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1. Inleiding

Aan de Technische Hogeschool Eindhoven wordt via de in

tera£delingswerkgroep "industrie-robots", een samenwer

kingsverband tussen de a£delingen Elektrotechniek en

Werktuigbouwkunde, onderzoek verricht naar toepassingen,

verbeteringen en nieuwe mogelijkheden op het gebied van

de robotica.

In dit kader hoort ook het opstellen van een mathema

tisch model van een robot. Zoln model kan op een compu

ter verwerkt worden, waardoor berekening en nabootsing

van het dynamisch gedrag van een robot mogelijk zijn.

Deze kennis is zeer belangrijk bij het aanbrengen van

terugkoppelingen in de regelketen: dit zal in de toe

komst gebeuren met sensoren en een eerste vereiste voor

het £unctioneren van zoln systeem is dat de regelketen

stabiel moet zijn.

Een eerste stap in het onderzoek naar het dynamisch ge

drag van een industrie-r090t was het a£studeerwerk van

R.J. van der Kruk (lit. 1). Zijn mathematisch model van

een robot was beperkt tot een graad van vrijheid. Voor

de toetsing met de werkelijkheid had Van der Kruk de

beschikking over een proe£opstelling met 1 vrijheids

graad en een industriele robot, de ASEA IRb-6, die bij

de eenheid bedrij£smechanisatie van de a£deling der

Werktuigbouwkunde beschikbaar is.

Als vervolg op het werk van Van der Kruk was het gewenst

om het mathematisch model uit te breiden tot een gehele

robot. Daar is kennis voor nodig van de onderlinge be

invloeding van de verschillende vrijheidsgraden: de be

weging van de ene vrijheidsgraad verandert de last voor

de andere vrijheidsgraden en hiermee ook het dynamisch

gedrag van elke a£zonderlijke vrijheidsgraad.

De tweede stap in het onderzoek naar het dynamisch ge

drag van een industrie-robot wordt he~-o~stellen van

het mathematisch model voor twee vrijheidsgraden~ o.
het mathematisch model te controleren is een proe£-
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opstelling met twee vrijheidsgraden nodig. Het ontwerpen

van deze proe£opstelling is de opgave die mij als I1

opdracht werd verstrekt.



- 2-1 -

2. Formulering van de opdracht

Ontwerp een proefopstelling van een robot met twee vrij

heidsgraden.

Bij de bestudering van het dynamisch gedrag van een

knikarm-robot heeft R. van der Kruk in zijn afstudeer

werk bij de vakgroep ER de resultaten van zijn reken

model geverifieerd door metingen aan een proefopstelling

met een vrijheidsgraad.

Deze proefopstelling bestond uit een standaard robot

aandrijfset met ingebouwde mechanische reduktor en op

nemers voor hoeksnelheid en positie. Op de uitgaande

as was een stalen schijf bevestigd om het gewenste

massatraagheidsmoment te kunnen bereiken.

Het doel van de opdracht is het ontwerpen van een proef

opstelling waarbij aan de om een vertikale as draaiende

romp een scharnierende arm wordt toegevoegd. De inrich

ting van de opstelling moet het mogelijk maken de toe

gevoegde rotatie-as naar keuze horizontaal of vertikaal

te stellen. Voor de specificatie van belastbaarheid,

herhalingsnauwkeurigheid en snelheid kunnen de waarden

van de ASEA IRb-6 robot worden aangehouden.
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3. Analyse van de ASEA IRb-6 robot

De ASEA IRb-6 robot is een antwerp zoals in fig. 3.1

hieronder a£gebeeld. De robot telt vij£ vrijheidsgraden,

te weten:

p: rotatie de volledige robot ~teert am het voetstuk

Q: onderarm beweegt uit/in beweging

oc: bovenarm beweegt op/neer beweging

t: pols buigt

v: pols roteert

fig. 3.1

Industrie-robot ASEA IRb-6

e

Kinematisch schema met twee

vrijheidsgraden, p en 8,

c(=t=v=O

Om de ASEA-robot in twee vrijheidsgraden te beschrijven

worden de andere vrijheidsgraden aangenomen in de stand

~=t=v=O. Schematiseer de diverse onderdelen van het me-

chanisme door stangen met puntmassa's zoals in fig. 3.2

aangegeven. De aandrijving van de tweede vrijheidsgraad

gebeurt bij de ASEA-robot ingewikkelder dan weergegeven:

een motor drijft een spindel aan. Op de spindel zit een

kogelomloopmoer die gelagerd is op het uiteinde van een
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kruk. De translerende beweg~ng van de kogelomloopmoer

wordt daardoor omgezet ~n een n~et-eenpar~ge beweg~ng

van de kruk (b~j een constant motortoerental).

Wat z~jn de belast~ngen voor de vr~jhe~dsgraden p en 61

J =t m~ .r~ r = afstand van de puntmassa m tot de (3.1 )

rotat~e-as

U~t f~g. 3.2 voIgt voor J
p

' het massatraaghe~dsmoment

om de p-as:

2Q) +M.(f+ . 0)2
c.s~n II'

De constante bevat de b~jdragen van aIle onderdelen d~e

u~tslu~tend met de p-as mee roteren.

Door de stangenv~erz~jde AOABBO wordt een parallellogram

gevormd. stang 2 ~s de ~ngaande schakel. stang 1 ~s het

"gestel" (er wordt g"n beweg~ng van de derde vrijhe~ds

graad aangenomen, ex. =0 b~j elke stand van p en Q).

Vanwege de parallellogramconstruct~ez~jn de hoeksnelhe

den en hoekversnell~ngenvan stang 2 en stang 4 t.o.v.

hun draa~punten AO resp. BO aan elkaar gelijk. Omdat

stang 2 even lang ~s als stang 4 zal oak het uite~nde

van stang 2, punt A, dezelfde snelheid en versnell~ng

onderv~nden als het uiteinde van stang 4, punt Bo(t.o.v.
-het gestel AOBO ). Daar zowel punt A als punt B op stang

3 l~ggen hebben aIle punten van stang 3 dezelfde snel

he~d en versnell~ng t.o.v. het gestel.

Met deze gegevens voIgt voor J Q, het massatraagheids

moment om de Q-as:
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Een algemene analyse van het mechanisme en bepaling van

de krachten in de stangenvierzijde volgens de methode

die in de cursus Mechanismen A ter sprake komt, is op

genomen in bijlage 1.

De stangen hebben een bouwvolume dat ook bijdraagt tot

een massatraagheidsmoment van de stang om zijn eigen

massamiddelpunt. Voor stang 2 en stang 4 is deze bijdra

ge gelijk aan J 2 resp. J 4 • Stang 3 roteert niet om zijn

eigen massamiddelpunt en:.daardoor is J 3 gelijk aan nul.

AIle bijdragen opgeteld geeft nu voor J e :

Om de robot in een bepaalde stand te laten staan is er

een statisch koppel nodig om het in elkaar zakken van

de stangenvierzijde ten gevolge van de zwaartekracht

tegen te gaan.

De component van de zwaartekracht in de e-bewegings

richting is g.sin 9 •

T = F.r = m.a.r T = koppel, a = versnelling

Het benodigde koppel wordt hiermee (zie ook bijlage 1):

Met de formules 3.2 , 3.4 en 3.5 is de laat v~er

de vrijheidsgraden ~ en e bekend.
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4. Hat dynamisch gedrag van een industrierobot met een

graad van vrijheid (lit. 1)

4.1 De proefopstelling en het mathematisch model

_ ..

De proefopstelling (fig. 4.1) bestaat uit een aandrijf

set (bestaande uit motor, tachometer, resolver en harmo

nic drive overbrenging) met op de uitgang van de harmo

nic drive een schijf als last. De harmonic drive (fig.

