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o. Inleiding

In [2] zijn voor gegeven waarde van de overbrengverhouding U drie regeloppervlak
ken geconstrueerd, welke de tandflank op de tanden van het kroonwiel in de daar
beschouwde kroonwieloverbrenging benaderen. De nauwkeurigheid waarmeeeen regel
oppervlak de kroonwielflank benadert, wordt als voIgt gemeten. Laat Q een punt op
de tandflank van het kroonwiel zijn. De rechte door Q evenwijdig aan de kroonwielas
snijdt het regeloppervlak in het punt Q'. Definieer nu

(0.1) e(Q) = QQ'/rb ,

waarin rb de straal is van de basiscirkel van de cirkelevolvente corresponderend met de
tandflanken op de tanden van het rondsel. De functie e op de kroonwielflank is een
maat voor de nauwkeurigheid waarmee het regeloppervlak de kroonwielflank benadert.

Zoals uiteengezet in (3.1) in [2] wordt de kroonwielflank geparametriseerd met be
hulp van twee dimensieloze parameters a en al. De coordinaten van een punt Q op de
kroonwielflank ten opzichte van het coordinatenstelsel in figuur 1.1 in [2], zijn overeen
komstig (3.1) in [2] functies van a, al en U. De functie e in (0.1) is derhalve te schrijven
als een functie van de grootheden a, Ql en U, zeg e = e(a, al; U). We zeggen dat
een regeloppervlak de kroonwielflank voor grote waarden van de overbrengverhouding
U goed benadert, indien

(0.2) lim e(a, al; U) = 0 ,
u-+oo

voor aile waarden van de parameters a en al'

De drie regeloppervlakken welke in [2] zijn geconstrueerd, worden daar aangeduid met
respectievelijk R a , Rb en R e • In dit rapport wordt aangetoond dat het regeloppervlak
Ra de kroonwie1flank voor grote waarden van de overbrengverhouding goed benadert,
en dat de regeloppervlakken Rb en Re de kroonwielflank voor grote waarden van de
overbrengverhouding niet goed benaderen.' De theorie wordt door middel van tabellen
geIllustreerd.
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1. Ret regeloppervlak Ra

In paragraaf 3 in [2] is een parametervoorstelling gegeven van de kroonwielflank welke
samenwerkt met de rondselflank AB in figuur 2.1 in [2]. Deze parametervoorstelling is
betrokken op het ruimtevaste xyz-coordinatenstelsel zoals getekend in figuur 1.1 in [2].
Overeenkomstig (3.1) in [2] zijn de coordinaten (x, y, z) van het punt Q(a, (1) op de
kroonwielflank te schrijven als

x = Urb cos ("p - k</»/(cos(a) cos("p)) ,

(1.1) Y = Urb sin("p - k<jJ)/(cos(a) cos("p)) ,

waarin

</> = </>(a, (1) = tan((1) - a ,

"p = "p(a, (1) = arctan(k cos2(a)(tan(at) - tan(a))) ,

k = l/U .

In paragraaf 6 in [2] is een regeloppervlak Ra beschreven, dat de kroonwielflank bena
dert. Ret oppervlak Ra gaat door de rolkromme op de kroonwielflank. In (6.3) in [2] is
de volgende parametervoorstelling, met parameters e en 'Y, van het regeloppervlak Ra

te vinden:

x = Urb cos(e - k inv('Y))/(cos('Y) cos(e)) ,

(1.2) Y = Urb since - k inv('Y))/(cos('Y) cos(e)) ,

We onderzoeken nu de nauwkeurigheid waarmee het regeloppervlak Ra de kroonwiel
flank benadert. Laat Q(a, (1) een punt op de kroonwielflank zijn met coordinaten
(1.1). De rechte door Q evenwijdig aan de kroonwielas snijdt het regeloppervlak R a in
het punt Q'. Aangezien de z-as en de kroC?nwielas samenvallen, geldt

(1.3) x(Q) =x(Q'), y(Q) = y(Q') .

Uit (1.1) en (1.2) concluderen we, dat de parameterwaarden e en 'Y corresponderend
met Q' op Ra voldoen aan

e - k inv('Y) = "p - k</> ,
(1.4)

cos('Y) cos(e) = cos(a) cos("p)
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De vergelijkingen (1.4) bepalen ~ en 'Y corresponderend met Q' als functies van a, al
en k, zeg

(1.5)

We fixeren het punt Q op de kroonwielflank, dat wi! zeggen de parameters a en al zijn
vast. Uit (1.4) voIgt

(1.6) 'Y = a(l +O(k2
)), k 1 0 .

Voor een definitie van het Bachmann-Landau O-symbool wordt verwezen naar [1].
Substitutie van (1.6) in de eerste vergelijking in (1.4) levert

Na substitutie van (1.6) en (1.7) in de derde vergelijking in (1.2) wordt voor de z

coordinaat z(Q') van Q' gevonden

(1.8) z(Q') = -rb cos(al - a)/cos(al)(1 +O(k2)), k 10 .

