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Concept opdrachtI 1

Als vertragingsmechanisme tussen een (regelbare) motor en een werkschakel

van een robot of andere werkeenheidin een flexibelbestuurbare machine

komteen planetaire tandwieloverbrenging met twee gekoppelde planeetwielen

vanbijna gelijke afmetingen inaanmerking. VolgEms dit principe zl.jn handels

uitvoeringen bekend, o.a. de Acbar-Getriebe.Deze heoben het bezwaar van

hun grote massa. Ontwerp een vertragingskast volgens dit principe met

minimale afmetingen en gewicht, geschikt voor inbouw in robots (naar

analogie van de Harmonic Drive) geschikt voor in robots gebruikelijke ver

mogens en toerentallen.

Lit. Ii-rapport w.e. Bloks: Onderzoek naar mogelijke Robot overbrengingen

van het R-R type.
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I . OmschrJjving van deopdracht.

Als overbrenging ~ssen de sc~fankermotor en het huis van
de ASEA-robot IRb-6 doet een Harmonic Drive~overbrenging

dienst.

Opdracht Gana of deze overbrenging te vervangen is door
een overbrenging van het type Acbar of Desch, en

welke voor- en/of nadelen dit oplevert.
Of algemener : Ga na of een overbrenging van het type Acbar

of Desch een alternatief vormtvoor de Harmo
nia-Drive welke veelvuldig wordt toegepast in robots.
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II. Inleiding.

De Harmonic Drive is een weI zeer uniek ontwepPJJ~t zijp. oor
sprong vond in Amerika. Een van de eerste toepassingen,was
de overbrenging tussen aandrjjving en wiele!)' va..'1. het eerste
motorvoertuig dat op de maan reed.
In zeer veel robots worden tegenwoordig Harmonic Drives toe
gepas~voor de overbrenging tussen aandrijving (electromotor)
en bewegingselement van de robot. De reden van deze toepas
sing is, dat de H.D. een overbrenging is waarmee een zeer
grote reductie (b.v. i=400) gerealiseerd kan worden,b~ een
zeer klein bouwvolume en dus ook een zeer kleine massa.
Het zal duidel~k zijn dat dit de compactheid en de wendbaar
heid (de overbrengingen worden meestal gebouwd in bewegende
delen) van de robots zeer ten goede komt. Be~K hierbij dat
de Harmonic Drive werkt met een zeer hoog rendement ,een
kleine speling ~en dat hiermee grote draaimomenten kunnen
worden overgebracht. U zult begrijpen dat de H.D. met recht
een zeer uniek ontwerp genoemd mag worden.

Werking van de Harmonic Drive.

De H.D. zoals deze ook in de ASEA-robots zijn ingebouwd zien
er ui t als voIgt:

fig. 1 Harmonic ]rive



wordt dus:
z1-Z2

Z1
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De H.D. bestaat in principe uit drie hoofdelementen,te weten:
1. De eliptische Wave Generator.
2. De elastische Flexspline met een buitenvertanding v~~ Z1

tanden.
3. De Circular Spline met een binnenv~rtandingvan z2 tanden.

Bij elke omwenteling rechtsom (=+2u rad.) van de Wave Generator
zal de Flexspline«z2~z1 )!zV'2'l1 rad. linksom verdraaien
(=-«Z2-Z1)!Z1)· 2'f1rad.).
De reductie vsn de Harmonic Drive

iHD-~uit = -«Z2-Z1)!Z1)'2I1 =
!fin 2 TI

iHD<O ~Door de H.D. wordt de draairichting omgekeerd.
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III.De Acbar-overbrenging.

Een Acbar-overbrenging is een speciaal soort planetaire over
brenging waarmee t evenals met de Harmonic Drive, een hoge re
ductie verkregenkan worden bij een kieinbouwvolume.
Er zijn twee typen Acbar.... overbrengingen, n.l. een me:t en een
zonder omwisseling van de draairichtlng.
Schematisch zien zij e:rals voIgt uit:

/ /' 1//1

b

c
a.