4.2) bestaat uit een wavegenerator WG (dit is een ovale

rotor), een circular spline CS (een starre ring met

binnenvertanding) en een flexspline FS (een flexibele

bus met buitenvertanding). De overbrengverhouding i is

i = 158.

f'j. "U

pI"oefopstel1in!J met
iin ",,!jhe~9 ro..a.d

t'j. 4.2.

ha.rmon i c cJ.n'''e

tiS. 4.3

ma.ssa.'IIeer.s~.s I:eem

J.= massatraagheidsmoment van onderdeel i
J.

c.= torsiestijfheid van de verbinding tussen twee onder
J.

delen

d.= demping van de verbinding tussen twee onderdelen
J.
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Een accent
.r.

bij een parameter duidt aan dat uit deze

•

parameter de overbrengverhouding i geelimineerd
, .2

De relatie die daarbij hoort is: p = p • 1
X X

is.

De proefopstelling kan vertaald worden in een massaveer

systeem zoals in fig. 4.J weergegeven. Om deze opstelling

met de ASEA-robot te kunnen vergelijken moeten de para

meters J., c. en d. voor beide hetzelfde zijn. Dit is zo
111

goed mogelijk nagebootst door voor de proefopstelling

eenzelfde motor, tachometer, resolver en harmonic drive

te gebruiken als bij de ASEA-robot. Een verandering van

een van de vrijheidsgraden e,~, t of v geeft een andere

last J 4 en mogelijk ook een andere waarde voor c
J

(bij

niet oneindige stijfheid van de armen van de ASEA-robot

t.o.v. de torsiestijfheid van de flexspline van de har

monic drive). De last J 4 kan aangepast worden door ge

wichten op de schijf van de proefopstelling aan te bren

gen. De torsiestijfheid c
J

kan niet aangepast worden.

Het mathematisch model van de robot met een vrijheids

graad wordt gevormd door de bewegingsvergelijkingen van

het massaveersysteem van fig. 4.J met daaraan toegevoegd

een spelingsmodel om ook de invloed van spelingen te

kunnen bekijken. Zie ook lit. 1.

4.2 De metingen en conclusies

Van der Kruk heeft met de proefopstelling de ASEA-robot

in een aantal standen nagebootst. De metingen staan

in fig. 4.4 en fig. 4.5 afgebeeld.

Hij concludeert dat de laagste resonantiefrequentie

bepaald wordt door de mechanische parameters c
J

en d
J

•

De tweede resonantiefrequentie ligt veel hoger en be

invloedt de ~aagst8 resonantiefrequentie niet. Daarom

kan het massaveersysteem vereenvoudigd worden tot dat

van fig.· 4.6. Omdat het mathematisch {ilodel bestaat tiit

de bewegingsvergelijkingen van het massaveersysteem,

wordt deze ook sterk vereenvoudigd.
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Met behulp van de schaalverdeling en de pieken in het

fasediagram zijn de resonantiefrequenties af te leiden

(de dip's in het modulusdiagram). De meting van de ASEA

robot staat in fig. 4.7 afgebeeld.

De ASEA-robot heef't twe~ lage resonantiefrequenties

(16 Hz en 20 HZ) die elkaar beinvloeden (ze liggen dicht

bij elkaar) en een iets hogere resonantiefrequentie 52 Hz

met een weel lagere modulus. Het gedrag in het hogere

frequentiegebied is gelijk aan het gedrag van de proef

opstelling.

De proefopstelling heeft maar een lage resonantiefrequen

tie 22,2 Hz. Dit geeft aan dat de harmonic drive als slap

is te beschouwen t.o.v. de constuctie-onderdelen na de

flex spline ("FS).

Het aanwezig zijn van meerdere resonantiefrequenties bij
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de ASEA-robot duidt aan dat de armen niet als oneindig

stijf beschouwd kunnen worden: de'armen trillen ook en

de representatie ervan is een meer ingewikkeld massa

veersysteem ~an de last dan dat in fig. 4.6.

4.4 De parameter c
J

van de proefopstelling

De fabrikant van de harmonic drive geeft in zijn catalo

gus voor de torsieveerstijfheid c
FS

= 81870 Nm/rad. Uit

de metingen aan de proefopstelling voIgt:

22/c
J

= (2 rr • f r ) .J4 = (2ff.9,9) .9,J = J6000 Nm rad

Hoe is dit grote verschil te verklaren?

Wanneer de constructie van de proefopstelling (fig. 4.1)

vanaf de flexspline naar de schijf (last) bekijken dan

zien we als "slappe" elementen: de flexspline en het

dunne asje. De torsiestijfheid van deze constructie voIgt

uit: 1
=-+c FS

1
'c--

as

G.I G.17d4 10 4
met p 8.10 .17(0,025) 76700 Nm/radc = 1 = J2.1 = J2.0,04 =as

c FS = 81870 Nm/rad

Invullen levert op: c
J

= J9600 Nm/rad

Dit is slechts 10% meer dan de gemeten waarde en het

vermoeden rees dat dit de oorzaak was. De constructie

werd gemodif'iceerd door-de naaf vast te lassen aan de

flens (fig. 4.8).

Een nieuwe meting van de proefopstelling wees uit dat

de verbetering slechts zeer beperkt was: c
3

steeg van

J6000 Nm/rad naar 48000 Nm/rad. Vermoedelijk is bij

beide constructies verlies aan torsiestijfheid aanwezig

in'de boutverbindingen en is in de oorspronkelijke op

stelling de torsiestijfheid van het asje groter doordat

de invloed van de loctite-lijm tussen as en naaf niet

verwaarloosbaar klein is (wat aanvankelijk veronder-'

steld werd omdat El ,. « E 1).
~Jm staa
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Een verhoging van de resonantiefrequentie zou bereikt

kunnen worden door c
FS

groter te maken.bij gelijkblij

vende last voor de motor en eenzelfde belastbaarheid van

de drive. Zo'n drive is echter niet verkrijgbaar:

c FS ~roter gaat steeds gepaard met J WG groter oftewel:

de last wordt groter.

..
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5. De proef'opstelling met twee vrijheidsgraden

5 • 1 Mogeli,ike conf'iguraties

,j :

met twee rotaties

b)

5.2 Eisenpakket voor de proefopstelling

a) Nabootsen van de p- en 8-beweging van de ASEA IRb-6

robot
oMogelijkheid om de tweede vrijheidsgraad 90 om te

stellen tDt een vertikale rotatie-as

c) Belastbaarheid, snelheid en herhalingsnauwkeurigheid

gelijk aan die van de ASEA-robot

d) Zo mogelijk een modulaire opbouw met uitwisselbaar

heid van de af'zonderlijke vrijheidsgraden

e) Zo mogelijk een tweede vrijheidsgraad die volledige

omwentelingen kan maken

5.3 Vertaling van de eisen

Nabootsen van het dynamisch.gedrag betekent dat het

massaveersysteem van robot en proef'opstelling er het

zelf'de uit moeten zien. Voor de p-as ziet het massaveer

systeem uit als in fig. 4.3 (het vereenvoudigde model

van Van der Kruk). De parameters c
3

en J 4 bepalen de

laagste resonantief'requentie. Als we dezelf'de harmonic

drive HDUC 32-158 2A BL3 nemen en voor J 4 voldoen aan

formule (3.2) dan is daarmee ook de laagste resonantie

frequent~e gelijk. Aan eis c en e is ook voldaan, omdat

de aandrijfcomponenten (motor, tachometer, resolver en

harmonic drive) precies dezelfde zijn als bij de ASEA

robot.
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Voor de 6-beweging moet aan het massaveersysteem van

fig. 4.3 nog de invloed van de zwaartekracht worden

toegevoegd. Dus moeten voor nabootsing van het dynamisch

gedrag OJ''' J 4 en, de zwaartekrachtsinvloed hetzelfde zijn.