De nauwkeurigheid waarmee het regeloppervlak Ro. de kroonwielflank in het punt Q
benadert, wordt overeenkomstig (0.1) beschreven door

(1.9) c:(Q) = (z(Q) - z(Q'))/rb

Op grond van (1.1) en (1.8) geldt

(1.10) c: = O(k2 ), k 1 0 .

Uit (1.10) concluderen we dat het regeloppervlak Ro. de kroonwielflank goed benadert
voor grote waarden van de overbrengverhouding U = l/k; vergelijk (0.2).

Tabel1.1 geeft de waarde c:(Q) corresponderend met het regeloppervlak Ro. voor ver
schillende waarden van a, al en de waarden 3, 10,30, 100 van de overbrengverhouding
U.
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0: 0:1 U = 3 U = 10 U = 30 U = 100

3.0 3.0 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
3.0 12.0 ondersneden -0.0001130 -0.0000142 -0.0000012
3.0 21.0 ondersneden -0.0006867 -0.0001202 -0.0000113
3.0 30.0 ondersneden ondersneden -0.0004394 -0.0000450

12.0 3.0 0.0003132 0.0000286 0.0000031 0.0000002
12.0 12.0 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
12.0 21.0 -0.0003339 -0.0000346 -0.0000039 -0.0000003
12.0 30.0 -0.0021861 -0.0003227 -0.0000373 -0.0000033

21.0 3.0 0.0011103 0.0001038 0.0000116 0.0000010
21.0 12.0 0.0001602 0.0000143 0.0000016 0.0000001
21.0 21.0 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
21.0 30.0 -0.0002148 -0.0000205 -0.0000023 -0.0000001

30.0 3.0 0.0011839 0.0001193 0.0000134 0.0000013
30.0 12.0 0.0004261 0.0000402 0.0000044 0.0000005
30.0 21.0 0.0000663 0.0000060 0.0000007 0.0000000
30.0 30.0 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000

Tabell.l.
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2. Ret regeloppervlak Rb

In paragraaf 6 in [2] is een regeloppervlak Rb beschreven, dat de kroonwielflank bena
dert. Het oppervlak Rb gaat door de rolkromme op de kroonwielflank. Laat Q(a, (1)
een punt op de kroonwielflank zijn met coOrdinaten (1.1). De rechte door Q evenwijdig
aan de kroonwielas snijdt Rb in het punt Q'. Aangezien de z- as en de kroonwielas
samenvallen, geldt

(2.1) x(Q) = x(Q'), y(Q) = y(Q')

De nauwkeurigheid waarmee het regeloppervlak Rb de kroonwielflank in Q benadert,
wordt overeenkomstig (0.1) beschreven door

(2.2) g(Q) = (z(Q) - z(Q'))/rb .

Tabel 2.1 geeft de waarde g(Q) voor verschillende waarden van a, a1 en de waarden 3,
10, 30, 100 van de overbrengverhouding U.

a a1 U=3 U = 10 U = 30 U = 100

3.0 3.0 -0.0000000 -0.0000000 -0.0000000 -0.0000000
3.0 12.0 ondersneden -0.0021841 -0.0022713 -0.0022813
3.0 21.0 ondersneden -0.0058809 -0.0065980 -0.0066813
3.0 30.0 ondersneden ondersneden -0.0121798 -0.0124843

12.0 3.0 0.0371539 0.0366487 0.0366045 0.0365995
12.0 12.0 0.0000000 0.0000000 0.0000000 -0.0000000
12.0 21.0 -0.0032867 -0.0035017 -0.0035203 -0.0035223
12.0 30.0 -0.0113695 -0.0140428 -0.0142785 -0.0143052

21.0 3.0 0.1424464 0.1406983 0.1405448 0.1405274
21.0 12.0 0.0305271 0.0298686 0.0298105 0.0298039
21.0 21.0 0.0000000 0.0000000 0.0000000 -0.0000001
21.0 30.0 -0.0037294 -0.0038290 -0.0038375 -0.0038383

30.0 3.0 0.3129790 0.3097857 0.3095043 0.3094722
30.0 12.0 0.1521427 0.1503231 0.1501629 0.1501447
30.0 21.0 0.0211146 0.0205611 0.0205125 0.0205070
30.0 30.0 -0.0000001 -0.0000001 -0.0000000 0.0000001

Tabe12.1.

