be
langrijkete afmetingen: d:spoorafstand=2~; diepte putje=0.16.r; 
breedte putje=O.B)L• 

De afstand 1usaen twee opeenvolgel:lde sporen bearaagt 
2p., wat ongeveer 50x .k:leiner is als op de geluidslangspeel
plaat. De plaatdiameter ie 30 cm, terwijl binnen een dia
meter van 10 cm. geen videosignaal geregistreerd Kan warden. 
Ala verder gegeven is dat de ylaat rJ.raait met een snelheid 
van 25 omwisec. resulteert een epeelduur van ~~n plaat-
ztjde van 30 minuten. 

Alleen met een optische methode 1$ het mogelUk een 
dergelijk smal spoor af te ta~ten. iloe dat in principe in 
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zjjn werk gaa"t., ziet U' in figuur i.2. 

0.. 

fig. 1. 2. Re:flectie van een lichtbw1del aan het plaat
o ppervlak. a: plaatoppervlak. vlak, b: ter plaatee van 
een pu.tje. 

Licht, afkomatig \rt-m een laser, wordt via een op
tiech syateem waarvan alleen u.e laatste lens is getekend, 
o.p het spoor t;;efocus~eerd. lalt deze bwidel 0 11 e e :r~ vlak, 

reflecterend geaee.L.'te van de plaat (w.at het geval ia tus
sen twee putjea), dan wordt ueze ook btjna volleaig weer
kaatst op net objectief (fig. 1.2.a). Zitten we juiet met 
onze bwl.del op een putje (fig. 1. 2. b) dan ko111t vanwege 
interferentie tussen licht gereflecteerd aan tjesbodem 
~n rand (de golflengte van het licht .ie N4X de diepte van 

een putje) 1iet 6rootete t:~edeel te van de gereflecteerde trU,n

del buiten het objectief ter cht. Op deze wijze woro.t le 

Litensi tei t van de geref levteerde bundel geruoai.A.let:rd .l - - -uvvr 

het put jespatroon. Deze i11teu~1 tei tsvariaties wordeu door 

een fotodiode omgezet in een ele4~riscn signaal. 
Ui "t deze korte princi,)eoeechr.ijving kunt U coJ:Lcluderel.I. 

dat de bundel plus f otodiode in de plaats ls ge4omeu. van 
de conventionele naald. Deze uaald zal, als de plaat niet 

al te zeer bescfiadigd is, de ~roef bl~ven volgen ondank6 
eventuele grote of winder grote radiale e11 verticale ver
plaataingen erva.u.. Jit is btj de licntbl.wdel niet automa
tiscn het ~eval, terwjjl toe.a geeiat. wordt <iat J.eze goed 
gefocusseerd, op net midden van i1et spoor moet blljven. 
Om aan cteze eisen te voldoeu is een tweetal regelk.cingen 

geconstrueerd, waarvan in de nu volge:nde LJaragraaf een be
schrijving volgt. 

' 
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§ 1.2. Reielmecnanismen in een VLP:epeler. 

Uit de in de vorige paragraaf geatelde eiaeu valt 
een drietal grootheden aan te geven uie geregeld c.q. 
gevolgd moeten worden • .Dit z1jn achtereenvolgens: de verti
cale afwjjkingen van de plaai; t.0.v. een horizontaal 
vlak, de radiale afwijkingen van een spoor t.o.v. een 
cirkel en tenelotte het spiraalsgewijs naar buiten lopende 
spoor (deze laatsi;e twee samen vormen de radiale fout). 
Voor deze storingsbronnen is een optiach syateem gebouwd 
om de volging ervan te KQnnen realiseren. In figuur 1.3 
vindt U een schete van dit systeem. Aan de hand van deze 
figuur zullen we dit beschr.lJVen. 

D'l I 
.Sit,,._..., 
PS 

plaoc 

fig. 1. 3. Schets van het optiach systeem van een VLP--upeler. 

Licht, afkomstig van een fie-Ne-laser wordt gesplitst 
in een 4-tal oundels: s 1 ,ti 2 ,s3 en s4 met ieder ongeveer 
geljjke intensiteit. d 2 wordt gebruikt voor de weergaYe 
van het videosignaal, de andere drie d.ienen als ll.06 nader 

te specificeren meetsignalen. We volge11 eene de bundel Ll 2• 
Deze komt allereerst terecnt Qi~) het prisma • .tet nele op
tische systeem is nu zodanig opgebouwdt d.at de fJUndela 
s1 ,s 2 en s3 door het prisma heen gaat1 in de ricnting van 
de spiegel. Via deze spiegel komen we b~ bet ohjeotief, , 
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dat de stralen focuaaeert op de plaat. Bij goede foous
eering gaan de bundels nu volgens dezelfde weg teru.g, 
maar in net priama warden de e;ereflecteerde stralen nu 
niet doorgelate:n, maar weerkaatet in de ricnting van D2 • 
D1 ,D2,n3 ,n4 en n5 zijn fotodiodes. 

Het apiegeltje is draaibaar om een as loodrecht op 

de tekening. liierdoor kunnen we de lic.ri.tspot in radiale 
richting over de plaat bewege11. Dit epiegeltje moet dan 
oo1t de radiale afwjjking.en van het spoor t. o. v. een cir
kel volgen. Heli objec'tiei' kan op en neer bewegen in een 
ric.u.ting loodrecht op de plaat. Verticale verplaatsingen 
van deze plaat worden dan door dit objectief gevolgd. 
Het hele hier gescnetste 09tiscne systeem is geplaatet 
op een alede, die zich in radial.e richting Kan verplaat
sen en op die manier .het spiraalagewijs naa.r buiten lopende 
spoor kan volgen. Voor de radiale etoringen hebben we 
nu twee ingr~pelementen: het spiegeltje en de slede. 
Het epiegeltje zal de snelle 0 noogfrequente componenten 
uit het radiale stoorpatroon voor zijn re~ening nemen, ter-
w~l de slede dient om het laagfrequente gedeelte hieruit 
te compenseren. Dit zal later ook bl~ken uit de over
drachtsfunctiea van beide elementen. 

De betekenis van ti 1 en s3 zal nu warden geschetet. 
(Zie hierbjj ook figuur 1.1) •. Allereerste constatering is 
dat deze be1de bundels een identieKe weg volgen als ~ 2 
en terecht zullen komen op reap. n1 en n3• Zoals reeds 
~erder is opgemer~t, is de informatie gecodeerd in de 
herhalingefrequentie en de lengte van de putjes. Deze 
wordt van de plaat ger1aald 9 doordat de bundel s2 aa.n net 
oppervlak wordt gemoduleerd~ Een eerate vereiste voor 
een goed videosignaal is, dat de bundel s 2 op het midden 
van het spoor bl ijft en het ingrjjporgaan voor de regeling 

die dit verzorgt, is net spiegeltje. Als meeteignaal voor 
de radiale fout gebruiKen we nu aet veracnil van de sig
nalen D1 en n3• De informatie is namelijk zo in net putjee~ 

patroon vaetgelegd, dat de ~emiddelde lengte van de putjes 
gel~k is aa.n de gemiddelde lengte van de tussenruimtes. *). 
De verectdlstroom van D1 en D3 word t zodoende alleen be
paald door de afwtjkingen van s1 en s3 , en dus oak van 
s2, t.o.v. het spoor. 

*). De (over het videoeignaal) gemi drielde licntintenai tei t op het 
spoor is konstant. 
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Met beuulp van s4 en de detectoren n4 en D:> wordt 
een meetsignaal voor de axi<.lle fout E_:;evormd. In figuur 1. 4 
ziet U deze bundel s4 nogmaals geschetst, waarb~ tar 
vereenvoudiging de spiegel en net prisma ztjn weggelaten. 
S 4 komt tussen de detectoren D 4 en n

5 
d.oor en het systeem 

is zo geconetrueerd, dat bij juiste foouesering deze ook 
weer tussen n4 en n5 terugkeert. Ale echter de ai'stand 
tussen het objectief en de plaat verandert zal de bundel 
meer op D4 of op n5 terecht komen al naar gelang er een 
positieve dan wei een negatieve axiale fout optreedt. 
HierbU dient er wel voor gezorgd te worden dat de bundel 
niet divergeert tuasen net objectief en- de plaat. 

Na dit o:verzicnt van alle elementen, die in het VLP
eysteem van belang z~n voor de regelkringen volgt nu in 

hoofdetuk 2 de afleiding van een model, waarmee deze re
gelingen mathematisch worden beschreven. 

--- --

fig. 1.4. Optiech aubayeteem voor het meetsignaal van de 
axiale regeling. 
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hoofdetuk 2. EEN MATRf:4MATISCH MODEL yOOR DE RE.GELKHINGEN. 

§ 2e1~ Vaste elementen in het ayeteem. 

2.1.1. Het obJectief. 

Zoals reeds eerder is beechreven, is het objectief 
in axiale ric.i1ting verplaatsbaar om oneffenheden op de 
plaat te kunnen volgen. In deze paragraa! zullen we voor 
deze objectiefbeweging een overdrachtsfunctie afleiden. 

De conatructie van t1et objectief is in principe als 
volgt. Om het objectief is een spoel gewonden, die zich 
in een magnetiech veld bevindt, dat ~odanig ie gedimen
sioneerd, da~ dit veld overal loodrecht op de windingen, 
met de veldl~nen in een horizontaal vle.K gelegen, staat. 
Gaat er dan een stroom door de spoel lopen, da:n zal aet 

objectief in verticale richting bewegen. Het objectief 
is in een glijlager geplaatst om een zo klein mogel~ke 
wr~ving te realiseren b~ deze beweging. Een vaate geltjX-· 
etroom door de spoel compenseert de zwaartekracht. 

Bjj verwaarlozing van d.e wrJJving Kunnen we de vol
gende uifferentiaalversel~king voor de verplaatsing van 
het objectief afleiden: 

F{~rnx] 

met: P1 : Lorentzkracht op de spoel (N) 
m: maasa van het objeotief (kg) 
y: verplaatsing van het objectief (m) 

Voor de Lorentzkracht P1 geldt: 

F-e =- ix '& x L 

met: 1: lengte va.u de spoeldraad (m) 
B: magnetisch veld (Wb/m2) 
i: stroom door de spoel (A) 

Dan volgt: 

{2.1) 

(2.2) 

(2.3) 
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Na Laplacetransformeren van (2.3) Kunnen we als over
drachtefunctie -,ran i naar y ·schrijven: 

~ {sl ix b = )( 1 no= ;:si ~~ 

met: 
2 Er is gegeven: l = d m, B = 0.8 Wb/m , m = 7 gram. 

Di t geeft: k, .:: ~ 1:t10.; J.-'JX1. . 
Hierbtj is K1 direct gescnreven in de dimen~ies voor 

y en 1 9 die b~ dit systeem steed~ gebruikt warden. Deze 
waarde voor K1 is in overeenstemming met d.e hiervoor ge
meten waarde. 

{ 2 •. 4 ) 

In ~heorie leiden we due voor het objectief een dub
bele integrator a.ls overdrachtsfu.nctie ctf. In de _praktjjk 
hebben we echter te maken met resonantieversch1Jnaelen, .,, .. er
oo.rzaakt door o. a.. de constructie van net objectief in bet 
glijlager en de montage ervan op het sledeplatform. In 
figuur 2.1 ziet U een gestippelde l~n die het gemeten Bode
amplitude diagram van de axiale regeling voorstelt. Voor 
de lage frequent.ies is dit inderdaad de dubbele integrator 
doch voo'! hoge frequenties wjjkt he"t hier sterK van ai'. 
(Dat de kromme onder -45° door de 0 dB-ljjn gaat komt door 
de dadel~k nader te verklaren regelaar in de axiale regel
kringen). De stippellijn in figuur 2.2 stel"t.i het gemeten 
Nyquist-diagram voor. 

~,.....---w-~.....,..------------------...... ------~ 

model 
- - - g!~e +.en 

fig. 2.1. .Bode-amplitude diagram van de axiale regeling . 
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Om net model meer in overeensternming te brengen met 
de praktiscne si tuatie, hebben we .1.derin2..een tweetal tweede 

w 
orde termen opgenomen van de vorm; 5xf.2·J·r.c·s+w£ • Door een 
juiste keuze van t..:> reap. b is ervoor gezorgd dat het Bode

ampli tude diagram van het model de hiervoor gemete11 kromme 
goed benader-c. (Zie getrokken l!jn in fig. 2.1). 