Voor J 4 moet de formule (J.4) gelden. Voor de invloed

van de zwaartekracht moet aan formule (J.5) worden vol

daan. De waarde vanc
J

is voor de ASEA-robot onbekend.

De ASEA-robot heeft een constructie met een spindel en

kogelmoer waardoor bij een constant motortoerental een

niet-eenparige rotatie van de 6-beweging ontstaat. Boven

dien is de maximale hoekverdraaiing nogal beperkt. Het

eerste bezwaar is vrij ernstig voor de modelvorming.

Daarom wordt van zoln constructie afgezien en wordt ge

kozen voor een harmonic drive overbrenging die aan alle

gestelde eisen kan voldoen. Voor de bepaling van de be

nodigde harmonic drive, zie hoofcb/:-uk 6.1: Bepaling van de

overbrenging voer de tweede vrijheidsgraad. Het resul

taat is een harmonic drive HDUC 32-158 2A BLJ geworden.

Deze is reeds beschikbaar bij de aandrijving veer de

p-baweging. Omdat de torsiestijfheid c
J

de laagste

resonantie mede bepaalt, is het voer de verificatie van

het mathematisch model wenselijk dat ook een andere

waarde van c
J

gerealiseerd kan worden. Dit is mogelijk

door een kleinere uitvoering van de drive te kiezen,

de HDUC 25-160 2A BLJ, waarbij er wel beperkingen ont

staan voor de belastbaarheid van deze vrijheidsgraad.

Door verwisseling. van de p- en Q-aandrijfset kan toch in

het volledige ASEA-robot bereik gemeten worden, zij het

met slechts een kleine last in de uiterste standen.

Voor de motor wordt dezelfde motor gekozen als bij de

ASEA-robot maar zonder tachometer. Deze laatste is over

bodig omdat snelheids- en versnellingssignalen uit de

resolversignalen worden afgeleid.

5.4 De uitwerking tot een principe-constructie

In het voorgaande is geeist dat de constructie bij bewe

ging aan de formules (J.2), (J.4) en (J.5) moet voldoen.
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,

(J.2): J p = constante + m2 .(b.sin8)2 + mJ.(e + c.sin 9)2

+ a.sin 2Q) + M.(f + c.sin

Merk op dat het er voor Tst of J Q niet toe doet wat de

afstand e voor m
J

of de afstand f voor Mis.

Een benadering van het model kan dan zijn de vervanging

van koppelstang J (de bovenarm van de robot) door een

puntmassa mJ+M op het uiteinde van stang 2.

De stangen 2 en 4 kunnen samengevoegd worden tot een,
stang 2 met massa m4 op afstand a en massa m2 op af-

stand b van het scharnierpunt AO (fig. 5.2). Doordat er

altijd een bouwvolume is kan het deel J 2 + J 4 door de

stang zelf of desgewenst door een schijf (gebalanceerde

massa) aan de 8-as gerealiseerd worden.

fig. 5.2

Bij deze keuze van massa's en afstanden zijn J Q en Tst
goed nagebootst. Rest nu nog J p kloppend te maken.

Het blijkt helaas niet mogelijk te zijn om dit op een

voudige wijze als functie van e steeds kloppend te hou

den. Er is slechts een benadering mogelijk in diskrete

standen ~1' 8 2 enz. J p een goede waarde te geven en

deze waarde moet steeds aangepast worden aan nieuwe

standen voor 9. De reden hiervoorzijn de termen
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( . Q) 2m. x + y.s~n <;1

m.(x + y.sin 6)2 = m.(y.sin 8)2
, I..

I II

+ 2.m.x.y.sin 6,

III

I

II 2m.x

dit gedeelte is reeds gerealiseerd

door de Massa m op het uiteinde van
I

staa£ 2 aan te brengen

dit is een 6-ona£hankelijk deel en daardoor

eenvoudig aan te brengen als massa's rond

de ~-rotatie-as.

III: 2.m.x.y.sin 8 : dit is het struikelblok. ZeI£s een

bijzondere vormgeving van de Massa,
m op het uiteinde van staa£ 2 kan

deze 8-afhankeIijke term niet re

presenteren. Dit bIijkt uit het

volgende:

Een Iichaam hee£t hoo£dtraagheidsmomenten J 1 , J 2 en J]

om resp. x-, y- en z-as. Een gedraaid assenstelsel geeft

als massatraagheidsmoment

" x
" "",,-

x

II ~ TJ = e e = e- - -

Door de rotatie om de 6-as

ziet de eenheidsvector er als

voIgt uit:

(

sin a)
e_ = 0-z

cos 8

Er komen geen termen met slechts sin 8 in voor waarmee

de onmogelijkheid is aangetoond.

Resumerend komen we tot de constructie van fig. 5.2., .

Nu moetnog aan eis ej te voldoen: de tweede vrijheids-

graad moet volledige omwentelingen kunnen maken.
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Door de arm van de e-vrijheidsgraad excentrisch t.o.v.

de p-rotatie-as te bevestigen is dit probleem opgelost.

Het gevolg ervan is een toename van het massatraagheids-
. 2

moment om de p-as met een bedrag (m2 + m
J

+ m4 + M).e

als e=excentriciteit.

, :
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6. Dimensionering van de proefopstelling met twee

vrijheidsgraden

6.1 Bepaling van de overbrenging voor de tweede vrijheids

graad

Uit de catalogus van de ASEA-robot (lit.2) voIgt voor

de e-beweging:

snelheid v = 0,75 m/s

lengte van de arm I = 0,45 m

v ~ 6 /w= I =~ = 1, 7 rad s

60
n ui t =W • 211'

60= 1,67.2~ = 15,9 omw/min

n. = n t = 2600 omw/minJ.n mo or

i =
n.J.n--=
nuit

2600-=15,9 16J

De best passende harmonic drive uit de catalogus (lit.3)

heeft een overbrengverhouding i = 160.

Nu moet nog de grootte van de drive bepaald worden.

De ASEA-robot bereikt in 0,25 s haar eindsnelheid. De

hoekversnelling 0' is dan (veronderstel eenparig versneld

aanlopen) :

W 't
«. = u~ = l.t.§l. =

0,25
26,8 rad/s

Het koppel dat de drive door moet leiden is:

T = Jlast·cx + Tst (6.1)
.,

met J = J p volgens formula (J.4)last

of J = J e volgens formule (J.2)last
ex. _.

6,8 r.ad/s2
J • =

T st = Tst volgens formule (3.5)
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Een schatting van de

verdeling van de massa's

bij de ASEA-robot is:

m2= 8 kg

m
3

=11,5 kg

m4= 2 kg

M = 6 kg (max.)

a=b=0,225 m

c =0,45 m

d =El,14 m

e =0,221 m

£ =0,965 m

e

M

fi9' 6./
K/nemo.'-£"5c.n ~c.heYY1Q.

f/5EA IRb- b robot
met 2 vriJ he.ld5Sra.oLen : 'f en e

Helaas zijn de exacte waarden niet bekend. Met deze

schatting is J" praktisch kloppend met de gemeten waar

den voor de stand e = :400
•

Met deze schatting komen de o£ormules (3.2), (3.4) en

(3.5) er als voIgt uit te zien:

J p = 2,32 + 2.( -0,14 + 0,225.sin e)2 + 8.(0,225.sin 8)2

+ 11,5.(0,45.sin e + 0,221)2 + M'.(0,9 6 5 + 0,45.sin 8)2
k9m'l (6.2)

3,04. + 2 (met = 0,20 kgm2) k9m'l (6.3)J e = M.0,45 J 2 + J 4

Tst = (74,3 + M.4,5).sin 8 Nrn (6.4)

Voor de berekening van de harmonic drive dient rekening,
gehouden te worden met een belastingfactor v = 1,5.

In de uiterste stand e = 40 0 is de belasting het grootste.