Zonder omkering
van draairichting.

\ 1
.\\\\1

'1/ '1/1/

Met omkering van .
draairichting.

Fig. 2 : Principe van Acbar-overbrenging.

De Acbar-overbrenging bestaat evenals eike planetaire over
brenging in pr~ncipe uit drie deIen,te weten:
a : Planetendrager.
b en c : Met de planetenwielen samenwerkende elementen, waar

bij b het element met degrootste hoeksnelheid t.o.v.
a is.

III.1. Reductie

Voor berekening van de reductie is het gemakkelijk een gedachten~

experiment ui t te voeren. Hierbij voert de ov.erbrenging achter
eenvolgens twee. bewegingen uit. Door nu bij beide bewegingen,
deverdraaiingen van elk van de ~e delen na te gaan,en daar
na per onderdeel op te teIle~1s de reductiegemakkeIijk at te
Ieiden.
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Fig. 3 Matem. in Acbar-overbrenging.

Element a wordt stil gehouden en element b wordt eenom
wenteling (=+211 rad.) rechtsom gedraaid. De hoekverdraai
ing van het dubbele planeetwiel zal dan ~2/r1)·2n rad.
Zijn. De hoekverdraaiing van element c is hierui~ te be
rekenen. Deze bedraagt (r2/r1)·2TI·(~/r4)., .

Metde~'€f tweede stap wordlt het geheel/een omwenteling
linksom (=-2rrrad.) gedraaid. . ",ta,b.bv-.tJ .
Per,onderdeel ~erdraaifngenvan de voorgaande stan-
pen o~eJdea.. \ IJ DrNN; . , -

o

~b

+2Tl

<.9c
r2'r3 2 n

+ L"l • r4 .

-211 -211
~----------------~--------r-

In tabel ..
tf'a

1e a

2e -2 'fT

3e -2 n

r1 r 4-r 2r 3

Deze uitdrukking geldt voor Acbar-overbrengingen,welke werken
met ~viDgswielen of ,met tandwielen zander profielverschui
ving. Als over een tandwieloverbrenging gesproken wordt is
het beter am ri te vervangen door zi (het b~ ri behorende
tandenaantal),waardoor oak afwijkende tandvormen ondervangen

De reductie van. de Acbar-overbrenging CiAc) voIgt nu ui t

. ~.-l.Ac =-~ - _

worden.
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Als iAc <0 ,dus als (z1 Z4-Z2Z3) < O. is, hebben we ·te maken met
een Acbar-overbrenging welke de draairichting omkeert.

111.2. Rendement

-He~ basisrendement .

Di t is het rendement van twee met elkaar samenwerkende tand
wielen.
De som van de toegevoerde vermogens is gelijk aan de som van
alle afgevoerde vermogens.

Ptotaal = Ptoe + Paf + Pverl ..= 0

Hierbij hebben de toegevoerde vermogens een positief , de af
gevoerde $~erliesvermog~ns een negatief teken.

He:t verliesvermogen is te splitsen in de volgende deelver
liezen : .

Pverl. = }>vk + Pvv + Pvl + :Pvt

Met; - :Pvk = Karnverviezen
- :Pvv = Ventilatorverliezen
- Pvl =Lagerverliezen
- :Pvt = Tandwrijvingsver~iezen

Van de karn-en ventilatorverliezen valt slechts te zeggen
dat zij sterk afhangen van de gebruikte olie~n , de olietem
peratuur , de vorm van tandwielen, planetendrager en huis,
alsmede de toerentallen van de. diverse onderdelen.
Volgens Niemann (lit.5 ) bedragen deze verliezen slechts een
zeer klein deel van de. totale verliezen van een planetaire
overbrenging in bedrijf.
Ook de lagerverliezen spelen een kleine rol bij de beschouw
ing van het rendement. Vooral wanneer voor de lagering van de
draaiende delen wentellagers. gebruikt worden.