#JDD -8 ... (, -°'4 

' I 

I "kc. 

~IS o 

fig. 2.2. Nyquist-diagram van de axiale regeling. 

mod~/ 

Uit figuur 2.2 blljkt dat de Byquistdiagrammen voor 
de hogere frequenties niet goed met. elkaar overeenstemmen. 
Het l~kt ecilter slecuts ten kos~e van een ingewikkelde 
overdracntofunctie mogel~K, dit enigzins te benaderen 
en aangezien dit allee pas b~ hogere frequentie:)van be
lang wordt nemen we hierna steeds het hier voorgestelde 
model voor de axiale regeling aan. Dit k.unnen we dan als 
volgt echrjjven: 

(2.5 ) 

De regelaar, die ervoor zorJt dat we een stabiele 
closed-loop overdracnt hebben is een lead-ne"twerk; waar
van de overdrachtsfunctie luidt: 

1 + r,.s (2.6) 

zie ook §3.3. 
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1 mrad een radiale verpla.atsin5 van de bw1del over de 
plaa:t van 8_A, tot gevole~ ; ceeft, !cunnen we 00.l{ de volgende 

overdra.c.utafunctie voor net spiegeltje uemen: 

!/2 (s) I 
-- '::> -------

V-{s) (fo\i-t,_.cf2.s+1 
2. v.?,. 

(2.9) 

met: y 2: ra.diale verplaateing van de bundel over ae plaat <;v> 
Daar in een volgende paragraaf de grootneid ~ expli-

ciet in &en formule :ui t, is tp ooK in het mathematiecri mo

del aanwezig. In dit model versch~nt dan nog een extra 
versterkingefactor K5 ter grootte: K5 = 1/K4 ( ~d ). 

2~1.3 pe slede. 

Terwijl het spiegeltje uit de vorige paragraaf dient 
om de snelle radiale storiD&en te volgen, staat parallel 
hieraan een elede die dient om het evenredig met de tijd 
naar buiten lopende spoor te volgen. 

De overdraciitsfunctie van de elede beataat ui "t die 
van een tacnomotor met daarmee in aerie een laagdoorlaat
fil ter, en luidt: 

( I+ r:i.·s) l l +l:-,. ·S)· '$ 

met: A = 25 .,/f.',e(;_ 
~ = 0.625 sec 

r., = 0.02 sec 

(2.10) 

Vooral vanwege de grote r, zal de slede ook alleen 
de opgedrukte rampfunctie volgen en alle an.de re, sneJ...J..ere 
etoringen aan .het spiegeltje overlai..en. 

§ 2.2. Nie~-lineariteiten in net syeteem. 

In deze paragraaf zullen de meea~ duidelijk aanwezi6e 
niet-~ineariteiten ~eschreven worden. ~r zijn er nog meer 
in het ayeteem te nerkennen, u.oc.1:1 deze zijn in eerste be
nad.ering te verwaarlozen t.o.v. de drie die .1:.1.ier worden 
genoemd. et ae "twee koppelingen uit § 2.3 die oo.it niet-
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Als we het Bode-amplitude diagram van .ne"t model zo goed 
mogelijk willen laten aansluiten met wat niervoor c;emeten 
is resulteren de volgende getallen: 

:r fo k: 9ticlo ~.t 
1 • mtt·xc 

l0
0 

= 2_AJT/\ 10,.00 rarkc. 

"°1 :: 2.11 rr .. {, (oo ~ 
[

0 
:: o. o t8't 

2.1.2. Het spiegeltje. 

mR/ 
k 1 = I~.()' /mV 

-v 
T 1 .:: 3.18"' 10 Jee. 

-s-
L.2. :: 2.. o b x lo ~ 

In figuur 1.3 is te zien hoe een rechthoexig spiegeltje 
zodanig draaibaar is opges'teld, dat de licntbwidel in ra
diale richting lange de ~laat kan bewegen. Om dit spie
geltje is een spoel gewonden en een roagnetisch veld zorgt 
voor de draaiing ervan als door het epoeltje een stroom 
gaat lopen. Door de aa.nwezigueid van een ~oreie- en 
een dempingaconstante kunnen we voor de u.oexverdraailng cp 
van i1et spie.geltje de vol,::ende differentiaalvergel.ijkino 
opstellen: 

(2.7) 

waarin: 
J: traagheidsmoment vw1 het epiegeltje = 4.~u 10~ (kg.:m.2) 

D: dempingsconstante van i1et spiegel tj e = '-1x10
3 

{kg. 1u2 /sec) 

V: torsieconetante van het spiegel tje = 4. 31<1;' (Kg. m2 / sec2) 

B: magne-cische ind.uctie in de epoel = 0.3 (Wb/m2) 
n: aantal windingen van de epoel = 442 
S: oppervlak van ~~n spoeiwinding = '~~,o~(lli2 ) 
verder geldt: R: weeretand van de: ' poel = 250 CSL) 

Laplacetranstormeren, overgaan van atroom op epRn~iI1g 

en invoeren van een reaonantiefrequentie levert in plaate 
van (2. 7): 

K4 = 0.125 (mrad/mV) 
lvL = 250 (rad/sec) 
02 = 0.05 

Aangezien een verdraaiing van n.et spiegeltje van 

( 2.8) 
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lineair ztjn. i1ebben we dan de 5 niet-J..ineari tei ten die 
in het te beatuderen tlodel worden opgenomen. 

2.2.1. iiet axiale meetsigr4al. 

In § 1 •. ~ werd ui teengezet noe voor de i'ocuseeerfout 
een ele.ktriscn signaal wordt gecrehrd. B:iJ deze metl1ode, 

de 11 nauwe-bundel-method.e" genaamd, r1ebben we twee detectoren 
met daartusaen een spleet en b~ geen aAiale fout zal de 
van de plaat teruggekeerde nauwe bundel juist tussen deze 
twee detectoren terecht komen. Afhank.elijk van de focuseeer
fout zal de bundel nu over de linker dan wel over de rechter 
detector gaan bewegen. (Zie figuur 2.3). 

fig. 2.3. Detectoren bij de "nauwe-bundel-methode~. 

We nemen het verschilsignaal van de detectoren n4 en n5 
en dan ziet als functie van de focuaseerfout a.ii; b.;..0 .1'.A.aal 

er ui t ale getekeud. in figuu.r 2. 4. U ziet een lineair 1o;e
bied rond E., = 0 doc.h b.lJ IE, I = 40.)J- treedt verzadiging OPt 

te-rwjjl b:iJ jt.,I = 250.)l- het :3ignaal weer naar nul gaat. Di t 
gebeurt als de nauwe bundel gea.eel teljjk naaat de detectQ,r 
gaat vallen. Tenslotte 11 ale J E, I > 290_..,.u. is het detectorsig
naal weer nul geword.en. Aldus hebben we t.e ma.ken met een 
niet lineair meetsignaal voor de axiale fout. 

-

fig. 2.4. Meetsignaal voor de axiale regelinE als functie 
van de focusseerfout. 

.. 
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2.2.2. llet radiale meeteignaal. 

In § ~ . 2 ib beecnreven h.oe di t signaal ontstaat. In 

f iguur 1 . 1 ziet U de si tuatie ter _plaatae van een e;poor 
en de onderlinge ligging v.an de drie licntvlekken. 6oala 
gezegd dient ne"t Yerschilsignaal van D1 en n3 (figuur. 1 . 3 ) 

ale radiaal meetaignaal. Uit metingen bl~xt nu dat dit 
signaal als functie van de radiale fout eruit ziet als 
in figuur ~ 5. 

Met beiiulp van figuur 1. 1 val t di t verloop ~emak:ke-· 
l.ijk te reconstrueren, als we de hoa:f'dbundel s2 naar net 
daarnaast e;elegen spoor bewe~en. He:t maximwn is bereikt 
als s1 precies op net spoor is bela.nd en s2 precies er
tussen. Daarna neemt 1.1.et signaal af en ia nul geworden 
a.ls s2 tussen de ~poren is gekomen. .Dan get:)chiedt nog 
eens hetzelfde, alleen nu heeft r.1.et signaal juii:;t eer1 

ander teken en tenalotte zitten we met s2 midden op net 
andere spoor als llet verschilsignaal van beide detectors 
nul is. l3jJ benadering kunnen we dit verloop beschrljven 
met een einuafunctie, en wel met: 

tlil~ [Yll V) 
t'Yl,l. lnOKI-----:.~ 

l=Jso) 

/ 
fig. 2. 5. Meetsignaal -voor de radiale regaling als functie 
van de radiale tout. 

2.2.3. ~lede nyatereeia. 

Aangezien in de alede o.a. een tandwielcons~ructie 
is opgenomen mogen we hierdoor in a.e overdrac.tlt voor de 
radiale regt:lling een nystereaislus verwacnten vanwege ue 
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s~eling tussen de tandwielen. In figuur 2.6 een ec~ets 
van deze niet-lineariteit, waaruit U ziet cl.at een syeling 

van .:!: 50 ,,A- aanwel6ig is. 

fig. 2.6. Hyetereislus in de sledeoverdracht. 

§ 2.3. Koppelinsen tuseen de twee regelkringen. 

In net VLP-systeem vallen tuasen een aantal grooi;
heden van beide regelkringen enige verbanden.te 0on~ta
teren, die ret>ulteren in koppelingen tussen deze beide 
kringen. Hiervan zullen we er in deze paragraaf twee 
schetsen. De andere zjjn t.o.v. deze te verwaarlo4en en 
we Z•..Lllen die dan ook niet meenemen in het model. 

2.3.1. Verband tuasen de focusseerfout en de vereterki s-
van de radi • 

Bij de afleiding van het radiale meetsignaal (fig. 2.5) 
in§ 2.2.2 is steeds, zonder dit expliciet te vermelden, 
aangenomen dat we geen focusseerf out hebben. Alleen in dat 
geval namelijk zullen de terug.Kerende bundels s1 ,s 2 en s3 
op reap. D1 ,D2 en n3 convergeren. Ala uet objectief uit 
focus is, zal dit niet he~ ~eval z~n, de bundels zullen 
ter plaatse van de detector een grotere diameter hebben 
en een gedeelte ervan kan zelfe buiten de detec~or vallen. 
Dit beteken't verlies aan intensiteit en dus aan elektriech 
Bignaal. Dan zal ae in § 2.~.2 afgeleide einusvorm een 
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kleinere amplituae krQgen en de vers~erkingafactor van 
de radiale regaling zal hiermee evenredig afnemen. 

Di t alles zal gebeureIJ. als een gedeel i,e var.i. de bu.n
del buiten de detector valt en dus ~al <le grootte van de 
detector nierbij van bela.ng zijn. 1letingen aan een drietal 
detectoren met verschille11de oppervlaktes zjjn bescnikbaar. 
In alle gevallen is hei. verloop van net meetaignai:il als 
functie van de focueseerf out in principe als volgt: to~ 

een zekere waarde van jc,l bljjft di t onveranderd. De bun
del wordt in dit ~eval wel wat breder, maar valt nog ge
heel op de detector. Pas ale de focusseerfout zo groot is 
geworden, dat de bundel breder dan de detector i~, valt 
deze gedeel.tel.ijk buiten de detector, we verliezen licht
intenai teit en het eleKtriscn eignaal vau de fotodioae 
zal afnemen. Di t wordt dan steeas 1\.leiner en we mo~en 
bjj een zekere waarde van I e,J di t geueel verwaarlozen t. o. v. 
de ruis vanwege strooilicht dat overal in de apeler aa1~
wezig is. 

Dit is er ooK de oorzaa.k van dat we moeten kiezen 

voor de detector met het kleinete oppervlak. Hierh:ij is 
weliswaar llet gebied waarin het meetsignaa.l onveranderd 
bljjft het kleinst, maar b:ij alle grotere detectoren neemt 
de vanwege atrooilicht veroorzaakte ruis te grote vormen 
aan. In figuur 2.7 vindt U de versterKingafactor ~ale 
functie van de focuaseerfout c, bij benaderirig geschetst. 
Mathematisch ku.nnen we dan .het verband tussen €, en de 
versterkingsf actor van de :cadiale regelkring K3 ale volgt 
echrjjven: 

I~ , I < 2.)t K3 = lo cm\l/MV] 
.2.~ l E,) < 5)J- . k3 = _10~! + 

,... 
c2.1 n 3 .. 3 

l f, l > 5 /- , K3 = 0 

waarbiJ: C., : focuaeerfout ~· ) 
K3: versterkingefactor van ue radiale kring (mv/~V} 
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0 

:fig. 2. 7. Verband tussen K3 en£, • 

2. 3. 2. Koppeling tusse.t1 de epiegelverdraai!ng f' en de 
versterki:ngsfactor vau de axiale regelkring. 