In onbelaste (M = 0 kg) en vol belaste toestand (M = 6 kg)

is dan het koppel voor de vrijheidsgraden p resp. e
(gebruik formule 6.1):

p: (8=409 ., M=6 kg)

p: (9=40 0
, M=O kg)

J,,=14,9 kgm2

J p= 5,8 kgm2

T,,=(14,9.6,8+ 0).1~5=152 Nm

Tp=( 5,3.6,8+ 0).1,5= 54 Nm
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Q: (e=40
0

t M=6 kg) J e = 4 t 3 kgm2
TQ.= (4 t 3. 6 ,8+6 5 ) • 1,5=141 Nm

Q: (Q=40 0
, M=O kg) J e = Jt O kgm2

TQ=(3,0.6,8+47,7}.1 t 5=102 Nm

De harmonic drive catalogus geeft na initerpolatie van de

tabelwaarden (n. = 2600 omw/min, L = 20000 uur, 100%
~n

belasting, belastingfactor = 1 ) :

type HDUC 20: T = 37 Nm c t = 23900 Nm/rad

type HDUC 25: T = 61 Nm c t = 37350 Nm/rad

type HDUC 32: T =129 Nm c t = 81870 Nin/rad

Het meest geschikt voor de aandrijving van de 6-vrijheids

graad is (net als bij de p-vrijheidsgraad) het type

HDUC 32. Om echter geen identieke tweede set te hebben,

is gekozen voor type HDUC 25-160 2A BL]. Deze is goedkoper

en kan de ASEA-robot bij kleinere hoeken p en geringere

Massa M toch nabootsen. Verder is de variabele c
3

' die

belangrijk is voor de laqgste resonantiefrequentie,

verschillend van die ~an drive type 32 en kan de invloed

daarvan in een constructie bekeken worden (dit ter verifi

catie van het mathematisch model).

Tot slot kan opgemerkt worden dat de invloed van het

statische koppel t.o.v. het totale koppel voor de e-vrij

heidsgraad erg groot is. Afwezigheid van dit koppel zou

tot de gekozen kleinere harmonic drive leiden.

N.B.: Bij gebruik van de harmonic drive -HDUC 25 is dus

de nodige voorzichtigheid t.a.v. de belasting

geboden! !!

6.2 Bepaling van de asdiameter en de lagering

Zoals in het voorgaande is gebleken, is het voor een goed

dynamisch gedrag van belang, dat de torsiestijfheid c
3

_ zo

groot mogelijk moet zijn. Dit kan door de flexspline FS
van de h~rmonic drive rechtstreeks aan de arm te bevesti

gen. De kleinste asboring van de lagering wordt dan bepaald
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door de huisdiameter van de flexspline (84 mm voor

HDUC 32). Het kleinste lager wordt nu d=90 mm met

D=140 mm. Het huis waarin het lager opgenomen moet

worden heeft dan een buitendiametervan minstens 150 mm.

Aan deze ronde vorm moet dan nog een pasvlak komen (nodig

als de twee vrijheidsgraden loodrecht op elkaar staan) en

daarmee wordt het huis nog groter en zwaarder.

Om tot een kleiner bouwvolume te komen (lees: buitendia

meter) kan tussen flexspline FS en arm een as geplaatst

worden, waarbij de lagering op deze as is aangebracht

(deze wordt dan kleiner, dus ook goedkoper). Voor de

dimensionering van de as is het belangrijk dat deze veel

torsiestijver is dan de flexspline FS van de harmonic

drive. Immers, c
3

wordt nu bepaald door

1
=

e-~

FS

. 1+
e as

1+-
C arm

beide minimaalen C
arm
0,75.cFS zijn. (Iets

bereiken met een zeer

Gewenst is c
J

groote Door C
as

6.cFS te nemen, zal c
3

groter dan

meer dan deze waarde is aIleen te

zware constructie voor een geringe winst; omgekeerd neemt

c
J

relatief snel af bij een afname van Cas!.

G."
32.l.cas

is als inbouwvolume voor

=d
as

ofweI
G.I
-~~- 1 -c as

Stel dat er 100 mm aslengte noqig

de lagering, dan voIgt d uit:
as

G.7Td4
as

met cas = 6.cFS = 6.81870 = 491220 Nm/rad

Invullen van de gegevens (G = 8.10 10 N/m2 voor staal)
.!

levert op: d = 50 mmas

De lagering moet ook nog opgesloten worden, waarvoor een

asmoer gebruikt zal worden. Dit is een verzwakking van

de as, dus de asdiameter ter plaatse van de lagering

moet iets groter worden: neem d = 55 mm.
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Controle-berekening op sterkte.

Het maximale torsiemoment Mt is 2.129 = 258 Nm (dit is

het nominale uitgangskoppel van de harmonic drive met

100% overbelasting).

Buigend moment ~:

het torsiemoment van de tweede vrijheidsgraad kan een

~uigend moment zijn voor de eerste vrijheidsgraad, dus

het maximum is minstens 258 Nm. Een Massa op het uiteinde

van de arm zorgt voor een buigend moment bij de eerste

in normaal
2rad/s volgt

vrijheidsgraad dat groot kan zijn.

Voor de harmonic drive geldt dat het kDppel

gebruik begrensd is tot T=129 Nm. Met «=6,8
2

J = T/~ = 19 kgm •max
Neem aan dat de minimale armlengte 0,4 m is,-dan zou dit

maximale massatraagheidsmoment gerealiseerd worden door

/
22een Massa m met m = J r ,= 19/0,4 = 119 kg.

Bij een verticale rotatie-as wordt ~ dan gelijk aan:

Mb = m.r.g = 119.0,4.10 = 476 Nm

Neem nu als maximale belastingen voor de as:

Mb = 480 Nm Mt = 260 Nm (6.5)

\ / 2 2'·
Hiermee wordt het vergelijkmoment Mv=\jMb + 0,75.Mt _= 530 Nm.

Voor een stalen as van c45 voIgt dan voor de diameter:

= 41 mm530.103

0,1.75=d =as O,l.c:rv zul

Hieruit volgen de schaalfactoren en daarmee de ontwerp-

260,8 N/mm370.0.70.0,88 =
1,5.2,5=a

o

spanning:

cr .b.b
gr g 0 =
v 0 ·f3k

d
as

530.103

0,1.60,8 = 44 mm

De gekozen asdiameter d = 55 mm voldoet dus ruimschoots.as
, .

De belasting voor de lagering bestaat hoofdzakelijk uit

het buigende moment waaraan de as is blootgesteld en een
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axiale kracht door het eigengewicht (bij een verticale

rotatie-as van de tweede vrijheidsgraad). In het voor

gaande waren grote lagers al a£gevallen door hun bouw

volume.

De asdiameter d = 55 mm. De buitendiameter van het la-as
ger is dan D = 90 mm o£ groter.

De keuze is te maken uit groe£kogellagers, hoekcontact

lagers ,en kegellagers (gecombineerde radiale-axiale be-

lasting). De groe£kogellagers en hoekcontactlagers heb

ben als minpunt een puntcontact, terwijl kegellagers

een lijncontact hebben. De groe£kogellagers hebben verder

geen nastelbare speling. Op grond van deze overwegingen

zijn kegellagers het meeste geschikt.(De prijs voor zo'n

kegellager is gelijk aan dat van een hoekcontactlager).

Berekening kegellager 32011X, d = 55 mm, D = 90 mm :

B = 23 mm, a = 20 mm, C = 69500 N, c = 64000 No
stel ~uasena£stand van de lagers is 5 mm, dan is de

afstand voor de reactiekrachten: 2.a + 5 = 45 mm

K = 480 Nm en m = 120 kg-o,max max

waarmee F d 480 10667 N
ra =, 45:10-3 =

0,5. Frad 0,5.10667
F = + K = - + 120.10 = 4756 Na Yl a 1,5

~=1Q()b7 0,45 wat groter is dan e = 0,40 waardoor

P = 0,4.F d + 1,5.F = 0,4.10667 + 1,5.4756 = 11400 Nra a

Dit is minder dan Cmax

c =
(

60.2600.20000

J
O,3

= 11400. 158 =
106

voor het lager. (69500 N).