Neussel (lit. 6 ) berekende,voor een in groefkogellagers ge
lagerd tandwiel,een op het over te brengen vermogen betrokken
lagerwrijvingsverlias. van 0,075 %.
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Het ver11es ten gevolge van de tandwrijving. speelt, zoals
reeds duidel:ijk zal zijn,de grootste rol in deze beschouwing.

In de hieronder volgende berekeningsmethoden wordt het basis
rendement Qo genoemd. Na deze methoden zal nader op qO worden
ingegaan.

De bepaling van het rendement, van de totale overbrenging,
als functie van het basisrendement, kan op twee verschillen
de manieren gebeuren namel:ijk :

1. De marlier zoals deze is beschreven in DE 1NGElrIEUR van
29mei 1959. (lit.13)

2. Door beschouwing van de vermogensstromen (lit.12).

Deze methoden zullen bieronder uitgevoerdworden op de Acbar
overbrenging zander oIDkering van draairicht.ing.

111.2.1. Rendements~paling1

De beschouwde overbrenging kan als voIgt schematisch weer
gegeven worden :

fig.4 Acbar-overbrenging, schematisch.

Hierin is a de planetend~ager. Het aangedrevenelement draait
in dezelfde richting als a. Het andere element staat stile
Het stilstaande element heeft de grootste hoeksnelheid t.o.v.
planetendrager a en wordt dus b genoemd. Het aangedreven
element wordt c genoemd. Ditis geheel in .overeenstemming
m~t de afs~raak bijIII op blz.4 gemaakt.
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Hoe z~n de momenten gericht ?

-De planetendrager is het aand~vende deel. Ret moment Ma
dat op a werkt is hetzelfde ger1cht als de draa~richting~

-Het aangedreven gedeelte c draait in dezelfde richting als
de planetendragero Ret moment life (van de last) zal·dus tegen-
gesteld z~n aan Mao

-Me is groter dan Ma . (vertragende overbrenging). Voor even,..
wicht zal Mb dusgeli;jkgericht moeten z~n aan Ma en in abso
lute waarde: Mb:: Ma~Mc .

Wat is in deze si~atie de relatieve drijver~?
'. ,2(?~ ~r.II.A -

Om ditte .~~ bepalen 4~e~t een waarneme~.met pl~eten-

drager a mee t~draaien 0

Ten opzichte van deze waarnemer;
-~aa±t element c in een draairichting die gelijkgericht is. .

m.et het moment Mc.Dus element c is de relatieve drijver.
-~aait b in een draairichting die tegengesteld is aan het
moment Mb • Element b is dus de relatieve volger.

In kortschrift : CAB .

Om het rendement uit te kunnen rekenen moet eerst opnieuw de
redtictie i berekendworden, echter nu als functie van iO waar

19b
bij iO = <:Pc

Dezelfde methode als b~ 111.1.

~a ~b ~c

1
~o

-2 'f7

+211 •+2 tl

-2"11

o

-2'f1

-2 'fI o +2,\(0 ( 1
0

- 1 )

iO.........-.:;:.-- =
1-~0

iO
10- 1

~ voorlopige verwaarlozing van de wrijving geldt

M{, Ma . na = Ma . iAc= fib

M{, = Ma 0
iO

.10-1
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am nn de wrijving in te voeren moetio vervangen worden door
iO
"i1O

Mb - M • ( . io/no )
- ~a '. (iO!QO)-1

Voor het rendement geldt

Mb Ma . ( iO/nO ) . ( iO-1
)= Mb = Ma (iO/no)-1 J.O

=
iO:-1 - io-1

( 1-11.0) .iO iO-YlO
J.O

Bij deze· methode werd geheel gewerkt volge.ns formules, waar
door weinig inzicht verkregen wordt in de vermogensstroming.
Dit: in tegensteIIing tot denu volgende methode.

IIT.2.2. Rendementsbepaling 2

Besehouw opnieuw de'schematiseh~ weergave van de Aebar-over
brenging zonder omkering van de draairiehting•. (fig.4)
Hierb~ wordt aangenomen dat een rechtsom gerichte hoeksnel
heid positie! is. , evenals een rechtsom gerieht draaimoment.'