Om deze kopyelin.g te kunne11 afleiden is eerst een 
naaere beschrljving nodig van de in§ li.2 genoemde "nauwe
bundel-methode" ter verkrjjgiug van een axiaal meetsignaal. 
Zie hiervoor o.a. de figuren 1~4,2.3 en 2.8. 

Afgeleid kan warden dat geldt voor 1let verband tuseen 
de bundelzwiep ( d) over ae detector en de focusseerfout t. • : 

met V: vergroting van h.et objectief = 20x 

R1 straal van het objectief = ~2 mm 
NA: numerie.ke aper"tuur van het objectief = 0.4 

(2.12) 

De nauwe bundel valt nierblJ ter plaatse P op het ob
jectief. A.ls nu echter de apiegel over een hoe.k draait 
dan verplaatat de bunael zich van P naar T en hierb~ 
geldt voor de afstand PT: 

(2.13) 

met: a
09

: afstand objectief-epiegel = 33 mm 

Dit resulteert op de detector in een verplaateing Ad 
loodrec.ht op <l., waarvoor m.b.v. (2.12) valt af te leiden: 
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(.1xa.os><'f) 
= i x V x R x NA x c 1 (2.14) 

ofwel: 

Met de in figuur 2.8 geachetste afmetingen van de detector 
en de aanname dat ale de licutvlel< op de rand van de detector 
ie gekomen de versterkingsfactor lineair zal ai'nemen bjJ 
verder naar buiten verplaatsen van de lichtvlek, volgt 
het in figuur 2.~ geschetste grafi~che verband tussen de 
versterking van de axiale kring en de in formula 2.15 ge
definieerdeAd. Dit is dan een be!nvloeding van de radiale 
op de axiale regelkring. 

) 
' 

I 
fig. 2.8.a. Situatie aan 
de onderkant van hat ob
jectief. 

0 

fig. 2 .. 8. b. Bundelzwiep d en Ad 
over de detectoren. 

fig. 2.9. Verband tuesen de versterking van de axiale re
gelkring en ~d • 
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§ 2.4G Blokdiagram van het niet-lineaire, gekoppelde model. 

~egeven de in de paragrafen 2.1 t.e.m. 2.; gescnetste 
elementen kunnen we nu een blokdiagram van het nele ~ysteem . 

geven. Een element daaruit ie echter nog niet genoemd, de 
regelaar in de radiale regelkring. Uit de in de figuren 
2.10 en 2.11 geechetste Bode-amplitude en Bode-fase dia
grammen van reap. de spiegel, de alede en de spiegel+slede 
parallel, val t te concluderen da't oak .i:..ier een lead-net

werk een stabiele closed-loop overa.racht Kan e;aranderen. 
Voor de tljdkonstanten en de vera~erkingsfactor van dit 
lead-netwerk zijn de hierna volgende waarden opgegeven: 

I + "'C'"x $ 
k~ . 

I + "'Cs ic S 
overdracht lead-netwerk: 

met: 

( 2.16) 

Aan de hand van daze figuren valt nog een aantal op

merKingen te Jilaken over C1e radiale regeling. We .Kuri..nen de 
frequentieas ruwweg opdelen in de drie volgende gebieden: 

w < ~ ~G: in di t gebied wordt de -cotale overdracnt 
1oor de elede beheerst. 

:l... < w <50 ~ : hier bepalen de tw.ee coiu.ponenten samen de 
overdracht. 

""> S"o r~ 1 hier overneeret de e piegel. 

Een ander punt is dat deze regaling, om een slede
snelheid van 50).A-/sec te hananaven, een konetante off-set 

van,0~~~-~ )A- nodig heeft. Deze is in dit geval echter zo 
klein, dat hiervan geen moeilijkheden te verwachten zijn. 

Tenslotte nu in figuur 2.12 net volleuige bloirdiagram 
van het gekoppelde, niet-lineaire systeem. 
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fig. 2.10. Bode
amplitude diagram 
van: 
A: eleci.e 
B: spiegel 
C: slede+spiegel 
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10 

to 

~) A 
1000 

\ 
\_ 

..... t.I.) C rQl:ll /sec.) B 
1000 

fig. 2.118 Bode
faae diagram van: 
A: slede 
B: spiegel 
C: slede+spiegel 
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§ 2.5. Een lineair model. 

In de vorige paragrafen ib een gekoppeld~ niet
lineair rn.odel afgeleid voor de twee regelkringen. Gege-
ven de maximaal toelaatbare foutsignalen £, en~~ (fig. 2.12 ) 
in een normale werksituatie, kunnen we hiervoor een li
neair, niet gekoppeld systeem opbouwen. Deze maximale fou-
ten zljn: 

- 1 < axiale fout < •_...v.. 

-o.2. < radiale fout < o.:i. JA-

.ie zullen nu achtereenvolgens de drie niet-lineari

t ei ten en de twee koppelingen in deze situatie nader ana

lyseren. 
Axia..le_inae~s.1gna.a1-(i 2.2.i): 

Uit fig. 2.4 blijkt dat bjj 1~ 1 j<.1 dit signaal evenredig 
is met de axiale .fout. We mogen dan in de axiale regelin~ 
de hele meet.Karkateristiek weglaten en hoeven daarin al
leen een versterKingsiactor op te nemen ter grootte van 
da helling van deze grafiek (Deze is 2 mVljA.}. 

11.a.di.aaJ. .meA t.a.i.&na.aJ. .L§_2....2...2l: 
lli t kan warden beacnreven 1aet: 

m2 = 350.ain(ir .€,_) (2.17 ) 

Rond £1 = 0 mogen we dit lineariseren volgena: 

( 2. 18) 

Voor E.z.: 0.2_..u.. betekent dit dut m2 0.6 % afwljkt van 
de waarde voor m2 die volgt u.i t formule 2. 17. Deze lineari
s ering is dan ook in het gebied le,_J<o·';}L toelaatbaar. 

liy~tArAs~siug i§_2~2...3l: 

Deze ~eeft 1'leer problemen. In eerste instantie wil

le:n we aantonen dat de sled.e, 5egeven een te verwachten 
stoorpatroon, steeds een poeitieve snelheid zal houden. 

Een eenrnaal geetarte alede zal dan alt~d in deze~fde rich
ting voortbewegen, zodat van de hyeteresislus uit fig. 2.6 
alleen een dode zone reateert. 

A.le we di t iLebben a8.?4_i;etoo:nd~ i:i.oeten we de invloed 
va.n de dode zone nader analyt>erell. I.>i t be'tel; ent o~.i.:. name-
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Ujk dat warmeer we de apeler sturten de slede eerst nog 
een tijdje stil blijft sta.an. De volging van het naar bui

ten lopend spoor li!lal gedurende deze tjjd door de spiegel 

worden verzorgd, die daarvoor een evenredib met de t~d 

toenemende hoekverdraaiing moet ma.ken •. Pas ale we de dode 
zone in de slede gepasseerd zijn, zal deze gaan bewegen 

en de volging van de rampfunctie gaan ver~orgen, zodat 
op dit moment het spiegeltje z~n grootste verdraailng zal 

bereiken. Aangetoond moet worden dat deze toelaatbaar is. 
Een derde verachjjnsel, dat bJj deze linearisering moat 

warden onderzoc.trt ia de invloed van de raassatraagrieid van 

de slede. De draaisnelaeid van de tandwielen zal weliswaar 
steeds :_)OSi tief zljn ( zoals zo dadelijK word t afgeleid) maar 
deze zal wel varieren ale functie·van de tjjd. e rnoeten aan
tonen dat de slede, o.naanks de sledemassa, de stuurepan
ning volgt. R.eswnerend dienen we drie zakeu af te leiden 
alvorens we (gegeven een zeKer atoorpatrouu) de sledehys~e
resie uit het model mogen laten. Ten eerste, dat de slede 
steeds een positieve snelheid heeft. Ten tweede dat de 
hieruit voortvloelende maximale spiegelverdraaiing toe
laatbaar is. r~Jn tenalotte, dat we llet "doorscnie-cen" van 
de slede vanwege zijn massatraagheid b...i een varH!rende stuui:·

e panninr.; mogen verwaarlo~en. 
Het radiale atoorpatroon zal vanwege de draaisnelneid 

van de plaat van 25 omw/sec frequenties bevatten van 25 Hz 
en de hogere harmonischen hiervar.:.. Gegeven de sledeover
dracht volgens formule 2.10 (zie fig. 2.10.a en 2.11.a voor 
het Bode diagram nl-.:rvan) zal het voldoende ziJn ale we bjj 
de responeie van de slede o . .P een stoorpatroon alleen die 

op de 25 Hz. component .1J.ierui t meenemen. Al le hogere fre
quenties moben we verwaarlozen .. Prs.ktisch gegeveri is, dat 

de amplitude van de grondharH1oni1::1che van een storing een 
waarde van 100,,.M- kan krjjgen. Om aan te tonen dat de slede 

steeds een positieve snelheid heeft, berekenen we de res

ponsie van de slede op deze sinus. Nemen we: 

(2.19) 

dan geldt voor de sledebeweging: 

( 2.'.. 20) 
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In een normale werksituatie volg"t de sled.e tevens 
een rampfunctie ter grootte van: 50.t, zodat de elede
posi tie als functie van de tiid lu.idt: 

De enelheid van de sleue ~ordt dan: 

En deze ie alt.ijd groter dan nul. 

(2.21) 

( 2. 22) 

Vervolgena wordt de maximale spiegelhoek berekend, die 
b~ de volging van de rampfunctie door de $piegel optreedt. 
Uit computersimulaties van het ;aodel uit figuu.r 2.12, volgt 
dat deze hoek gelijk is aa:n ... Q. 5°. Gezien het fei t dat de 

spiegel b.ij het volgen van een 25-llz storing met een ampli
tude van 100,M. zal draaien tussen -0.4° en +0.4° mogen we 
aannemen dat deze hoe.K toelaatbaar ie. 

Rest nog om ue invloed van de maseatraagneid te on
derzoeken bij deze Hledebewegi11~~ We nemen voor de snel
heid van de slede even: v

6 
= 50_µ/eec. (zie formula 2.22) 

en berekenen hoever de slede "doorschiet" als we deze snel
heid plotselin5 nul maKen. tliertoe moe~en we de masaa van 
de alede en de optredende vrrjJvingskracht kennen. Aa:ngezien 
hiervan geen exa.cte gegevene bekend zijn etellen we: 

m: masea van de slede = 1 Kg 

wrtjvingsxracht op de slede = 
m; 2 0<. = i en g = 10 sec ... 

o<.. m. g = 1 0 N al s 

Voor de snelheid van een ma.sea onner invloed van een 
versnelling a geldt; 

v = v 
0 

+ a. t 

met: a = -Fwfm volgt: 

v = .... -\fo 

Deze snelheid is nul geworden na: 
-b 

t - v
0

.m/Fw = 51( 10 sec. eind -

De afetand die de slede gedurende a.eze tjjd nog ar'legt;, is 
~eljj1\. aan: 
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• :2 ; . -8 t.v0 .1\tm = 1.25}"> w. . 

Gegeven bet fei t dat ~ieze ui tkomst geldt voor het 

extreme ~eval dat we d~ slede lneens helemaal stil zetten 
mogen we uit aeze waarde concluderen dat het qdoorschieten" 
van de slede tengevolge van zijn massatraagheid verwaarloosd 
kan warden. 

Met deze afleiding is aan.getoond dat we in een nor
male werksi tuatie de eledehysteresis u.i t :U.1;;t model mogen 
laten. Resten ons nu nog de twee niet-lineaire koppelingen. 
Ui t fig. 2& 7 zien we dat deze koppeling voor 1£,j < l)t .nog 
niet werkt ~ h]j oefent namellj.k patj :c..yn invloed uit op K3 
als f e,J )2.)A. • Ook deze kunnen we dan ui t het lineaire model 
laten. 