27900 N

Indien we de belasting als statisch beschouwen:

P = 0,5.F + Y.F = 0,5.10667 + 0,8.4756 = 9140 Noro a

Eis een rustige loop: C = 2.P = 2.9140 = 18280 No 0

Ook dit 'is Minder dan C
o,max

Dit kegellager voldoet.

voor het lager (64000 N).
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6.3 Bepaling van de armafmetingen

Van de arm wordt geeist dat er geen laagfrequente tril

lingen loodrecht op de bewegingsrichting of om de lengte

as van het armprofiel zijn: de buigstijfheid en torsie

stijfheid moeten voldoende groot zijn.

1) de buigstijfheid.

Beschouw de arm aan een zijde ingeklemd. Het koppel dat

ontstaat bij het versnellen van de arm, kan voorgesteld

worden door een dwarskraeht P op het uiteinde van de arm.

c = M P.l
p=p- = 2.E.L

1
ofwel

I

6
I = e.l

2.E

I JP
-- .~

- .... '...
Cf'

staal: E = 2,1.10 11 N/m2

1 = 0,4 ';"~·0,8 m

Om de torsiestijfheid C
J

hoog te houden is in hoofdstuk

6.2 geiHst dat c=e =e >6.e
FS

ofwel c:>491220 Nm/rad.arm as
Invullen gee:ft:

Ix = 46,8 : 93,6 em
4

1

2) de torsiestijfheid

Deze komt in het geding als de reactiekrachten t.g.v. de

Massa op het uiteinde van de arm niet in de neutrale lijn

van het armpro:fiel aangrijpen. Dit zal vooral gebeuren

bij een configuratie van de vrijheidsgraden als in fig.

6.2

Stel M=20 kg, e = 0,15 m dan is er een massatraaghei~s-
, . 2 2

moment J=M.e =0,45 kgm •
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resonantiefrequentie f
W 1 '~= 211 = 211· J (6.6)

G.I G. (I + I y ) 2.G.I
----E x x als I I (6.7)c t = = = =I I 1 x y

Invullen van (6.6) in (6.7) levert op voor I :x

(6.8)

Neem I = 0,4 : 0,8 m en stel f = 100 Hz.

Invullen in (6.8) geeft:

= 44,4 : 88,8 4em

Deze waarde is lager dan de bij de buigstijfheid gevon

den waarde en we hoaven dus niet bang te zijn voor tor

sietrillingen van de arm zelf.

Gekozen is voor een profiel met I =I , omdat er verschil-
x y ,

lende configuraties met twee vrijheidsgraden gemaakt wor-

den. Het armprofiel wordt in de ene opstelling in bij

voorbeeld de x-x-riehting het zwaarste belast en in een

andere opstelling kan dat de y-y-richting zijn.

De keuze is gevallen op een vierkant buisprofiel vanwege

de betere hanteerbaarheid ten opzichte van een ronde

buis: de bevestiging loodreeht op de as gaat gemakkelij

ker en het aanbrengen van massa's is ook eenvoudiger.

Een klein nadeel is het iets hogere gewieht.

Het best passende vierkante buisprofiel 'heeft de afme

tingen hoogte.breedte.wanddikte = 90.90.3 mm met I =

131 cm4 • Dit is niet voorradig bij de THE. WeI voO;radig

is 90.90.4 mm met I = 167 em4 •
x

6.4 Keuze van de verbinding tussen as en arm

Aan het asuiteinde van een aandrijfset komt 6f de arm

6f een andere aandrijfset. De besehikbare bouwhoogte

voor eenverbindingsstuk bedraagt 30 mm. De afmetin~

120 mm vierkant blijkt bijzonder gesehikt te zijn als
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algemene maat voor aanlegvlakken en ook voor de buiten

a£meting van het verbindingsstuk.

Redenen:

het is mogelijk om te armlengte instelbaar te maken

door de arm vast te klemmen met bouten. De steek kan

dan 99 mm bedragen voor M8-bouten. Een berekening

voor de stij £heid word t in p4,.t:lj~QQf b. S - gege-,
Ven.

de buitena£meting van een aandrij£set is minimaal 160mm.

Dit komt vanwege de a£metingen van de te gebruiken on

derdelen uit de bestaande proe£opstelling voor een vrij

heidsgraad. Door deze diameter als maximum te nemen voor

het lagerhuis, kan er aan de zijkant een pasvlak van

120 mm vierkant gemaakt worden. Het lagerhuis kan dan

-Y:le.rkan1; worden 120.120 Mm. De lagers hebben een

buitendiameter D=90 mm en passen hier dus goed in. Ook

de £lexspline van de harmonic drive past in deze a£me

tinge Zie ook de uitgewerkte tekeningen.

bij twee vierkanten van deze afmetingen en eenzelfde

rotatie-as, kan een M8-bout op een steekcirkel d st =

vi 99
2

+ 992 = 140 mm ongehinderd van beide zijden

gemonteerd worden door de vierkanten 45 0 ten opzichte

van elkaar te verdraaien.

Voor de bevestiging van het verbindingsstuk aan de as

stomp bestaan versehillende mogelijkheden:

a) spieverbinding

b) boutverbinding

c) krimpverbinding

d) lijmverbinding

e) verpennen

Voor de maximaal door te leiden kraehten kunnen die van

(6.5) genomen worden: Mt =260 Nm en ~=480 Nm.

Andere eisen die aan de bevestiging gesteld worden zij~:

1) demontage zonder schade moet mogelijk zijn (vanwe·ge

het aanbrengen van de lagering vanaf deze zijde van

de as)
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2) hoge torsiestij£heid

J) hoge buigstijfheid

4) geringe afmeting in de hoogte, zodat de afstand van

de arm tot de lagering van de as zo klein mogelijk is.

De beschikbare bouwhoogte is JO mm. Zie fig. 6.J.

ad a) spieverbinding

voordeel: een vormgesloten constructie die torsiestijf

is • De buigstijfheid is ook groot.

nadeel: de benodigde bouwhoogte is groter dan JO mm:

beschikbaar is d =50 mm. Hierbij hoort een spie metas
b=16 mm en h=10 mm. De toelaatbare vlaktedruk voor

as en naaf bedraagt bij gebruik van staal:

~ =50 N/mm2 (koppel met stoten), waarbij voor hetv,max
door te leiden koppel de helft van Mt genomen mag

worden. Of ~ =100 N/mm2 (koppel wisselend tussenv,max
nul en maximale waarde) met als door te leiden koppel

Mt =260 Nm.

Formule: cr- =
v h 

(l-b) .2.d

Invullen geeft in beide gevallen 1=J6,8 mm.

ad b) boutverbinding

Bedoeld wordt een boutverbinding op het kopse vlak van

de as.

voordeel: gemakkelijk losneembaar. Het bouwvolume is

klein: ongeveer 2'kophoogte bout.

nadeel: de steekcirkel is beperkt tot d
st

=40 mm.

Met een berekening op sterkte kunnen 4 M8-bouten

(~wal. 12.9) het gevraagde koppel Mt en buigmoment

~ net overbrengen. Het overbrengen van het koppel

berust echter op een krachtgesloten constructie (door

wrijving) en is daardoor uit dynamisch oogpunt be~~~

zien mogelijk zwak: een berekening van de torsiestijf

heid is ar niet.
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Een verbetering van de torsiestij£heid kan bereikt

worden door het koppel door te leiden met paspennen

(vormgesloten constructie) en het buigmoment over te

brengen met bouten. Dit blijkt mogelijk met 2 paspen

nen d=~mm en 4 M6-bouten (kwal. 12.9) op d st=40 mm.