Tabel 2.1 doet vermoeden, dat het regeloppervlak Rb de kroonwielflank niet goed be
nadert voor grote waarden van de overbrengverhouding. Het is de auteur tot nu toe
niet gelukt dit te bewijzen.
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3. Het regeloppervlak Rc

In paragraaf 7 in [2] is een regeloppervlak Rc beschreven, dat de kroonwielflank be
nadert. Ret oppervlak Rc gaat door het punt Q(at', at') op de rolkromme op de
kroonwielflank. De hoek at' wordt in [2] aangeduid als de referentiedrukhoek van Rc

op de rolas. De parametervoorstelling (7.4) in [2] van Rc is eenvoudig om te werken tot
de volgende parametervoorstelling, met parameters ~ en 1', van Rc

x = Ur" cos(~ - k inv(at'))j(cos(J) cos(~)) ,

(3.1) Y = Ur" sin(~ - k inv(at'))j(cos(J) cos(~)) ,

z = -r"jcos(1') +Ur" tan(Ojsinb) .

De referentiedrukhoek at' op de rolas is een te kiezen constante. Bij de berekeningen
in tabel 3.1 is genomen at' = 20 graden.

We onderzoeken nu de nauwkeurigheid waarmee het regeloppervlak Rc de kroonwiel
flank benadert. Laat Q(a, ad een punt op de kroonwielflank zijn met coordinaten
(1.1). De rechte door Q evenwijdig aan de kroonwielas snijdt Rc in het punt Q'. Aan
gezien de z-as en de kroonwielas samenvallen, geldt

(3.2) x(Q) = x(Q'), y(Q) = y(Q') .

Uit (1.1) en (3.1) concluderen we, dat de parameters ~ en l' corresponderend met Q'
op Rc voldoen aan

~ = 'IjJ - k¢ + k inv(at') ,
(3.3)

cos(1') cos(~) = cos(a) cos(1/,)

Dus

U tan(O = -sin(a) cos(al - a)jcos(ad + a + inv(at') + O(k2
), k 10 ,

(3.4)

Substitutie van de formules (3.4) in de derde vergelijking van (3.1) leidt tot de volgende
uitdrukking voor de z-coordinaat z(Q') van Q'

(3.5) z(Q') = -r"jcos(a) + z(Q) + r,,(a + inv(at' ))jsin(a) + O(k2
), k 1 0

De nauwkeurigheid waarmee het regeloppervlak Rc de kroonwielflank in het punt Q
benadert, wordt overeenkomstig (0.1) beschreven door

(3.6) e(Q) = (z(Q) - z(Q'))jr" .
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Op grond van (3.5) geldt

(3.7) e(Q) = l/cos(a) - (a +inv(a,.))/sin(a) +O(k2
), k 10 ,

en derhalve

(3.8) lim e(a, al; U) = l/cos(a) - (a +inv(a,.))/sin(a) .u....oo

Uit (3.8) concluderen we dat het regeloppervlak R c de kroonwielfl.ank niet goed bena-
dert voor grote waarden van de overbrengverhouding U = l/k; vergelijk (0.2).

Tabel 3.1 geeft de waarde e(Q) corresponderend met het regeloppervlak R c voor ver-
schillende waarden van a, al en de waarden 3, 10, 30, 100 van de overbrengverhouding
U. De limietwaarde (3.8) is in de laatste kolom afgedrukt. Voor de referentiedrukhoek
a,. op de rolas is gekozen a,. = 20 graden.

a al U=3 U = 10 U = 30 U = 100 limiet =

3.0 3.0 -0.2851581 -0.2839830 -0.2838804 -0.2838688 -0.2838676
3.0 12.0 ondersneden -0.2716219 -0.2824259 -0.2837370 -0.2838676
3.0 21.0 ondersneden -0.2403744 -0.2778654 -0.2833116 -0.2838676
3.0 30.0 ondersneden ondersneden -0.2696330 -0.2824942 -0.2838676

12.0 3.0 -0.0535567 -0.0564040 -0.0566616 -0.0566910 -0.0566939
12.0 12.0 -0.0567118 -0.0566955 -0.0566941 -0.0566940 -0.0566939
12.0 21.0 -0.0537507 -0.0564240 -0.0566639 -0.0566912 -0.0566939
12.0 30.0 -0.0455246 -0.0556521 -0.0565778 -0.0566835 -0.0566939

21.0 3.0 0.0125233 0.0073336 0.0068683 0.0068153 0.0068101
21.0 12.0 0.0082155 0.0069369 0.0068242 0.0068113 0.0068101
21.0 21.0 0.0068097 0.0068100 0.0068101 0.0068101 0.0068101
21.0 30.0 0.0081677 0.0069317 0.0068236 0.0068113 0.0068101

30.0 3.0 0.0868526 0.0785323 0.0777875 0.0777026 0.0776942
30.0 12.0 0.0820265 0.0780861 0.0777378 0.0776981 0.0776942
30.0 21.0 0.0788791 0.0778009 0.0777061 0.0776953 0.0776942
30.0 30.0 0.0776213 0.0776877 0.0776935 0.0776942 0.0776942

Tabel 3.1
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