Voor de tweede koppeling, uit § 2.3.2, dienen we eerst 
een scha.tting te maken van Ad,, Volgene figuur 2. 'J gaat 
deze ,coppeling pas •;erken ale geldt: Ad> 3oo;i. ~or.::lule 2~ 15 
luidt: 

Ad:: :s1ox 'P"' e1 i 

Neman we een maximale waarde voor £ 1 van '1)'- da.ri. ~len 

w~ dat voor tp~ 1 rad. 4d ,;roter t1:: daL 300. £en dergeLjke 
waarde voor ~ kan nooit voorkomen (de epiegel ~ou dar. 

ongeveer 60° gedraaid zijn), waaruit we mogen con
cluderen dat deze koppeling eveneens t.ii t het model kan bljJ
ven. Er restc-ren nu twee apar"te, lineaire regelkriugen. De 
blokdiagramrnen daarvan volgen nu. 
AxiaJ,e reiel1n&• 
De overdrachtsfunctie van het objectief bl~ft hetzelfde. 
Utt figuur 2.4 volgt da.t in het lineaire gebied rond £ 1:::.o 

voor het verband tusaen de focusseerfout en het axiale 
meetsignaal geldt:~,=~t,. De versterkingsfaotor van het lead
netwerk wordt met de evenredigheidsfactor uieruit, 2 ~j',.u.- 7 
vermenigvuldigd. Dan volgt het vol5ende lineaire blokdiagram: • 

XI + C: I I k 1+t,·& -' k, Ll)o,_ w~ .YI 21'------
I s'.2. (s ~1i.,wos-tt.>!)'(s~~.rr"',s.~~ - I I +t;s. 

fig. 2.13. Blokdiagrarn van het lineaire m.odel v-an de axi
e.le regaling. 

Voor de numerie~e waarde van de ~ar~meters zie § 2. 1.1. 
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OoK hier komt een extra factor in de versterking van
wege de linearisatie. We moeten de K~ uit het lead-netwerk 
vermenigvuldige11 met 350"1T (z1e formule 2.18) ~ 1000~ in 
het lineaire model. Dan volgt het volgende blokdiagram: 

X.i + 

fig. 2.14. Blokdiagram van het lineaire model van de 
radiale r~geling. 

Vo or de :ru.tmerieke waarde van de parameters zie § 2. 1. 2 en 

§ 2.1.3. 
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hoofdstu.i:~ 3. SYSTEEJjA NALYSJ:I. 

In dit hoofdstuR is met het nu voorhanden mod~l .uet 
syateem getest in een a.antal omatandigheden welke in de 

praktijk mogen worden verwacht. lioo!ddoel is een lndruk 
te kr.ijgen van de gevoeligneid van het eysteem voor variatiea 
van de versterking. liet ia namel~k bekend, dat dit in de 
praktijk de parameter is die het sterkst kan varii~ren. Dit 
heeft te maken met oncontroleerbare variaties van de 
ljchtinteneiteit van de laaerbundel, die bij de in dit sys
teem te gebruiken laser onvermijdbaar z~n. Zelfs de grootte • 
van deze variaties is niet exact be~ena. In dit hoofdetuk 
wordt vaak gewer.kt raet versterKingef actoren, die liggen 
tussen 50% en 150% van de uominale wa.arde. Ge~teld .kan 
worden dat oak in ue prakttjk de versterking in ieder ge
val in dit gebied zal li5gen. 

Allereerst wordt in § 3.2 de plaat nader geanal~seerd. 
As.n de hand van min of meer geidealiaeerde storingavor·rnen 
wordt met behulp van Fouriertraneformaties een spectrum 
voor deze atoringen berekend en vergeleken met aan de 
plaat verrichte metingen. De responsies hierop worden uit
gerekend en uitgaande van de hierbjj resultereude foutsignalen 
worden nadere specificaties gegeveu voor de vervormingen 
die de plaat maximaal ma~ hebben om nog een goede uitle-
zing te garanderen. Met name voor de radiale regaling 4al 
bltjken dat deze zo goed werkt, da~ alle min of meer r~de-
1.ijk te verwachte11 afwjjkingen van de plaat in radiale rich-
t ing, b.ijna volledig ~unnen worden gevolgd. 

Om een eerste indruk te geven van het systeem~ is in 
§ 3.3 een aantal modelreuponsies gegeven. Dit zijn re-

sul taten van sLaulatiea met iiet in appendi.x A beschreveu 
computermodel. U vindt hier de atapresponsies, dynamische 
responsies op enige in § 3.2 beschreven storingen en voor 
de radiale regeling ook de responsie ervan op een ramp
functie. 

Een statietiache analyse van een foutaignaal vindt 
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U in ·;/ 3.4. Als ingangeeignaal uemen we daarbjj voor de 
axlale regeli?l6 een storing waarva:J. in ~ 3. 2 is bepaald 
dat het systeew die nog juiet kan volgen. Omdat ln de
zelfde paragraaf t. a. v. de te verwachten radiale storingeri 

wordt geconcludeerd dat het syeteem deze goed volgt, is 
ala ingangseignaal voor de radiale regeling een kunst
matig spectrum bedacht dat door deze regeling nog juist 
kan worden gevolgd, zonder dat Je radiale fout groter 
wordt dan z~n maximaal toelaatbare waarde. Ook dit fout-
s ignaal is geanalyseerd en ale functie Vari de versterking 

worden gegeven de maximale fout, de e1Jreiding van de fout 
en de verdelin~sfunctie ervan. 

Ir... § 3. 5 wordt een beechrijvingsmethode van een Jerde 
orde systeem gegeven, zoals die in de literatuur 

(lit. 2) is gepubliceerd. llet blUkt ~ogelijk een eniger

ma~e vereenvoudigd model van de twee regelkrinGen zodanig 
te heracm~jjven, tlat U.eze theorie hierop kan wordeu toe-
gepast. Met ueze methode is ov een overzici1telijke wjjze ,. 
een indruk van de stabiliteit en de snelheid van het eysteem 
te verkrijgen, en verder kan hiermee illustratief worden 
aangegeven op welk:e mauier we met de verachillende regel
parameters de regelin~ kunnen beinvloeden • .Er word en t .e.. v. 

de twee regelkrin~en enige cunclu~ies getrokken w.b.v. deze 

methode. 
In § 3.6 tenslotte worden voor de axiale regeling 

m.b.v. het niet~ineaire model een aantal fasebanen be
rekend. Dit is belangrijk, omdat het invanggebied van deze 
regeling slechts beperkt is. AangeEien b~ het starten van 
de speler net objectief eerali vanaf een zekere positie een 
eind onder de plaat, ornhoog moet warden gebracnt tot vlak 
bij het pluatoppervlak, is het van belang te weten r::iet welke 
snelheid we het invanggebied van de diode rnogen binnenk:omen 
zonder dat net objectief doorsc.aiei. en "tegen J.e plaat uan

komt. De £asebanen zijn ook 'berekend als i'un.ctie van de hel
ling var ... de rneetkarakteristiek (§ 2.2.·t ) •. Bovendien ls de 

maximale snelheid, waarojj het objectie!' nog gevangen wordt, 
als fwic~ie van de versterRing berekend. 
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§ 3.2. Fourieranalyse Yan de plaat. 

In deze paragraaf wordt getracht om ue iJ.oogtevaria-
t ies van de plaat te beschrijven met een meetkundig fit;uur. 
Het hierb]J reaulterende spectrum wordt vergeleken met enic;,e 
meetgegevens. Ruwweg gesproKen Kunnen we de axiale sto
ringen opdelen in twee ~oorten. Ten eerste die, welk af
komstig zijn van t.o.v~ het plaatoppervlak kleine oneffen
heden. Ten tweede de ·::rieer globale \'"erticale afwjjkingen 
tengevolge van het niet geheel vlak z~n van de plaat (~ie 

f iguur ) • 1 ) • 

j......___._..-__... ----

fig. 3.1. Mogel.iJke axiale vervormin.gen van het plaatoppel·
vlak, vergroo.t weergegeven. 

Nu bl.ijkt uit simulaties, jat de volging door het sys
teem van axiale fouten nie-t essentieel anders is voo:r: deze 
twee atoringabronnen. In principe is de ma.x.imale volgfou~ 

af nankeljjk van de snelueid waarmee de hoogtevaria
t ies vptreden. In feite dus, al~ we deze atoringen met 
een 1neetkundige figuur beschr!jven, de nelling van zo' n 
f iguur. Acl1 tereenvolgens beschouwen we de ::>to ring als 
een periodieke blokfunctie (.fig. 3.2), dus het geval dat 
de helling oneindig c;root is, en daarna ale een trape-
ziumfunct.ie met no.z: lnstelbare hellin&!" (fit". ~. 3). 

f(t) 

r 
A 

• 
-T -T 0 

0 '"f'o T ~t9d .. . ... xi.g. ;.2. Axiaal stoorpatroon, voorgesteld door een pe
riodieke blokfunctie. 
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De Fouriercomponenten van een bloki'unctie v10rde11 

bepaald. Ala we voor het gemak een even functie maken, 
houden we alleen conainustermen over en de amplitude 
van de n° harmonische is geljjk aan: 

'Pi, 

Ati = f jftt)· ~(~·~0 ·i )· dt (3.1) 
0 

waarbjJ: T -: .fi: .sec.. 
W0 T = .2.·V 

f(t): periodieke blokfunctie. 

da.n volgt: 

( 3. 2) 

De basis van deze blokfunctie kunnen we nu naar be
lieve groter en kleiner maken door variatie van T en zo-

- 0 
doende de storing een meer lokaal of een meer globaal Ra--

rakter geven. Het bltjKt uu echter uit simulaties dat de 
m.aximale volgfout optreedt ter plaatse waar ue :nelling 
van de blokfunctie oneindig groot is en in alle gevallen 
ongeveer dezelfde waarde ii.eeft. Tenmint:Jte als we de hoogte 
van het blok lletzelfde laten, wa.n.t hierva.n is de maxi

male fout wel afhan.keljjk • ..C:r volgt uit de responsies dat 
we, gesteld dat de maximale focusseerfout 1,,..U. mag bedragen, 
VOO€· uf' 'blokfu:nctie een maximale l.loogte van 20 )J.. moeten 
kiezen. 

f(t) 
i 

ig. ).). x aa svoorpa roon, voorgesteld door een 
dieke trapeziumfunctie. 

liet is wel mogeljjk om T
0 

zodanig te kiezen dat het 
b.ijbehorende spectrum enigzins overeenKomt met de meel;
W?..&rden, al thans "tot i'requenties rond 500 hz. TerwjJl euh

ter in de pra..KtJjk deze 500 Hz ons;eveer de bandbreedtt: van 
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het axiaal stoorpatroon is, is de bandbreedte van het 
spectrum van een blokfuncti~ veel 6roter. Om deze re
el.en kunnen we een derseljjke representatie voor een axi
ale storing niet accepteren. 

De in figuu.r 3.3 geschetste periodieke trapezium
functie l.ijkt in alle opzicnten een betere representant 
hiervoor. We hebben hier geen Btauvormige hoogtevariaties, 
doch juist geleidel~ke door ons zelf te bepalen. Het ~al 
blUken dat de bandbreedte van een dergeltjke functie wel 
beter in de buurt van de 500 Hz lig"t en n.et spectrum komt 
overeen rn.et wat hiervoor gemeten is. (figuur 3.4). Vie 
hebben ook nu een even functie genomen en de ~ourier
componenten ~ien er dan als volgt uit: 

TI.& 

R ~ = ; J f {&) • Cos ( n. "', · i ) . d. t 

CJ 

: ~ rte . 5tM [YJ. ~o· te) - Cb ·~~ [ri. Wo · t1o) + 

T = i.'-s Sec 

woT= ~·lr 

) 
6 = -VY!· ie 

Vooral oo~ de globale storingsvormen warden met deze 
f iguur bet er beschreve1~ dan met een blok. Het me er vloei-
ende karakter van een trapezium. waarvan de len;;te van de 
basis in de orde van een kwart tot een :ualve plaato.mtrek 
is, geeft deze onef'.fenheden 5oed weer. Tevens worden de 
lokale fouten op de plaat hiermee beter gerepre~enteerd. 
Ook nu echter bl1jkt uit t3ii.:lulaties 9 dat in d..lle gevallen 
de maximale focuseeerfout in princi.;.:e alleen afhang t vat1. 

de hell in~; va:u de scuuine zjjde, de grootheid m ui t for
mule 3.3. 