Voor beide oplossingen is er nog een nadeel: de buig

stij£heid is niet oneindig groote Deze bedraagt

resp. 11.CFS en 8,4.c
FS

• Zie ook bijlage 2. Hierdoor

kan de torsiestij£heid c
J

nadelig beinvloed worden

(bij een con£iguratie als bij de ASEA-robot, waarbij

met Q=90o de buigstij£heid van de arm en de boutver

binding in dezel£de richting zijn als de torsiestij£

heid van de p-as).

ad c) krimpverbinding

Deze is niet demontabel zonder schade en niet vormgeslo

ten. Deze mogelijkheid valt a£.

ad d) l±jmverbinding

Deze is niet vormgesloten en niet gemakkelijk losneem

baar. Ook deze mogelijkheid"valt a£.

ad e) verpennen.

Bedoeld wordt verpennen dwars door de as heen.

voordeel: vormgesloten en demontabel.

2
mm

nadeel: een grotere bouwhoogte dan bij de boutverbinding."

Deze verbinding is berucht vanwege het gevaar voor in

slaan van de pen: de spanningen op de as-naa£ overgaag

zijn plaatselijk veel hoger dan de gemiddelde spanning

(randspanningen).

Met d =50 mm voIgt volgens norm NEN 10 d =10 mm metas pen
een bouwhoogte 2.w = 2.12 = 24 mm.

" rr- 2 _
Heta£schui£oppervlak van de pen Ad bedraagt: 4.d =78"

De treksterkte bedraagt- minimaal 590 N/mm2 • Bij venvaar-
.........

diging van de pen uit koud getrokken automatenstaal komt

de vloei.grens op a;L= J92 N/mm2 . Bij pure a£schuiving is

Lmax = 180 N/mm
2

een veilige waarde.
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De afschui£sterkte van de pen is ruim voldoende. Nu moet

de vlaktedruk op as en naaf nog kritisch bezien worden.

Veronderstel dat het dwarsoppervlak van de as, die de
hkracht overdraagt, gelijk is aan d .2 met h = hoogtepen

van een vlakke inlegspie die bij deze asa£meting behoort.

Met d =10 mm en h=10 mm voIgt een dwarsoppervlak
pen 2

van 50 mm • Doordat de pen dwars door de as steekt is
2

het totale dwarsoppervlak twee keer zo groot: A=100 mm •

Mt
cry = d

2· A

Deze waarde ligt in het gebied van~ = 70 + 120 N/mm2
v,max

voor een koppel wisselend tussen 0 en maximale waarde.

In normaal bedrij£ is er een koppel met stoten met M=Mt /2

= 130 Nm. Dan wordt ~ = 52 N/mm2 • Ook deze waarde ligtv
in het gebied van ~ = 40 : 60 N/mm2 dat voor dezev,max
bedrij£stoestand geldt.

De stij£heid tegen buiging is groot door het grote draag

oppervlak van de as-naa£-verbinding. De pen zorgt tevens

~oor_?e, axiale ,opsluiting.

Conclusie:

De oplossingen b) en e) zijn interessante Een nadeel van

b) is de beperkte stij£heid van de boutverbinding. Een

voordeel is de kleinere bouwhoogte en een kortere as.

Er kan nu een vlakke £lens aan de as bevestigd worden,

waarop dan andere elementen bevestigd kunnen worden

(zoals een vrijheidsgraad,'arm ot.: schij£). Dezeoplos~

sing pas~ he~:b~~te in de gedachte van een modulaire

opbo~w, omdat deze verbinding ook losgehaald kan worden,

waarna een andere flens gemonteerd kan worden. Dit kan

bij oplossing e) niet. - ....

, .
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6.5 Het vastklemmen van de arm

De proe£opstelling zal inverschillende samenstellingen

van de twee vrijheidsgraden gebruikt'worden (fig.5.1).

Daarbij moet de belasting zowel eenzijdig als gebalan

ceerd aangebracht kunnen worden. Door een vrij lange arm

te nemen kan deze zowe~ symmetrisch ingeklemd worden als

aan een zijde overhangend, waarbij dan verschillende

(voorkeur)lengten ingesteld kunnen worden. Dit voor

ruime veri£icatiemogelijkheden van het mathematisch mo

del.

Het vastklemmen van de arm gebeurt als in fig. 6.3 en

voor arm

99
/"0

I

I
----- -+--- ---

I

,.

is groot vanwege de vorm-

L_
I
I
I
I
I
I
I

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

rotatierichtingDe stij£heid in

fig. 6.4 weergegeven.

2mm32,8

geslote~ constructie. Nu moet de stij£heid van de bout

verbinding nog gecontroleerd worden.

Stel er worden 4 M8 draadstangen gebruikt met een klem

lengte lbout=110 Mm.

M8-bout: ongestoorde kerndiameter d.= 6,466 mm
~ 2

dwarsoppervlak van de kern A = 11 •d. /4 =
~

, .

r
x

I

¢
I

r. (,+ 9)
t~'

(6.9)

F.lbout
E.AAl =

F.lbout= E.A.x

2E.A.x
=

lbout

(=--L}E.A

A.l
E. = 1

~lhoekverdraaiing 'f = x

steek x = 0 ,,1~ m

5/ 2
E = 2,1.10 N mm

<5 = F }

~ =:.E
<
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Invullen~n de gegevens in (6.9) en twee MS-bouten in

een rij:
5 -2..

2.2,1.10 .32,8.0,1~ =
c t = 0,11

Met deze waarde is de inklemming Toldoende stijf.

Voor de aanlegTlakken (120 mm vierkant) is de steek x =

0,14.t 2 = 0,099 m en lbout= 0,025 m. Er zijn twee M8

bouten per rij. Invullen in (6.9) geeft nu:

c
t

= 2.2'1.10~:6~58.0,0992 = 5,4.106 Nm/rad (66.c
FS

)

Deze verbindingen zijn dus zeer stijf. In bijlage 2

wordt aangetoond dat 4 M8-bouten (kwaliteit 12.9) op

een steekcirkel d st = 40 mm, het maximale koppel Mt n't

over kunnen brengen. Op een steekcirkel d
st

= 140 mm

kunnen zij dat dan zeker zonder problemen, mits de

voorspanning groot genoeg is.

6.6 Bevestiging van de wavegenerator op de motor-as

Voor de harmonic drive HDUC 32 is dit geen probleem,

omdat deze gemonteerd beschikbaar is uit de proefopstel

ling met een vrijheidsgraad. Dit kan in de nieuwe con

structie zonder problemen ingepast worden.

Van de harmonic drive HDUC 25 wordt de wavegenerator ge

leverd met een naaf d=11 mm en een spiegleuf erin.

De AXEM motor F9M4H wordt geleverd met een gladde as

stomp d=12 mm.

Hoe kunnen motor en wavegenerator het bes~e met elkaar

verbonden worden?

Eisen:

a) Het benodigde koppel moet overgebracht kunnen worden

b) De verbinding zorgt ook voor een axiale opslui ting -'"',.-

c) De v~binding moet gemakkelijk losneembaar zijn.

d) De verbinding moet redelijk torsiestiJf zijn
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De meest eenvoudige mogelijkheden bestaan uit:

1) spieverbinding

2) penverbinding

3) lijmverbinding

Bij a~~e verbindingen zal de naa£ van de wavegenerator

uitgedraaid moeten worden over de contactlengte met de

motoras tot op d=12 mm.

ad 1) spieverbinding

Hierbij moet er een spiegleu£ in de as ge£reesd worden,

wat een vrij lastig karwei is.omdat de motor in het ge

heel opgespannen moet worden. Bovendien is de bereikbaar

heid vrij s~echt.

ad 2) penverbinding

Theoretisch kan er een pen dwars door as en naa£ heen

geplaatst worden. Het blijkt dat er geen ruimte is om

deze pen ook te monteren.

