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1. Voorwoord 

Tot nn toe weid, om het sliding-foil de spectrometer te laten volgen, gebruik 

gemaakt van micro-schakelaars om het achterblijven van het foil te detecteren. De 

ingedrukte rmcro-schakelaar deed de stappenmotcr draaien tot het foil de micro

schakelaar weer vrij gaf. Het gevolg biervan was dat, als de spectrometers verdraaid 

werden, het foil trier schoksgewijs achteraan kwam. Het vervangende systeem maakt 

gebruik van een LVDT (Linear Variabele Differential Transformer) om de volgfout 

te detecteren. De LVDT geeft een signaal af dat proportioned is met de volgfout Dit 

signaal wordt in de conditioner omgezet in een frequentie, welke proportioned is met 

de volgfout Tijdens het verdraaien van de spectrometers zullen de stappen-motoren 

nu continue draaien om de volgfout naar nul te brengen. Er is voor een LVDT als 

vdgopnemer gekozen omdat deze geen slijtende delen heeft, ongevoelig is voor 

vervniling en een vrij hoge stralingdosis kan weerstaan. De total intergrated flux voor 

Schaevitz LVDT's met opt 120 is 1012 NVT en voor de XS-ZTR uitvoering 3'K)20 

NVT. Voor dit laatste type moet wel diep in de buidel getast worden. 
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3. Specificaties. 

(cooditioiier 891101 nvt LVDT OSO HR opt.120) 

De mechanische slag waarbij de outputfieq. 

proponkioed is met de verplaatsing 

MaTT mffhaniyhf dag wit HfffTHiische 

ovci wegingen 

Dodeband rood het nulpunt 

Conversie mecnaniscne-slagAoutputfiteq 

Oveidiacht arsnij-freq 

LVDTcxitancfttq 

Output pulsbreedte 

Output sink current 

Output configuratie (nul actief). 

Voedingspanning 

Opgenomen stroom 

print afinetingen 

connector 

contra connector voor chasasmontage 

+cn-0,8mm 

+en- 1,2mm 

+en-0,lmm 

1000 Hz/mm 

100 Hz 

2500 Hz 

18 usee 

5mA 

Open collector 

22-30 Volt 

50 mA 

10*10 cm 

edge 20 pol. 

5 mm pitch 

Phoenix??? 



4. Dtimti^iintóyMVMËrtmmétkm&yMÊkh&s&Êma.) 

Een LVDT bevat drie, naast elkaar opgestelde, cyhndrische spoelen. In deze 

spoelen bevind zich een verplaatsbare ijzerkern. Op de middelste spoel word een 

wissclspanmug aangesloten (exitatie spanning). 

De ijierkern verzorgt een koppeling met de bijde zijspoelen. Indien de ijzerkern zich 

in het ""M** bewind zal in de bijde zijspoekn een gelijke wisselspanning 

gemduceerd worden. De verschilspanning van deze spoekn is dan nuL Word de kern 

verplaatst dan zal er wel een verschüspanning ontstaan en wel zodanig dat de 

ampKnMte een maat is voor de verplaatsing terwijl de fase (0 of 180 graden ) de 

richting van de verplaatsing aangeeft De exitaoe spanning voor de LVDT (aansluiting 

E en F) word geleverd door de sJnus-oyillamr (2500 Hz) welke zich in Iel bevindt 

Het verschiBagnaal (aansluiting A en D (B en C zijn doorverbonden)) uit de LVDT, 

veroorzaakt door een mechanische verplaatsing, wordt in het zelfde Ie (Lav. een 

synchrooodetector omgezet in een gehjkspanmngsignaaL Ic2 heeft tot doel de 

referentiespanning van Iel te bufferen. Deze spanning word tevens gebruikt als 

referentie voor de VFC ed. Het gedetecteerde signaal word aan een actief kiwpassfilter 

toegevoerd, waarvan de opamp zich in Iel bevind. De kantelfrequentie van dit Z^-orde 

filter word bepaalt door de componenten R1.C1.R2 en C2, de dempingsfactor door 

R3JU. Van bet nu verkregen signaal is de polariteit (LO.V. de referentiespanning) 

bepaald voor de richting van de verplaatsing hetgeen gedetecteerd wordt m.b.v. 

comperator Ic3-b. De grootte van de verplaatsing bepaalt de absolute waarde van 

het signaal hetgeen gedetecteerd wordt dmv. Ic2-b en fc3-b. Met Ic-3a en 

aanhangende componenten word een dode band gecreëerd. De breedte van deze band 

wordt bepaalt door de spanning over RU. fc-4 is een voltage- naar frequentie-

converter waarvan de conversie is ingesteld op 250Hz/Volt De breedte van de 

uitgangspuls wordt bepaald door R19 en C9. (Pas op!! verandering van R19 en/of C9 

heeft direct invloed op de conversie.) 
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Onderdricnlijst LVDT - VOLGMECHANIEK 891 

Rl 
R2JU1 
R3 
R4 
R5.R6.R7 
R12.R14 
R8 
R9 
R10 
R13 
RIS, R16, 
R17 
R18 
R19 

C1.C4 
C2, C3, C7, C8 
C5 
C9 
Qxuk 
C6 

Dl 
D2 
IC1 
IC2 
IC3 
IC4 
Ql 
Q2 
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= IK kool 
«47K 
« 5K6 " 
= 12K 
« 12K 
= 18QQ " 
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= 270Q w 
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= 1 \if{ 0,47 M/A),47n) polyester 
= 47 nf polyester 
=0,47 |If polyester 
= ln5f polyester 
» 0,1 nf ker. 
= l00nf40Velco 

= BYW55 
« BZX70-C12 
= NE 5520 Philips 
- LT1057 Lineair Techn. 
«LM339 
= LM331 
- BSV81 
= BS 170 
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