We hebben deze maximale :fout berekend voor een aen
i;al waarden van m. In figuur. 3.5 ziet U dit. uitgezet. -Voor 
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de kleinere hoeken i~ de maximale fout rechtevenredig 
met de hellingshoek. Bij extrapolatie van de door de meet
punlien getrokken rec.i:1te zien we da"t voor !lelling nul 
1e maximale focusseerfout O.)L bedraagt, wat we ooK llioe

ten verwachten. Ge~even dit verband tussen de focusseer
f out en de helling is het uu riogel1jk een maximale noek 

op de plaat aan te geven, die uog door het sys'teem ge
volgd kan worden. i!;iaen we ee:n 1aaximale fout var.l 1,)L- dan 

zien we uit figuur 3.5: mmQx = '-·" x 1o"'J>ISt.c.. 
atw1~,·~1.1M { )") 

f 
x 

So ~ 

.lo c:::> ~ 8 o c a c:i c o .o o o c c 0 CJ ._ 0 0 

/Or-----:~v-~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

S" 
AX x. 
~~ x 

)'. x 
.t x 

A ~ ;x. x 
I 

)< x. t:l : '5fec 1ro "' lOt\ ~etl b I o k 
(To : lX I rl ~) A AA 

66 
o.~ 6 

0.2. 

~: ~tfut'h Dtlneeh h-q ~ -
Z1uin: ~o=- 100.,)4-

-1 

to 
fig. 3.4. Axiale stoorspectra. 

t 0-= 1x 10 sec. 
-1 

~ ~ I. I xlo re: 

Willen we hierui~ de maximale nelling halen die op de plaat mag 

voorkomen dan moei;en we delen door de tangentiele snelheid. 

~~ :& arctavi ( ::~ ) (3.5) 

met: w : hoekfrequentie van ae draaiende plaat = :l ·"f · ~f r~/~c. 
r: straal op de plaat ~ ) . 

'I f" 
Deze r is minimaal :fxlo_,.)t en maximaal 15°JC lo)l, ofwel: 

<Pm«>c '= D.18 o h~ 'r• 5"'1( I01V />' 

<P ~~ : o. t> 6 ° loij t" -:=: IS°..< I 0., ./"-' 

Aldus llebben we uit een analyse van mogel.iJ.1\.€ storings
vormen op de plaat, een spectrum hiervoor berel{end, dat 
overeenkomt met gemeten spectra~ V'erder !{unnen we niermee 
aangeven hoe groot de storin~en op de plaat maximaal J:.10-
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10 

s 

--+- m (X lo~)~ 
o~~~~~~~~~~~--,,......~--"--~--.~~~~......;;..;.....,., 

0 fO 0 0 10 
fig. ·3. 5. Maxi.male focusseerfout als fu:uctie van de i1el-
ling van het trapezium. 

gen worden, wil de huidi5e regeling ·deze nog goed kunnen 

volgen. Dit atoorpatroon kan nu dienen ala testsignaal 
voor ons systeem. Liiervan ia in § 3. 4 gebruik gemadkt 
om dit si:;atistiach te analy~eren en de invloed van de 
versterkingsfactor te bestuderen. Ue dynamische respon
s ie van het ayateem op o.a. dit testsignaal wordt be
aproken in§ 3.3. 

3.2,2. Radiale storin~en. 

Uieronder verstaan we alle a.fwijkingen van .a.et spoor 
t.o.v. een cirkel. Er zjjn twee oorzaken te noemen hier
voor: allereerst het niet precies cirkelvormig ztjn van 
de plaat en vervolgena de excentriciteit van de plaa"t. 
Met behulp van een compu"terprogramma is dit als volgt ge
analyseerd. We beachouwen een excentrische ellipa (fig. 3.6 ) 
en van .u.et hierdoor resul terende radiale fout1::dgnaal wor-
1ien met di "t pro~~ramme. de .&'ouriercomponenten bepaald. Het 
niet rond Zl.)n van de plaat is a.ldu~ getrac.LJ.t te bescnriJ-· 
Yen met een ellips. Helaae is t1et door een ontbreken van 
meetgegevens oru_;ogelljA. om de resul"t~1.ien te vergeljjken met 
in tle prakt~k voorkomende spectra. 

Uit figuur 3.6 kan reeds worden geconcludeerd~ Jat 



als gevolg van de excentriciteit vooral de eerste har
monische en ale gevolg van de ellipavorm vooral de twee

de i:1armonisc.ile in het radiale stoorsrJectrum aanwezig zal 

zjjn. 

fig. 3.6. ~adiale fout als gevolg van: a) excentrici
teit, b) niet rond zijn van de plaat (in dit geval ellips
vormig). 

De reeultaten van het computerprogramma bevestigen dit 

volledic;. In tabel 3.1 vindt Ude spectra voor een aan
tal situatiee. Hierbij is voor de !ormule van de ellipe 
genomen: x '1. 

- + p. 
= '"R:z. 

met: .rt: straal van de plaat. 

Ala func~ie van de parametero A en B en van de ex-

' 

c entrici tei t staan in deze tabel een aantal berekende spectra. 

U ziet inderdaad dat b~ eEb~ excentriecue cirKel de eerste 

harmoni1:rnhe over.heerst (kolom III) en bJj een ellips de 
tweede (kolom I en II). T.a.v. ae excentriciteit i$ beKend, 
dat d.e~e in de grootteorde van 30 )A Kan liggen. We d1ogen 

dan concluderen, dat de eerete narmoniscne een amplitude 
zal hebben in de orde van 30,.,U.. Over de afwJjkingen van een 

plaa.t t.o.v. een cirkel zijn geeu exacte gegevens bekend. 

Het is dan ook niet mogeljjK te te1:1teu. in .. 1oeverre de el-
lips deze fouten beachr:i_ift. Waarscnijnlijk zullen ez nog 

wel meer radiale storiI1gen zjjn, die ervoor zorgen dat d.e 

.aogere !1armoniscI1er. et=ll grotere waarde krjjgen dan in d.e hier
boven geec11etete si tua.tie het geval is. vnda.nAs di t mag 
·toc!1 verwac.u.·c. worden dat ae bandbreed"te van het radiale 
stoorspectrum zeker uiet groter Zeil zjjn dan die van de 
axiale storingo Als we verder in gedacnten houden, dat 
de bandbreedte van de radiale regeling een atuk groter 
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1J[. 

It ::. l.oo; 'l:: I. 0 I A: I. o A::. ).OOJ 

[>:::: 1.00 PJ = 0.9, P>:t.O & :::0.9ft 

(JJ-) EJ<.C=Ofa E' )(( :: 0 )A- E" x c:: JC?> f><C• r.o~ 

A, .( -Y lo 
< _,.. 

10 30.0 '""·' 
Ai. 112..4 1'fo.o l.5 J<lo} iir.o 

R~ < -Y lo 
< ... ., 

lo "''"~ o. l?j 

,,., o.ob3 J.. 93 I < 10-'f o.l.5°3 

<10-¥ 
~Y < 10_,, h "°-v Ar < 10 

A, <to 
-11 0.011 < 10-lf 

-'I 
3 x lo 

A1 
< 10-1( <10-y < -1.f 10 < -Y IO 

tabel 3.1. Fouriercomponenten van radiale storingen, be
achreven met een excentrieche ellips. A,B: parameters van 
de ellips. exc: excentriciteit (.,A.'-'). 

ie ·jan. die van de a.x.iale dan zal net duidelijk zJjn, dat de 

hier gescnetste storingen gemaKkeljj.k a.oor de radiale re
geling gevolgd .n:unnen worden. We kunnen deze spectra nu 
niet gebruiken als tes"taignaal voor deze regaling • .i.iier

voor is in § 3.4 dan ook een Kunatmatib spectrum bedacht, 
dat hier wel voor kan dienen. 

§ 3.3. Dynamische reeponsies van het lineaire model. 

Voor het lineaire model van zowel de axiale als de 
radiale regaling, zoals d ~~t in § 2. 5 is afgeleid is even
eens een computerprogramma geachreven. In feite betekent 
dit gewoon, uit net programma zoal~ dat in appendix A 
etaat, een aantal statements weglaten. Van dit lineaire 
model z~n enige dynamische reaponsies berekend. Deze ge
ven een indruk van het ~ysteem, van de snelheid en de 
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etabiliteit ervan. Ac.atereenvolgens zullen we nu deze 
responsiee scheteen en Kor~ beepreken. 

l.JOi---------~-

- - - i t\~61.t 

-+ .fuel ( X I o4 Sec.J O.,..m:;;.... _ _._ __ _,_ __ _._ __ _,_ ____ -.:...~-----~~ 

fi.g. 3.6. Stapres1Jonaie van de axiale regeling. 

Uit fig. 3.6 Kunnen we de volgende min of meer 
karakteristieke tijden voor deze stapresponsie nalen: 
~) een traagheid van""' .r.,,c 10s sec. 

) I -S l"V1I.. 2 na 2.5'",c lo sec is ':Jvr van de eindwaarde bereikt. 
-s 3) na 90S11.10 sec bl.ij!t de reaponsie minder dan 5% van 

de eindwaarde verw~derd. 

4) verder is er een maximale overenoot van 29.5%. 
De parasitaire resonantius die ln het model z~n op

enomen (§ 2.1.1) komen in deze responsie terug. 

, 
- - - in~u.t 

l-1.esponsie regeling op een blokfunctie. 
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\ 
\ 

' ' 
fig. 3.8. Responsie van de axiale regeling op een 
trapeziumfunctie. 

Wederom zien we dat vooral etapvorrnige storingen 
door de axiale regeling slecht worden gevolgd. Reapon
s ies op een tra,peziumvormig ingangsaiginaal zjjn l)eter, 

mits het trapezium nie"t een te ir.orte basis .heeft. 

t IJ2..{J") 
/.l.11------

fig. 3.9. Stapresponsie van de radiale regeling. 

Uit figuur 
) -~ 1 na 4.1., tio sec 

) 
_, 

2 nal'f.5')(10 sec 
waarde. 

3.9 een aantal ~arakteristieke t~den: 
is 90'}4 van de eindwaarde bereiKt. 
z.i t de responsie binnen 5~ van de eind-

3 ) d.e maximale overs:::1oot bed:raagt 32%. 

We kunnen hieruit concluderen, dat de radiale re
geling een atuk sneller .is dan de axiale .. 1Je overenoot 
is evenwel vrij hoog, wat duidt op een niet te grote re
latieve Btabiliteit. l:a. de volgende paragrafen zal di't 
nog enige keren naar voren .Komen, tevena zal rian dui

delljJ. de oorzaak. hie.i: .n worden geschetet. 

- - -ihprG> 
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15 

10 

:~. 
o O.f 0.1. 

• 
0.1 

I I 

6.4 o.s 
fig. 3.10. Responsie van de apiege.l, in closed-loop, op 
een rampfunctie. 

1o 

t5' 

10 

fig. 3.11. Responsie van de slede, in 
een rampfwictie. 

oop, op 

Tot t = 0.5 eec is gesimuleerd, .hoe reap. de spiegel 

en de slede reageren op een rampfLu1ctie. Uit fig. 3.10 en 
3.11 concluderen we dat tot t = 0.1 sec de slede nog nau-
welljks op gang is gekomen en de spi.egel het ingangssignaal 
alleen volgt. Langzamerhaud gaat J.e slede dit overnemen, 
dit gebeurli met toenemende snelneid en steeds zorgt de 
spiegel ervoor dat de sou van de twee responsies (bljna) 
geliJk is aau net ingangssignaal •. Uit fig. 3.11 mogen we 

concluderen dat binnen -1 sec de volging gen.eel wordt ver
zorgd door de slede. Hiervoor is het wel nooa.zakeljjk da"t 
er een konstante off-set it>. b:envoudig te berekene1J. val t 
echter dat voor een rampfunctie ter groo~te: 50.~, een 

radiale fout eg. nodig is van 2.X10~ .. Hiervan hoeven we geen 
moeilUkheden te verwach~en. 

Enige conclusies ait deze reeponsies. T.a.v. de axi-
ale regeling: deze is vrij traag, terw~l de invloed van 
de paraaitaire reeonanties duidelijk merkbaar is. De band-
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breedte van het huidige model is alllper groot ~enoeg 
om de axiale storinge~, gebchetst in§ 3.2.1 te vol
gen. Om een betere axiale volging ~e realiseren zal 
dezP zeker c:roter gemaakt m.oete1:.. warden. 