Het is wel mogelijk om de as te voorzien van een pen

en deze pen vlak te slijpen tot een kleine spie. Door

wat lijm (loctite bearing-fit) toe te voegen kan ook

voor de axiale opsluiting gezorgd worden.

De as is niet zo lang dat deze door de hele naaf steekt.

Zodoende kan een deel van de naaf op d=11 mm blijven,

waar (onvol~edige) M12-schroefdraad in getapt-kan-worden.

De lijmverbinding kan nu met een M12-bout losgenomen

worden.

Berekening:

spiegleu£ naa£: breedte b=4 mm

mot~r-as: d=12 mm

Met een pen d=5 mm ontstaat er na het vlakslijpen een

contactlente 1:

Dehoogte van de pen boven het asoppervlak bedraagt

maximaa~ 3,5 mm. Stel de hoogte h=3 mm in de naa£.
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Het contactoppervlaktussen pen en naaf is nu:
2

A = l.h = 3.3 = 9 mm

Het maximale uitgaande koppel van de harmonic drive

HDUC 25 bedraagt 2.61 = 122 Nm (100% overbelasting).

Met een rendement van 0,73 moet het maximale ingaande

koppel dan 12~/0,73 = 167 Nm zijn. De overbrengverhou

ding i=160 dus het uitgaan~e motorkoppel bedraagt dan

167/160 = 1,05 Nm. Dit koppel kan vertaald worden in een

kracht op de pen: F = T/r = 1,05/0,006 = 175 N.as

F 17~ / 2 2
vlaktedruk ~v= A = ~ = 19,5 N mm < ~v= 50 N/mm

Stel dat de contacthoogte van de pen in de as ook 3 mm

bedraagt. Het geprojecteerde oppervlak is dan d .3 =
2 pen

5.3 = 15 rom , wat meer is dan het pen-naaf oppervlak.

De vlaktedruk zal er dus nog lager zijn.

Indien de motor het maximale pulsmoment zou afgeven,

dan is T=4,9 Nm ofwel F= 4,9/0,006 = 817 N. De vlakte

druk op de naaf kan dan oplopen tot ~ = 90 N/mm2 • Dit is
v

meer dan de toelaatbare vlaktedruk voor bedrijf met een

koppel met stoten. De pen zal dan inslaan. Overigens kan

de harmonic drive zo-~n groot koppel ook niet verdragen,

zodat de stroomsterkte naar de motor begrensd moet worden.

Het toevoegen van loctite bearing-fit lijm.

Het maximale as-naaf oppervlak bedraagt A = n.d .1 =as
n.12.17 = 641 mm2 • De maximale lostrekkracht F = ~.A =

12.641 = 7700 N.

Volledige M12-schroefdraad kan bij een kwaliteit 8.8 voor

gespannen worden op zoln 39500 N. Door slechts een deel

van as en naaf te verlijmen zal de onvolledige M12-schroef

draad sterk genoeg zijn om de lijmverbinding te verbreken.

Gekozen is voor deze oplossing.

ad 3) lijmverbinding

Het tors~egedrag hiervan is niet bekend. De constructie

is niet vormgesloten, zodat er geen zekerheid is over
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vat er aan de uitgang gebeurt. Een ander nadeel is, dat

de hoekverdraaiing van de as aan het begin ,van de 'over

gang groter is dan aan het uiteinde, zodat er gevaar

bestaat voor het inscheuren van de lijmverbinding.

Het losnemen zou kunnen gebeuren als bij 2).
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BIJLAGE 1: Krachtenbepaling in de stangenvierzijde van

de ASEA-robot

/
/,

a = b.O< Fo = m2 ;-a =-rn2 •b. 0<:. ( 1 )
gz 2 g2

a = c •ex.. F = rnJ;-a
gJ

=-mJ.c.o<. (2)
gJ oJ

a = a.o<. F - m4 ;-ag4 =-m4 • a.ex. (J)g4 ~ °4

J 2·()(: 2 J 2 ·()(: J 2e 2 = F = = -- (~)
°2

m2 ·b.ec. rn2 ·b
oI.-

e
J

=
JJ.«J JJ.O

0F = F = (5)
oJ oJ



c-e 4-a
-.....;.-.tan £:

e4+a

- Bl-2 -

J 4.0(.4 J 4 ·0<. J 4
e4 = F = =

04
m4· a .C(, m4· a

tan a
c-e 4-a

= x

tan t. =
e4+a

of'wel
e4+a

x = tan £.x

y
tan 9 = F -z

04

y y
tan (. = of'we~ z = tan (z

{7) in (8) geef't:

1

tan Q =

tan a =
y

F
0 4

y
tan E.

(6)

(8)

tan e =

of'wel in herschreven vorm:
e4+a .

y = ----.tan e.F
c 04

y y
sin Q = - of'wel FR =FR' sin 6

.~ 4:

Invullen va~ relatie (9) in (10) geef't:

(10)

e4+a 1
FR = •

4· c cos

1
F = F • sinJR

3 0 3

.'

Ve 2 • sin2 g + d 2 • cos 2
Q'

d. cos Q

(11 )

(12)

, .

Met de relaties (11), (12) en de kracht F zijn de
°2
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I
/

/
/

/

\,
\

F,;
Q----..

reactiekrachten in AO te berekenen uit de evenwichts

voorwaarden voor staa£ 2.(£ig. ).

M = 0:

-M = 0

M = -~'o .(b+e2 ) -F .(a+e4 )
, 2 0 4

( 13)



e 2 en e4 gee£t:

J 2
M = \m2ebe(b+m2eb)

B1- 4,-

Invullen van de relaties (1) tim (6) voor F ,F ,F·,
O 2 oJ _04

Hat massatraagheidsmoment voor de Q-vrijheidsgraad is nu:

(M=Je oc )

(14)

Indien er een extra Massa in de pols van de robot wordt

aangebracht ( Massa M op a£stand £ van draaipunt A), dan

stijgt het massatraagheidsmoment met M.c 2 • De berekening

hiervoor is analoog aan die voor de bijdrage van m
J

.

Ten gevolge van de zwaartekracht zal de robot de neiging

hebben om naar een uiterste O-stand te zakken. Voor even

wicht is er een statisch koppel nodige Deze is vrij een

voudig te bepalen met behulp van relatie (1J).
De zwaartekracht wordt voor elke Massa ontbonden in een

component in de bewegingsrichting en een component lood

recht daarope De componenten loodrecht op de bewegings

richting geven geen koppel in de 6-vrijheidsgraad. De

componenten in de bewegingsrichting hebben dezel£de rich

ting als de krachten F en kunnen daarom in relatie (1J)o
ingevuld wo~den, waarbij e 2 en e4 gelijk aan nul zijn.

Zo ontstaat een nieuwe relatie voor het statische koppel

Tst ;

Een Massa M in de pols van de robot geeft een extra bij

drag~, groot M.g.sin e eC •

Hiermee wordt de volledige relatie voor T
st

:

( 15.-)

En de volledige relatie voor het massatraagheidsmoment J:

(16)



- ]3,2-/ -

,

BB-1age 2: V.erJovo.~~v~ QS hQQJL

6~dP Nctn 6ol-CtLn

x
d

I

7e-hnM.k cL-'cto.."a-f n(). 4.462

.scJ,rD~rbout\je'rb!.'ncL:r:3en'

hnw/"j,·,t ~

2, ~, ~t. fi(;
~

"

s I:ee1..cirkd. dJj; '" 40 An~
/fh..~ bo~tlt~er db =' 8 Ann, (/18-bou.bh)

= Hb - md'~t
~/2..