Nu zij~ de volgende (on)gelijkheden op te steIIen
{r,Jn tr ....\(,.,~ 1. J-""''1.

Ma.>0

wa>O
c.uwa = 0

Mb >0

wb=O

Wwb<O

(wa :> 0)

liKe < 0

we >0

wwc;<O
(Wa>O)

Pm= Mi ... wwi.

PIci= Mi • ~i

WaI.svermogen :

Koppelvermogen

Hierb~ is Wwide hoeksnelheid van deel i,gemeten t.o.v. de
hoeksnelheid van planetendrager a.
Voor het volgende is gebruikt .
Opgenomen vermogen Pi = Mi· Wi

Hieru=tt voIgt
Pa>O

Pwa =0·

P:ka~O

Pb=O

Pwb<O

Pkb>O

Pc<O
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Du.s deel b ;
-neemt walsvermogen op van a -"IV...,\"
-staat koppelvermogen af aan a. -4 Vlb

En d
'1 IIi to." &l.. o-d-&- f. olk.ee c ; o.J.A(.A

-neemt koppelvermogen op van a, -"J PK <. ~~ !-..tk-. cr-~'l-;~
~'....I.-.0 • v . tI-<.c.C'-'!f'" ,'(A- (0'.,) •

-staat walsvermogen at aa.n a. -'l P'h/(. ,
Het. verschil van deze laatste twee vermogens is het vermogen
wat deel c aan de buitenwereld (last) kan leveren.

II

'Pw b ------- '?wc. -

b a c

• '?""b .. ?'o<c.

fig.5

1-l~ . ,I- .
\!r I.o",r

Vermogensstroom tussen de drie delen.

-'PG

~ ~ ~~ x) {flJ..J·1~·
-1?A)

Bij de overgangen van het walsvermogen, van het ane deel naar
het andere, treden verliezen op • Het'totale verlies bij ver-
mogensstroom van c naar b is w = (1- QO).

Berekening van he't rendement :

Pw uit is een gedeelte X van (Pa + Pw uit ·~O) (zie Fig.6)

Fw uit = X • (Fwui t ·110 + Fa)

Pwui t • ( ) - X· 170) = X • Pa

X· PaU Fa
Pw uit = 1-X·JIO _= (1/X - flO)



fig.? Sankey-diagram
van de vermogensstromen
in deze Acbar-overbreng
ing.
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Welke waarde heeft X ?

x - . Pw ~t .
- Pc + w uit

Pc = Me •. we

~.
-w= =we 1 - 1

1

We = iO ; - 1Wwc

= _1_
10

1 = 10
10-1

X = 10 - 1 + 1

P · ,Pawuit=· .
. ~O - rzo

Uit energieevenwichtvolgt :

Pa + Pw 'ttit • 110 = PEf + J?w uit

Pa + Pw uit (t?O - 1) = Pc

Pa +Pa ( r'lo - 1 ) =Pc
(10 - Y70)

(1 tlO
_. 1

Pc = + ).p
10 -110 a

10 - nO + flo - 1
io - YlO

10 - 1
iO - rw

Op soortgelijke ~ze'kan ook een dergel~Ke uitdrukking ver
kregen worden voor de Acbar-overbrenging met omkering van
draairichting .
Deze ui tdrukking luidt dan :

Y( m 0 = 11 0 ( iO - l)
iO - 1(0

Val t nogop te merken dat r(m 0 = flO . fl z 0 zodat

Y(m o<Y(z Q,

Met: l(m 0 = Rendement van de Acbar- overbgenging met omkering
van draairichting.

Y1 z 0 = Rendement van de Acbar-overbrenging zonder omke- .
ring van de draairichting.
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Nadere beschouwing van het basisrendement •
•

Voor het basisrendement QO geldt :

Ylo :: 1 - ~O

Zoals reeds vermeld in bIz.? bestaat het verlies fo hoof'd
zakeli,]k uit tandwrijvingsverliezen.