T.a.v. de radiale regeling; hiervan is de band
breedte zeker groot genoeg, doch de relatieve stabi-

11 tei t is vrij gering, di t laatste door een verkeerde 
instelling van een de parameter~. Van de parameters 
van de slede hangt het ar noe snel deze slede een ramp
functie volg-c. De instelling hiervan moet nader worden 
beatudeerd, zodanig dat de slede enel genoeg is, zonder 
dat deze te veel gaat reageren op alle andere radiale 
atoringen. 

§ 3.4. Statistische analyse yan een foutsjipaal. 

In deze paragraaf wordt van resp. een axiale e~ ien 

radiale fout de verdelingsfwictie en de spreiding a.ls 

functie van de versterking berekend. Ala ingangssignanl 
voor de axiale regeling nemen we de trapeziumfunctie, 
waarvan het spectrum gete.kend is in figuur 3.4 (6 -cu1ve). 
In tabel 3.2 staan de exacte waardes voor de eerste 20 
Fouriercomponenten hiervan. De fase vah al deze sinuse~n 
is nul. Het bl~kt dat de axiale regaling met de nomina!e 
waarde voor de versterking dit nog kan volgen zonder dat 
de focusseerfout groter dan 1fo wordt ( zie figuur 5. 12), 

Voor de radiale regeling hebben we geen stoorpatrcon 
gevonden, dat deze met enige merkbare radiale fout "'"Ol(,1i. 

Om toch een testsignaal voor deze regeling te krjjge1 ii: 

een kwistmatig spectrum bedacht, dat nog net met eer r:: -
diale fout fEz,/<O. 2~ wordt gevolgd. De Fouriercomponent•::c.1• 

hiervoor voldoen aan de volgende formula: 

b 
A lo.;xto 
I')= 1 

(2.,TT·l'S·l'I+ 115) 
'3 ' i I".; . " 

Ook hier is de fase steeds nul. In tabel 3.2 vindt 
U de nwnerieke waarde van de eerste 20 componenten. 

Van deze testsignalen is de resulterende axiale 
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AX i ~Al l/4 t"AbiUl~ 
Sl-otrSptcf:ru"' Stoo rnccJl'W'l'I 

~, t 1.e s- ~5.2. J 
~.t 9. l, 0 lt3.9(j 
'h - I b.13 .ts . .t't 
A~ - 1. 0 8 I ~ . 1 "I 
A5 s.7 3 I I .3 8 

~' 4. 33 &. 4 I 

~1 -1.si b. 4 b 
n@ - /.ft s-. 1 .i 
RJ 0. J 1. Lt. I b 
1110 0. 0 0 3. 'Is 
Ru - 0. 0 8 1.. g 0 

R12. o. 18 1. I/..,. 
fl13 0. 4 4 .2 . I 11 
RIV - 0. 9 0 I. 0 t 
R1s - o. ~ "3 f. b Lt 
RI~ o. 4 4 J. "r 
R17 0. ~I I. 3 0 

R18 - 0. I I f, I b 
fllJ .- o. I} /. 0 s 
R'° b 0 ('} 0 . .9 s-

tabel 3.2. Spectra van het axiale reap& radiale testsignaal. 

reap. radiale fout berekend. Hiervan ie de verdelings
functie bepaald, waaruit we Kunnen aflezen welk percen
tage van de t~d de fout een zekere waarde heeft. OoK is 

de spreiding uitgerekend. 
Re~uJ.t.a.t.e.n....a.xial~ ~e£eiiJJ.g... 

In de figuren 3.12, 3.13 en 3.14 staan achtereenvol
gene de verdelingsfunctie voor 3 waarden van de v~rster-

king, de maximale waarde en de spreiding van het fout
signaal ale functie van de versterking. De verdelingafunctie 
is ale volgt opgeze11. Het gebied tuesen c, = -1)4 en t 1 = ~ 

is verdeeld in 20 intervallen. Voor ieder interval ls he-
rekend welk percentage van de t)jd de focusseerfout een 

waarde heeft die hierin ligt. Verder is berekend het per
centage van de tjjd dat deze fout ) 1;v of ( -1_;t- is. 

Hoe groter de versterkir~ des te grater het .Percentage 
van de tijd, dat het foutsignaal in de twee intervallen rond 
e1 = 0 ligt. Voor 0.1<)c,)<1_)L- is geen duidel_ijKe trend 
te herkennen in de drie functiee. In net geval K2=3.K2n

0
n/2 

geldt:-0.1<) £1 ) (o})'- • Als K2 geljjk is aan zijn nominale waarde 
bl.ijkt: -1 <I E,j < 1)L- , due de fout ligt. nag juist binnen 
de eerder gestelde grenzen. Tenslotte hebben we b~ 
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K2 = i·. K2nom de si tuatie dat de focusseerf out 12% van 
de ttjd buiten ztjn grenzen treedt. 

Als we de indeling iets grof fer ma.Ken, .t.:r.ijgen we een 
overzichtelijker beeld. In tabel 3.3 ziet U dat de axiale 
fout in drie intervallen it> gespljtst. Het percentage van 
de t:ljd da i geld t I E,/ < 0. ~ is het t;-;evoeliget voor ver-
s terkingevariatiee. Voor 0.1<1£il< 1 is de verandering 