~

Ve.rWQA.y-eocs,baa-r t .0. v. Hb ornJa.t
d.R. ~-Q. » X

F = H !~ = 4&0. i~3. c: 84J0 ;I
u b· ito /0- 1 Lto./o

De. bDU.~ W'9T~ /\f\)oGe.¥4.hn~h tot ~ VOorSftl.-tn

~c11 ~v. Doer cL.. irQvk+. 1=1.; '2.a1 ~ oocrbRj
\)e.n.ch. .AI if\.,~k.'ro-c.,l.'\-l 1=N a ~nQ.m eY) - De.. 3e..'UlYYI e. n 

tj k..e.. n...~<AaJ..k.v-Qc1.1 'JQh d.e. ;, 60 U.b~'h ~ol~-t :

F~>!::::. '-I. Tv - 2. I-I.J

--;::- _ ~ ""F(.;1,,- -z:j + T

H· -.;' ~t -r
~ - I w , ""2 y' IN"

Hi:
r-
N- /. ¥



])~e. /J'6D ('spahr\l~ Ic.an deer L.j N~- bu.-ten l kw~'-
~I: /2:5 ') b.!J' Opft'm.ak.- 'VlSOrJp4hntA:!j --1)e.:i OfJJ-e-
brQe-hb Wb rden . L4'~ (4').{j t-€- 2'~h aa.-t- ok
~b. ~.spQ;h~~~ hO~ cS 0hJ W Icoppd.
Hi:: doQr 0. &~ .

.- -~

D~~~ U kopp-J. \l~ \1Q~pQhkr-Qc.t1 \JlO.05t, vs
kt ~bL~~-k ~ kl: \<-Dr~ clem- e01vL

\)'JV~~ ~~-bL.u..c..b.L o\J't,~ ~ br~Y\: oloCY\.
f-:D-~ pe..h V"ie.n.

~~ ~ YO hi\')-) l -p =
tit.. =. 'Zbo NI'h ~

Se-b~k t.~ pQ~pehhe-h) dQv, LS ~ bx\ooL;ga6:
orpe...'r~ 7'2, 2 /'2 = 3b, / rv->rr;z. == 71. dpe~ /4. !-Lt'-e-r-u...:t
\.l~ t eipe-V) -:: (B rnn-,. De te- ~€-~ ~

W'Sydl- Jhu- cl~h "" 8 A'nY'h .



- :B2-~

~ . CoV\.~Dt. 0r ~CLki:e.~k .. '.
~ QQ,V\ oloJ ok tr-Qc.J,t O~~o.s~h WiJrdl:
doer ~ L5e..proje.ct:e.Q)\.d.) &r~~oJ: A ~dfXn. h
~ h = olpeh = B ~.
b.e. krQvhc ~r ~h l~ -P/'2 '=. b500 N. A c= a.E :=

=Io'-t hirr-t"2. • ~Soo rJ/,.,
b~ ~Ql.t.c!Ju."J. ~y w-m-ol~ hu.- 6'y = to ~ : /D2. !rnr,;-

De-2e- WOJAJL~ t:~t ~ ~t ~~cl \)QN"\ ~:
TO -7 '2. 0 rJ/Mr.-."2. l kopp.eJ. \,0~~ ~d..Q-,,,,, ol -hu..~~e.n n u.J
~ h"-..D...>UVYlv...rn ').

~ ~s4~ L~ Hi: ICL -= I~o Nth \I ~Ll:: 3~~
~ ~ /02. /2 = 5"i N/ ,...,."""..,'2..

O~ ~, w~ 4~, ~ ~t 5t--b~ol \JG.-h~ .
tJ'-f = '-10 -:- bo N/'(....w......?. 'tlctt \JOG\( ~ k.oppJ. A-n.J::
SJ:D~ . ~t:.

Dl...b ka.h door Nb- b~~h ~l: ~h Jc.wa-L te...·!:: /0.9

C\ )2..9 o~5e.,b'('C\..d\J WDYdvn. nee.h-, cb.. h05S~
k.:w~'ttA.l:~kLo..~.~e e...h SPQh. \)00'('" of /4000 N. AL3 hI..<...

r-el.a...tu. (3,) ~e..6n"u.:k.t wO'roLI: ~ ~ t u =/2.000 tV!]/: "'0,125

ct3~ ::: c.: oi.l e.r-., Tv"'" /I.;ODD tV) dQh 2D'-<..tkh oI..e.2e.. bDl..<-ten

~ s~~ 'ZSn u.n k.oppJ. \jam '80 Nm c1oo'c h -....
~. ,5:::>e2e.. COm b~Q..1~ \iQ"., [)€-hn ~r-., e.h bo u..t€.h'

20l cLo.-h vo-eoLoe.ncL.. s~ 2.~ h .



- b2- L; -

,

~ 0\le.r61..j \Je..h~ ~oloolM'1~et. t~ Ulwul- l~r otCLn
65 ~b("~k \}Qh a-lle.w '-t 118- ixJu.J-~.n.

(I)

(3)

(2. )

G. A
)

=

* c.on.l:AJ.a.. op S1JtAn~~Gtm ~\:lA.oL- -e-n 2e-t±~.

db:: dlc. +- ~ + ~ ~ 0, Lt. oL + ~y. c1. + ~~
G. Ad. E. AI

1.kk....,

'"'F -L 1 (- II - '\
2. " +- ~k' h... + r/.l ~

:2 Fl. I

(Lj)

(s)

I I
oS _ '
, ~4 +1, (

120DO - 0

.2.. 1'7-9 = 40 2-
I

s ~ _822 = 0, '7b
~2 doBO r,



Y1cl ~ QQ.\!") \)~ '('~~"'" kn1..Gh~ d..ctrz..- -zel1:L~5
~s ~ f\Q.~~~ \Y&sY~~,,",lc,Qv~~ 'ho~ 5\..l.UV"Y"I ~h.~.

(9)

J1 rt L \'h -3 Y'>\ f. I n. OA .N- ..V'h\.J~ \l~ X =qQ2.~ ~ ~"" ~ 44. JD //IJ J-~-r'

<:~ ~ "',0 io 5 tJ.,.."/~ := ~ 5 . C-p~

~ verb~~ cs. cLu.s "huJ G'V\l2i--hoLLCj, ~t"f {Q. ·V.

eL.. ~~ ~ ~ 3Jlcob,~ harm~. ~V~.
\AA..rnAn..d:.t~ \J~ db w, w~ h-\o~k d.oOr cL.
c!tkb. \l~ ~ t~j~k~k ~ ~ \}f./G~~~.

I::a.n 20LA cL- s~iQCL StBsen.~ v~ _~
1tLh ~r in ~perkt.. h-u:l-k en wOldt ~r ~c
-hQd1n. t..U~eWt'Lkt .

.,

~ dL ~lM.J ~~c11 0p ~ ~3~ -Q~ \JQh ck
~ ~~t ch- ~ck ~ x.: ~
X ~ d*~ .~~ ljo" --6oQ

') = ~C4 . i := C302. h-1. !Jhu~{b ~
(9) . ~~\:- (e.\"" SlA.Qh ock h~r- ~ boU-G~h per 1'""3 1 :



-:22 - i -



OJc -6 : "huJ ~hoL.~
~~c.. ~Ve., Mottr

~?.Q-'r\ op ~D ~3.~ ~~
~ H6- bou.-kl') ,

Jtsi h.o.v. ~~~~ \JQ;h

bd, ~t~e-v- dith cL-
p~j ~nnen B. '(Y'l~ en

L.):)~ ouk Lt H3- ho uJe-",

~1.L~ 16h~ Wul{-
>< -= ~ /4. f (k :: S1:J7· Vi! ffi-l.

{~ bOl,0t~h f>e-r- 1'5J

=


	Voorblad
	Inhoufdopgave
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Hoofdstuk 6
	Literatuur
	Bijlagen 1
	Bijlage 2