\

f'ig.8 De met elkaar
samenwerkende tand

wielen.

Bij de Mer beschouwde (Acbar) overbrenging bestaan. er twee
tandwielparen, n.l. 1-2 en 3-4 die di t verlies veroorzaken.
In ~it geval wordt'de uitdrukking voor hat basis rendement

~o = (1 - f12)(1 - f34) = 1 -f12 - 134 + f12 34

waarbij de term 112 34 te verwaarlozen klein is.

Dus; nO = 1 - (f12 + f34~ (lit. 2)

Deafleiding van de formule voer berekening van de verliezen
wordt in lit. 1 uitvoerig behandeld. De uitdrukking voor het
verlies ~ij wordt :

1) .. = f(_1 +_1_) Xi2 + Xj 2 _-'1_---'-
f~J ri rj X 2 cosO(

Omdat deze (Acbar) overbrenging werkt met inwendig vertande
tandwielen,moet het (+)teken in de term tussen haakjes ver
vangen worden door een (-)teken.

Verklaring van de gebruikte symbolen

f' : tandwrijvingscoef'f'icient
Voor de everige symbolen zie fig. 9

ri M1 D

rj ; M2C
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Xi DE

Xj : CE
X CD
()( ingrijphoek

fig.9
p~ren

Ingrijping bij de tandwiel
1-2 en 3-4.

III.3. Het massatraagheidsmomen:t

De snelheid waarmee een robot werkt is een van zijn grootste
voordelen. Deze werksnelheid is direct afhankelijk van de massa
traagheid van het systeem. Hoe kleiner de massatraagheid is,
deste sneller kunnen de zwenkingen van de robot plaatsvinden •.

De benodigde tijd t voor een verdraaiing <p is als voIgt a;f te
Ieiden ; (Aangenomen dat de motor zijn maximale snelheid
bereikt )

t

tijd

fig.10 Hoeksnelheid-tijd diagram van een robotzwenking.
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'9 = 2 . t . t a • Wmax + (t - 2ta ) ·Wmax

=> lp = (t - t a ) • Wmax

'-

t a = ~ax }

• M
w=T

+ tao

w 0

t a =~ • J

~t = lp 0 +wmax • J
J Wmax M

In deze formule is ie zien dat vooral bij een bewegingspatroon
yan veel klein hoekverdraaiingen, zoals bij een robo~ he~ ge
val. is, .J veel invloed heeft op de benodigde tjjd t.
~t massatraaghei"dsmoment van de overbrenging is een deel van
~assatraagheidvan het systeem, en het is dus zaak deze zo
klein mogeli,)"k te maken.

-Ret massatraagheidsmoment van de Acbar-overbrenging•.

am dit te kunrien berekenen zal eerst de kinetischeenergie
als functie van W berekend worden. De overbrengingwordt hier
voor als voIgt opgedeeld

fig. 11 Opdeling van de overbrenging in verschiIIende delen.

Vervolgens zullen nu de kinetische energieen van de afzonder
Iijke delen worden bepaald.
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Deel 1 :

T = t J'10 2 }

d = t m ~2 '
T'1 =t· (t m1 R12 ) • w-,2

= t · m1 R1 2012

Hierbij is 01, : Ingaande hoeksnelheid (van het' exenter).

+--+- +-~-- !l.K.2,

fig.12

Deel 2

T2 = t J2 W1 2

J2 = t m2R22 + m2e2

:: m2. (t R22 + e 2 )

Hierbijis e: Exen.tera.:f'stand.

Deel 3 :

T3 = t d3 (,)1 2

J3 = t m3R32

Deel 4 :

Di t is het deel dat bestaat ui t twee aan elkaar bevestigde

tandwielen. Dit deel voert een gecombineerde beweging ui t

- Rotatie om eigen midde~( (.)4 ' J4 ).
- Translatie in een cirkelvormige baan ten gevolge van de

rotat:l.e van het exenter ('T =t mv2 ).