0-0-0-0-0-1>1 r•-o-o-•-0-0 
" I 

t • 
·--0 

: I 

~ 
-1.o 1.0 --- e,. ()L 

fig. 3.12. Verdelingsfunc~ie van een axiaal foutsignaal. 
~~~~~~~~~-
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ff,l<o.~ a1<IE,I<~ 1~r1> 'Jl 

K1 :; f · k'll!Oiri S 2. 6/o 3b 3 12 r. 
k.i = """ °'" 6g • /-o 3/ °k 0 r. 
J(1 • .J .1<1ti011 .,. {,% J,lr o;. 0 r. 
tabel 3.3. Verdeling van het axiaal foutaignaal over 
d.rie gebieden. 

relatief klein ook t.o.v~ de verand.ering van net percen

tage voor /£.i/)1)t • 

11tm ki.lloM UI•\ 

fig. 3.13. Maximale waarde 
van c, ale functie van de 
vereterking. 

fig. 3.14. De spreiding in het axiaal 
foutsignaal ale functie van de 
versterking. 

Voor de spreidin.g en ·de maximale v:aarde van de focus
eeerfout valt uit de figuren 3.13 en 3.14 te concluderen 
dat deze in dit gebied op een niet-lineaire wrjze van de 
veraterking af'hangen. De apreiding is ongeveer een factor 
100 kleiner dan de maximale fo~t. Dit klopt met tabel 3.3. 
waarui t we zien dat f E,/ het grootste gedeel te van de tijd 

< O ~ ~ is. Gegeven het hierboven geschets-ce Karakter 
van de Krommes bete.K:ent een verlaging van de ve1:-

e terking in dit gebied een relatief veel grotere sprei
ding en maximale fout~ Tabel 3.3 leert dat in dat geval 
het percentage van de tijd van ui t focus zljn ( / E,I) 1_p.- ) snel 
groter wordt. T.a.v. de versterKing van de axiale regeling 
kunnen we dan oak atellen dat de verlaging iliervan tot een 
stringent minimum lllOet worden beperkt. De hier veronder-· 

stelde ondergrens van 5.o% van de nominale waarde is vun
wege het grote percentage uit focus ztjn van het objectief 

( 125') reeds onaanvaardbaar. De vers"terkingsreduc"tie moet 
tot 25% woraen beperkt. Het objectief ie dan 5% van de tijd 

uit focus. Om een goed TV-beeld te hand.haven l!iag dit ze..teer 
niet groter warden. 
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Be~1.iJ. ta t~rad..1aJ.e_r.e.g,a..l.i.~. 

In figuur 3815 staat de verdelingsfunc~ie van een 
radiale fout, voor een 3-~al w~arden van de versterkin • 

r 1 

I I 
I I 

I 

f ~ 
I 

ri 
0 

•1 • T I I I 

! r-------
I 

-~~-----
-o,1. •O,I 0 o.?.. __... t.:.i C/) 

3. i 5. Verdelingsfunctie van een radiale fout. 
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liet verloop alf; functie van de vere"terking is nu an
ders als b~ de axiale regeling. Maken we ooK hier een 
indeling ale in tabel 3.3. 

JE1 j<o.o~ O.OJ.</ ~ /<o.2. I E.1.l)0.2)! 

t~:: * ~~""" 5~ Of. JSS•/o it. S' % 
l<"ai: k?>n•"' 80 °/o to% 0 ~ 
}(1s 1·1<311111 68 % 1.2 61. 0 OJ. 

tabel 3.4. Verdeling van een radiaal foutsignaal ln 3 
gebieden. 

We zien nu een gel~kmati5er verdeling over het hele ge
bied. B~ verlaging van ae versterking wordt de hele 

functie breder, terwjjl net percentage in het midden

gebied sterk toeneemt. Bij een reductie van de vereterking 
met 50% is het foutsignaal nog pas 4.5% van de t~d bui
ten zijtl grenzen. 

Het verloop van de maxima.le f out en de epreiding 
ale functie van de vers'terKing iB gescnetst in fig. 3.16 
reap. fig. 3.17. 

o,----------i1-.-~--......,...-i~_,,!! 

l ~- l<M l~Jnon-i 
fig. 3 •. 16. Spreiding van een 
radiale fout als functie van 
de versterking. 

OJ 

0.1 

ol------~-------~------..... 
)..k;,Dllt ~M-. f k~n~ 
fig. 3.17. Maximale waarde van 
een radiale fout als functie 
van de versterking. 

i!ier ia de spreiding ongeveer een fao~or 500 kleiner dan 
het maximale fouteignaal. Ook in dit geval zien we een 
niet-lineai:r verbaud tussen beide grootheden en de veraterkin.::; •. 

Deze neme+eer relatief stark toe b~ verlaging van de 
versterKing. \;!et de eerder geschetste verdeline;sfuncties 

en deze beide curves lcunnen we voor deze regeling conclu-
d eren dat de versterkingsvariaties hier niet zo kritisch 
z..jn. Vleliswa.ar iiJ b.iJ 505'~ versterking~reduc.:tie de maxim::ile 
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fout 2x zo groot als de opgegeven grens, doch we zijn 

~lecnts gedurende 4. 5'~ van de tjjd in di t niet-toege
la"ten gebied. 

De oorzaak var~ de variaties van de versterking is 
in beide gevallen dezelfde. De slotconcluaie van deze 
pa::::agraaf is dan, dat gegeven de huidige axiale regeling 
de versterkingsreductie beperkt moet blljven tot 25 ~-
In dit geval noeven we t.a.v. de radiale regeling geen 
moeilijkheden te verwacnten. 

§ 3.5. Beschrd,jyjni van de uxiale en de radiale re~elip&' 
in een coefficientenylak. 

3.5.1. Inleiding. 

In deze paragraaf geven we een beschrijvingswjjze van 
een derde orde systeem, als logisc.u vervolg op die vau 
een eerste, reap. tweede orde systeem. Een eerste orde 
proces is volledig te karru;:teriseren door ~~n tijdcon
stante, een tweede orde door twee ttjdkonstanten. Deze 
laatste kunnen ook worden herschreven al~ een reeonc:..utie
frequentie en een dempingefactor. Ala functie van deze 
twee parameter~ is in de literatuur een groot aantal ei
genschappen van dit syateem vas~gelegd. 

In lit. 2 wordt nu afgeleid da~ oak een proces 
met een derde orde term in de noemer van de overdrachts
functie beschreven kan warden door twee coi§fficienten, 
op een identieke wijze als bij een tweede orde overdracut. 
We geven nu eerat kort ue esi.;;entie van deze methode weer 
waarna deze in§ 3.5.2 op de axiale, reap. radiale rege
li:ng wordt toegepast. 

Beschouw de volgende overdracutsfunctie: 

ti<s) = (3.7) a.... · s 3 + a. · si. .i. a. · s -t I 
~ 2. I 

voeren we een genormaliseerde 1aplaceoperater S in, volgens: 

s : (3.8) 
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met w0 (rad/sec ) nog vrij te kiezen. Invullen van (3.8) in 

(3.7): 

H (s) =-
1 

Als we nu atellen: 
3 I 

WO c:. a.~ 

b-= w; · °"2. 
C. i::. We> • a.. I 

dan volgt: 

H cs) = 1 

Het zjjn au de coefficienten b en c van de genor
meerde overdrac.£ltafunctie 3. 10, die de co<5rdinaten 
van net coeffici~ntenvlak vormen, waarin we deze over
dracnt gaan bescnrijven. 

Om een bepaald i:>roces te karakteriaeren wordt vaak 

( 3. 10) 

de stapreeponsie ervan bereicend. De bandbreedte van een 
procee is narnel~k gerelateerd aan de snelheid van de stap
responsie, terwijl ook de relatieve stabiliteit en de over
shoot van de stapreeponsie met el~aar in verband staan. 

In genoemd artikel z~n deze grootheden van de etapres
~onsie dan ook geschetst in een b-c vlak. We zullen dit 
nu.. direct gaan toepassen op ae closed-loop overdrachten 
van zowel de axiale ala de radiale regaling. 

3·. 5. 2. Toepnesen ya,n de theorie. 

Voor het objectief is in~ 2.1.1 de volgende over
drachtsfunctie afgeleid: 

Hierin hebben we dus een 69 -graads noemer. Omo.at 
enerzjjds de bandbreedte van de te verwach"ten s"toringen 
ongeveer 500 Hz bedraagt en anderzJjds CJ0 en {,.)

1 
. ,. . .?:.!.L 1.:.:.:::0-

t e:r z:i.jr. ( W0 = 6. 7 kHz, W1 = 10. 5 kHz ) i!log en we voor het 
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a,bjectief ook d.e volgende vereenvoudigde overdracnts
functie gebruiken: 

In de axiale regeling zit verder een leadnetwerk, met 
de overdracnt: 

De totals open-loop overdracht wordt dan: 

en de resulterende closed-loop overaracut: 

k, · k J. ( I + L 1 S) 

Wc1 [s) '::: s'l1+ T.z:S) + ~1 ki.(1+r,s) 
Voeren we de genormaliseerde Laplaceoperator S in (for
mule 3.8), en vullen we a.it in (3.15) in, dan volgt: 

k1 )(.2.. ( I+ T, Wo:!) 

l/ctf~) - ;$~r.2.1.o;+ ~·~2.+-k,Js..[1+ r,·~o·pt) 
t. 

) b= ~ 
k, ~.2.. 

stellen we: 
.) 

c = 
dan volgt: 

+ c.s 

( 3. 12) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

{3.17) 

We zien dat er weliswaar een nulpunt b~ is gekomen, 
maar dat toch ~ces nog door twee parameters wordt 
beschreven© Eenzelfde afleiding volg"t nu voor de radiale 
regeling. 

Uit fig. 2.14 halen we niervoor de volgende open
loop overdracht: 

I+ Ic,-s [ k'1 ·l<s. wl 
~op { 5) = k 3 J{ I+ T:i:; f,x "E>2..~ .2. ·~:w.~: 5 + <>Jt (3.18) 

Ale we de stapresponsie niervar~ wille11 bestaderen 

' 
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mogen we de sledeoverdracht vergeten. In § 3.3 nameljjK 
is te z1en dat deze stapresponsie na l"fS"l.10" sec binnen 

5% van de eindwaarde is 5ekomen. .De slede is ecilter ~o 
traag dat deze pas na "'0. 1 sec enigermate gaat reageren 

en draagt tot de stapresponsie dan oorl: niet bij. ~le hou

den dan alleen de spiegeloverdrac.nt over. 
Vanwege het feit dat K3 in het lineaire model erg 

groot is ( 10000 mV/fo ) , .komt de resonantiepiek Yan de 
open-loop overdracht op een hoogte van 100 dB te liggen. 

Dit is zover vau de 0 dB-l:ijn verwjjderd, dat we voor de 
stapresponsie de term: .t·~·LO,_S + w; ui t de noemer Kunnen 
verwaarlozen t.o.v. s 2• Dit bl.ijkt ook b.iJ vergeljjken van door 
aimula~ies verkregen staprespunsies van zowel het volledige 

syeteem (3.18 ) als het vereenvoudigde eyateem (3. 1Y), dat 
lud.dt: 

}-/ ( s) = (3.19 ) 

En deze overdracht is netzelfde als (3. 14 ) , de open-loop 
overdracnt van de axiale regelin'-£• 

Door te stellen: w.t. 
1 .... l _ k3° l(1.t · k;. w~ b _ 0 C.. __ 
I.Vo - t~ ; - 1<'&·1.<"'·k.,-· wt , T l.f • LVo 

kunnen we de closed-loop overdraci.1t van de radiale rege

ling weergeven met formule 3. ~ 7. Voor zowel de axiale als 

de radiale regelkring is de genormeerde overdracnt 
nu geateld in een vorm, waaraoor deze worat beschreven 

door twee coefficienten (die functies z~n van alle pa
rameters van het systeem). 

3.5.3. Resultaten. 

Van de overdracnt ( ).1 7) is de stapresponsie be paald. 
Uit een wisk.unde nandboek kan deze, direct gescnreven ln 
he~ ttjdsdomein, worden overgenomen. Van deze functie be

palen we dan iroor versc.i1illende b- en c-waarden de maxi

male overshoot en de tijd waarop 63% van de eindwaarde is 
bereikt. Dit zijn resp. een maat voor de relatieve stabi

li tei t en voor de snelheid van .net syateem. In fig. 3.18 
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0 J __.b 
fig. 3.18. 63% transient response time van de etaprespor:i.sie 
van de overdraclltsfunctie (3.17) als functie van b en c. 

c 

-----1 
fig. 3.19. 1•laximale overa.noo\, van ;:-s!;aprespo:n-:c;iE' ~.r aJ'~ tiet 
systeem met overdracht ( 3. 17) al s functie va.u b en. c. 



en 3. 19 z~n deze kara..Kteristiekeu getekend in het b-c vlak. 
De 6eschetste ljjnen geven ulle ~t)ur.teu b en c waa.rvour de 

grootheid een bepaalde, ernaast gesc:nreven waarde heeft. 
Vo or het gearceerde gebied geldt: b. o ~ 1. Ui t .i::iet 

Routh-Hurwi th stabili tei tscri terium, toegepast op ( 3. 17 }', 
volgt nameltjk dat voor absolute stabiliteit is vereist: 
b.c > 1. Om ook een redelUke relatieve stabiliteit te ga-· 
randeren moet voldaan z~jn aan etrengere eisen. Vragen we 
b jjvoorbeeld een versterkingamarge van. O. 33, dan is af 
t e leid.en dat meet gelden: b. c) 1 9 5. 

In beide figuren is aangegeven welKe waarde b en 
c hebben voor reap. de axiale en de radiale regeling. 
Dit zUn de punten 1 en 2. De rauiale regeling is welis
waar veel sneller dan de axiale, m.aar hlj ligt oo.i:c veel 
dichter btj net instabiele gebied. Deze kleine relatieve 
stabili tei t is reeds eerder in ·~ 3. 3 genoemd.. ue oorzaak 
is een verkeerde instelling van de parameter ~s ( zie 

o.a.formule (2.16). Het bljjkt dat als t" kleiner wordt, 
dat dan het werkpunt van de radiale regeling (punt 2) 
langs de stippell.ijn naar punt 7 beweegt. Bij punt 7 heeft 
rs- nog de helft van z.ijn oorapronKelijk waarde. Deze 
beweging is bljna loodrecht op de ljjnen van gel:ljke over-
snoot, dit betekent op de snelate manier uit de buurt van 
het instabiele gebied verdw.ijnen. D~ snelheid van het dys
t eem wordt Hierb:lj nauwelijks anders. 

Ook t. a. v. de versterkingsfactoren .Kunnen we eet1 
dergelijke l.ijn schetsen. Als we deze factor vari~ren tussen 
50% en 150% van z.ijn oorspronkelijke waarde dan bevindt de 
axiale regeling z.ich op de etippell.ijn tussen punt 3 en 
punt 4. De radiale regelin:. l igt dan op de lJjn door pwit 

5 en punt 6. Voor de axiale regaling betekent Jit: b~ 

verlaging van de versterking wordt net systeelli langzamer 
em de overshoot groter, due beide een ongunstige veraH-ie
ring. De radiale regeling word t ln di t geval welieweia.r: 
langzamer, maar de overshoot wordt Kleiner. Is zodoernie 
bij de axiale regeling verster~ing~reductie nadelig voor 
beide grootheden, bij de radiale ie het een afwegen van 
prioriteiten alvorens hierover een oordeel geveld K~l 

warden. Als echter door de eerder gescnetste verandering 
van Ts reeds de stabiliteit groter is gemaakt, zal ver-



laging van de verst.erking ook hier ongunstig zjjn van
wege het resu.lterende lanbzamere 1:>ysteem. 

We .kum1en dan met Jeze beschrijvingsmeti.1ode de vol
gende conclusies t.a.v. beide regelkringen ma~en. De 
parameter 'Ts ~it~~ieind warden. om een etabielere 
radiale regeling te verKrUgen. Voor beide r~gelkringen 
is in dat geval een reductie van de versterkin~ ongun
stig. Ala meer gegevens bekend worden omtrent de Ilini
male bandbreedte van beide aystemen kan met de hier be
s chreven grafieken exact worden aangegeven waar de 
ondergrens voor de versterking moet liggen, om aan deze 

eisen te voldoen. 

§ 3.6. Faeevlak yan de axiale regelin&. 

Om hieronde:r nader te omschr:ijven redenen is ne"t van 
belang .aet verloop van cte fasebanen van de axiale rege
ling te construerer ... Zeals in § 2.1. 2 io gezegd, bevindt 
het objectief zicn in een glijlager, waarin ~et in verti
cale richting nagenoeg wr~vingloos ka.n bewegen. Ala de 
VLP-speler werkt zal er dan ook een vaste gelijkstroom door 
de epoel om het objectief lopen, om de zwaartekracnt te 

compenseren. Gtaat de speler ecuter af, dan bevindt het 
objectief zich ergens een eind onder de plaat, op een 
vaete ondergrond, zodat het niet verder omlaag kan. 
otarten we de speler, dun illoet de lenu eers't weer op zijn 
werlcposi tie vlak onder de plaa't worde11 gebracht. Het pro
bleem hierbij ie, dat de rnetaode waarop de focusseer-
f out wordt 01:1gezet in een elektriscJ.1 signaa.l elecnts een 
beperkt bereik heeft. De meetgrafiek zoals die in fig. 2.12 
is geschetat, is nogmaals getekend in fig. 3.20. ale de 

focusseerfout kleiner da.n -f 1m.ax is, wat het geval is a.ls 
heb objectief zich in zjjn ruatpositie bevindt, dan ls het 
bijbehorende meetsignaal nul. Btj het omhoog bewegen van 
het objectief naar zljn werkpunt, "ziet" de regelin5 dit 

pas als de focueseerfout -£1max is. Afhankel.ijk van de 
op dit punt bereikte LJnelheid zal het objectief preclee 
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-~11 

--- c, Vt) 

fig. 3.20. Meetsignaal voor de axiale regeling, als fun\.:tie 
van de focusseerfout. 

op de goede plaats terecht Komen, ofwel doorschieten, ann 
de andere kant weer buiten het bereik van de regeling Ko
~en en zodoende tegen de plaat botsen. 

In fig. '· 21 is het_ f'a.sevlaK van de axiale regeli~, 

getekend. Op de uori2ontale as z~n eveneenb de 4 knik

punten uit fig. 3.20 aengegeven. ~e situatie voor E,<-~.M~ 

is niet interessant omda11 de regeling dan nog lJ.ietD ".~let". 

Ue banen start en dan ook bij E,-=. -'f'"'"" • De 4 verschillende 

g ebieden uit de rneetgrafie~ ~omen hierin duidelUk naar 

voren. Voor e1').<\ E1 ~:"" &1rux aebben we een negatieve helling. 

'!cor het ob1ectief beteKent di t i1 .. di t gebied een posi.

tieve versnelling resulterend in een exponentiiel tos

ne :~tende snelheid. Tues en E11 (" \ E,/<E,1 is de ver1:n1elling c.;01!.

s tRnt, onafhankelij.r~ van de focuseeer:t:out, waarduor de 

snelheid blj benadering lineair verander"L. Tenslotte voor 
\ £1 f-<£11 zi tten we in net linea.ire ge bied vw:1 de regeling, 

die er dan voor zorgt da"t de bar.Len zeer snel afbuit;en w:~ar 
• 

het punt (£, :::o , e., -eo ) • Ala fwictie van de sneL1eid op het 

punt E,::.-f,1<11°"' beweegt ilet objectief zicu aldus ini:n of meer 

snel naar het werkpunt, tenzlj de snelt~eid t e !-..oog is. 

Ala nameljjk de fase·baan belandt in het gebied e.,'> !11 d~Lll 

zal de snelneid tioenemer::.., en kan het ob j ectief niet eer 

terecht :n:omen in zijn wer.trposiliie. De maximale bef,ins 

h(·dd waarblj di t l1og juitit niet ge beurd is: v omax=7, 4 . h)? fa I c . 

Bjj de huidige regelaar zal een ob.iectief, dat met dez 

~nelil.eid net invanggebied van de axiale regeling b.i r.n n -

komt, nog juist in dit gebied blijven. 
Uit het fasevlak valt nog een bell:ll:i.grjjk as:>ect op. 

Hoe grater tle beginsnelne:id dee te groter wurdt <J.e verti.w:d-
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fig. 3. 21. :·'aser.ianen van kc axiale regell.r.t""., 
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baa,, 
ling en des te sneller st~gt zodoende de fasPVin he~ 
gebied-£.._<£,(~l,.a.. Va:r~wege deze J..i.vc; ~r· ; .. n .. •'J.Lf_·lC ....,L.1 l .. t: ·t. 

objectief zicn echter korter in dit gebied bevinden dan 
bU een lagere beginsnelheid. In dit laatste geval zal de 

lens langer de positieve versnelling ondergaan en alduf:) 
zal zijn snelheid relatief een Hogere waarde ~\.rijgen. iiet 

blijkt dat ala geldt: v
0 

( ~ o 5 fo/sec dat dan de snelheid 

op het punt t,::. -£,, uagenoeg steeds l.l.etzelfde ia. 
Om deze reden is de helling van de meetgrafiek iu 

dit gebied niet zo belangrjJk. Ben groi;ere helling bete
kent gedurende een kor"tere tjjd een i10gere versnelling, 
een lagere nelling juist het omgekee.rde. De eindsnelheid 
zal in alle gevallen weinig versci1illen. Dit bltjkt ook 
uit fig. 3.22. De krommea r. en II geven b~ een zelfde 
beginsnelheid de fasebanen als functie van de beginhel-
l in.3. U ~iet dat 'bij £, :.·f11 in alle gevallen de snelheid 
ongeveer 106 fo / sec bedraagt. lets dergelJjk~ geldt ook 
voor de helling van llet lineaire stu.K. Variaties hiervan 
(kromme IV en V) zullen eveneens het verloop van d.e fase
banen weinig 1Nezenlijk veranderen. 

Tenslotte is nog bereKend hoe de maximale begin
snelheid, waarbjj het objectief nog ne;,; gevangen wordt, 
afhangt van de versterking van de axiale regelin5. Dit 
verband is in fig. 3. 23 geschetet. Hierui t blij.k:t dat 

vomax b~ goede benadering lineair afhangt van de ver-
s terkinrr. De helling van deze Ljn is vr.ij groot ~ zodat 
vomax nogal gevoelig voor versterkingsvariaties is. Hier
mee moet btj de instelling van de ~peler dan ook terdege 
rekening word en genouden. If emen we even de al eerder ge
nuemde ;-•iaximale versterKinr_; ereductie van 30f~ dan gelJ t 

in di t gevc=.l YO Or Vo . : v max = 5 t 5. 1 o5 .JJ" I Be • max o . 

1 -----------~----.,-.------~----.......-. 
f vo)ll°" m Set;) 

0.9 

a.8 

0.1 

fig. 3. 2). De m 
anelheid al e ..me e 
veri;:it O:"· r k · _, . 
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8VALUATIE. 

Tot slot nu nog een aantal opmerkin6en naar aanleiding 
van de inhoud van dit veralag. 
1. Hat mathems.tiech model waarmee we de beweging van het 

objectief beachr~ven, dient nader onderzocht te wordeu. 
Hiervoor zijn raeer 11eetgegevens nodig. Di t vanwege het 

fei t dat de reaonantieversc!1ljnselen ( §2. 1. 1) bjj de nieu
were versies van aet objectief minder nadrukk:elijk aan
wezig zjjn. 

2. ~en algemene opmerking ~.a.v9 de nwnerieke waarde van een 
aantal grootheaen die in dit verslag voorkomen. Deze 
waarden zljn in de huidige ontwi.1rltelingafase van de speler 
nog vaak aan veranderingen onaernevig. Volledige zeker
heid is dan ook niet te geven omtrent het nog juiet zjjn 
van alle getallen. B1J de analyaee is dan ook getracht, 
grootheden te beatuderen als functie van een zeKere para-
meter. 

3. Op een aantal v-erschillende manieren is onderzocht hoe 
de invloed van de variatie van de versterkin5ofactor is. 
Ale meest concree~ resultaat is nierbU n~ar voren geko
men dat deze reductie maximaal 25~ ma~ bedragen, gegeven 
de hier aangenomen waarden voor de maximale fouten die 
mogen optreden. Vergroting van de versterKing moet be
grensd bl~ven omdat ander~ he~ systeem inetabiel Kan' wor
den. Bjj de lli~r aangenomen toename tot 150'fo van de oor-
s pronKelijke waarde is dit nog niet in net geding. 

4. De instelling van de pa.r~meters van de regelaar in de ra
diale kring dient nader onderzocht te worden otadat de hui
dige waarden ree~lteren in een niet erg stabiel systeem. 

5. c;en groat aantal in dit versll:l.g aanomen en ai'geleide ver
banden moet gemeten worden, evenals de storingen die in 
de prakt~k kunnen voorkomen •. Dan kan een zinvol criterium 
worden opgeateld waarvoor beide re~elkringen geoptimali
seerd kunnen worden. 
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APPENDIX A. 

Besqhroiyin~ van een cgrnpute;cpro,ramma yoor dynamische 
simulaties van het ~ekoppelde, niet-lineaire systeem. 

Met J.J.et in fig. 2.12 gesc.netate moael z.ijn simula.

ties verricl!t. Aangezien dit model in deze vorm niet 

op ~ge com~uter kan, zijn de simula~iea ver-
richt op een digitale computer. Dit kan zeer eenvoudig 
gebeuren als een compu~ertaal bescaikbaar is, die speciual 
is on~worpen voor dynamiacne simulaties. E~n zo'n pro
gramma is CSMP wat beteken~: Continuous §.Ystem !odeling 

Program. Een uitgebreide beechr~ving hiervan vindt U 

in lit. 6 en 7. Aan d.e aand van de µrogramm~tekst wor-
den de voornaamste statements hierna n.ader besproken. 

BiJ deze taal .lcunnen op alle 1>laatsen in een prograIDllla ook 
FORTRAN statements worden tussengevoegd. 

Een programma is in principe uit 3 segmenten op
gebouwd. ~erst komt ~en segment voorafgegaa.n door de 

statement: INITIAL. Hierin staan alle berekeningen, die 
voordat de echte simulatie begint, ;aoeten worden uitge
voerd. Alle parameters Ar.ijgen hier hun uumerieke waarde 
en ook beginvoorwaarden van variabelen kunnen hieraan 

warden toegekend in dit segment. l!et tweede segment 
volgt na de statement: DYNAMIC. Hier wordt 11et syste,,ru 
gesimuleerd. Voor deze simulatie zijn een 7-tal inte
gratiemet_1oden b~schikbaar. Met afzonderljjKe control r~

ka;-1r\e:) 'tOei. )rde1_ ··ta.ngef!,even: 1) welke in1iegra-li_•.;!llt- no 
~l()et '#1'.JrC.eI to~· ,e~«RS"t, 2) J t!jd sE:'! ~ JT"ertile Weltle UiOP 

wor n ~esi .leeru, be t int ·ratiel.L ~ .... 
en noe r cutp oe~ wor~ • v n n 

s eg:r.ient is ne i1. ~.i • .<..dpe 

orde de 4{a::n"·i;e1. ;.;orde1~ ingele '"'Y1. h 
namelijk zelf op welKe manier l t ic 01mulerP 

doorgere.aend. Willen we nu toci:i. f.. ,~ ., - ( . 
een aantal FORTRAN statements acnter 1-1 oor 

one zelf' gewenste volt;orde. afwer.kel.1. 9 U.ar H 

dit vooraf te laten ga~1 dour de s e e 050 ! 
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te aluiten met SORT. 
Het derde segment volgt na: TERMINAL. Dit noeft 

niet in een pru,gra.:tma aanwezig te zjjn. Hierin .Kamen 
alle berekeningen, die eventueel na de simul~tie moe
ten worden uitgevoerd. Nu volgt eerst een listing van 
het programma, me't daarna een korte toelichting nierop. 
~lle verdere informatie over deze programmeertaal vindt 
l1 in de eerder genoemde boex:en. 

CSMP-programma voor l'1et gekoppeld, niet--lineair systeem. 

1 //struys job (865250001,636,t,100,60),struys 

2 // exec csmp,region=10uk 
3 //sysprint,dd dummy,~yaout = 
4 //comprint,dd dummy,eysout = 
5 // csmp.sysin dd * 
6 initial 

7 par~meter k1=910000 

8 parameter k2=13.75 
9 parameter k3=10 

10 :'arameter K4:::0.125e-3 
11 parameter a=25 
12 parameter tau1=3.18e-4 
13 parameter tau2=2.06e-5 
14 parameter tau4=9.94e-5 
15 parameter tau5=1.5~e-5 
16 parameter tau6=0.625 
17 parallieter ~au?=0.02 
18 parameter d0=0.005 
19 parameter d 1.:.) ~ ~? 

20 parametvr d2=0.05 
21 .V·'." ..... • :1ete.r · ~=250 

22 pi=4Mat . 1) 

23 w1 '"-'2*1JiH6700 

24 w2=2*Pi•1050v 
25 k5=1/k4 
26 dynamic 

27 x1=stel,l(O) 
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go to 99 

4 if (ci +40 ) 

5 m1==·-80 

eoto FJ 
6 if (c1 - 40) 

1 m1=2• e ,~ 

gotc Jj 

8 if (e1 - 2?0 ) 

9 m1= q0 
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67 nosort 
68 abse1=abs(e1) 

69 absfie=abs(fie) 

70 if (abse 1-2 ) 21,22 ~ 22 

71 21 k3=10 

72 goto 29 

73 22 if (abse1-5 ) 23,24,24 
74 23 k3=-10Mabse1/3+50/3 
75 goto 29 
76 24 k3=0 
77 29 deltad=32MabsfieAabse1 
78 if (deltad.gt.300) goto 31 

79 khulp=1 

80 goto 39 
81 31 if (deltad.gt.600) goto 32 

82 khulp=-deltad/300+2 
83 goto 39 
d4 J 2 krrnlp=O 
85 39 k2=khulpM13.75 
86 sort 
87 prtplt y1 

88 label stapresponsie van de axiale rege~inc, 
89 prti:Jlt y2 

90 label stapresponsie vrut de radiale regeling 

91 timer fintim=1 • Oe--~, prdel= 1 . 0e-5 

92 end 

93 stop 

94 end~ob 
9'.J /'Yt 
96 I I 

re 1 : 

1 - 6: 

6 - 26: 

27 - 55: 

rkla1: ...... 

job cohtr8 · rten voor het 
initial segt.Le .. _ 
axiale regelkrin~ 

2'7 en 56: voor x1 •?.u x2 ne.~;.. :::? en sta 
29 - 51: fortrar.:. progr~~...lilc;, om 1'txia ..iee"uL a 

programmeren. 



regels: 

51: 
52: 

54: 

56 - 66: 
62: 

65: 
67 - 88: 

88 - 92: 

92: 
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verKlaring: 

ledlag: digitale versie van een leadnetwerk 
cmpxpl: digitale versie van een tweede orde syateem. 
intgrl: bete.kent dat y.h4 de integraal is van 

~1Myh3. Aangezien in dit programma geen 
integratiemet~ode wordt genoemd, kiest 
aet systeem automatisch de methode: 
4e-orde Runge-Kutta met variabele etap
lengte. 

radiale regelkring. 
realpl: digitale versie van een eerste orde systeem. 
hstrss: hystersislus. 
fortran p.rogram.ma om de. 2 Koppelingen 'te beschrJjven. 

output gevraagd in de vorm van een ~etrokken 
lijn OP· de lineprinter. 
con"trole kaart waarop de diverse belangrlJ.Ke t:ijden 
staan. fintim: totale simulatiet~d; prdel: t/d~
i.nterval waarnb. een waarde moet worden gevlot. 