Bepaling van de hoek~nelheid W4 :

om- n~ een,hble om

wente1ing van de
kruk

na een ~alve
wenteling van de

krttkTT_ ~, ~ -=..: """"_

beginpositie



T4 = t m<.12e2 + t J 4W42

= ~ m~2e2 + 1 J4.(Z2 ;1 Z1 )2·U)1 2
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Bij een hele omwenteling van het exenter rechtsom,(dus' +2'f7 rad.)
z2 - Z1roteert deel 4 over een hoek van : - z1 ·2TI rad.

z2 -z1 t \

W4 = - z1 ·1.1.I1

T4 = t mV42 + t J4 lJ42 }

v4 =W1 '. e .

.
. Hierbij is J tt het massatraagheidsmoment van de twee aan elka~

beve.stigde ta.'V1dwielen.

Deel 5 :

T.5 = t J5~2} ,
W5 = ~1

~. ,

Hierbij is J5 het massatraagheid van het inwendig vertande tand

.wiel.

Deel 6

T6 = t J6W62

J6 = t m6R62

£..)6 = Ws

Voor de totale kinetische energie geldt

Ttot = T1 + T2 + T3 + T4 + TS + T6

Ttot = t{ t m1R12 + m2CtR22 +. e2) + t m3R32 + m4e2 + J4CZ2-Z1)2
z1

+J5·~ + t m6R62fr} .w,2

Verder geldt: Ttot = t Jto~'~12

2- TtotVoor Jtot is dus te schrijven: Jto t = - 2
w1

Jtot = t m1R12 + m2(1 R22 + e2 ) + t m3R32 + m4e2 + J4(Z2-Z1)2 +
z1

+ -fz(JS + ~. m6R6'2)
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III. 4. Speling

Een van de: kriteria waarop een robot getest, en/of vergeleken
met een andere, kan worden is de positione-ernauwkeurigheid.
Wanneer de robot b.v. gebruikt wordt voor de montage van e~n

f~nmechanisch product, zal het duidel~ zijn dat de positioneer
nauwkeurighe:i.d van groot belang is.
De positioneernauwkeurigheid is rechtstreeks a:fhankel~ van de
speling die in de overbrenging optreedt.

III.4.1. Flankspeling

Bij alle, tandwieloverbrengingen wuTdt deze speling voornamel~k

veroorzaakt door de z.g. flankspeling. Dit is het verschil in
afmeting tussen de ~jdte van de tandkuil u1 van een tandwiel,
en de tanddikte t2 van het daarmee samenwerkende tandwiel.

fig.14 De flankspeling ~ uitwendig vertande tandvdelen.

Voor de flankspeling jt ~eldt dus: jt = u2 - t1
Een geringe flankspeling is noodzakelijk omdat de tandwielen
al~d een bepaalde fabricagetolerantie hebben. Ook met het
oog op straalvergroting ten gevolge van temperatuurtoename
van de tandwielen is fla.nkspeling vereist. Di t laatste' is
echter alleen van toepassing op de samenwerking van twee uit
wendig vertande wielen. Bij een ui twendig vertand wiel samen
werkend met een inwendig vertand 'Wiel,zoals bij,de Acbar-over
brenging het geval is, zullen door temperatuurtoename de stra-
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len van de wielen toenemen. Doordat het grate tandwiel meer 0?
zal uitzetten dan. het kleine zal de flankspeling juist iets

groter worden. wor~

Elk tandwie1.~ gefabrieeerd woJ!'6:eft- met een bepaalde
tolerantie en daarom moeten ook de tandwielen in een Aebar
overbrenging met een bepaalde flankspeling gemonteerd worden.
Hoe nauwkeuxiger de tandwielen gefabrieeerd worden (za worden
daarmee ook duurder), des~e kleiner mag de flankspeling z~n.
De flankspeling is dus een functie van de fabrieagenauwkeurig
heid. Anders gezegd : De prijs is een funetie van de gewenste
flankspeling.

In Ii t.1 wordt
weg een waa:rde

voor de flankspeling bij
gegeven n. 1.

1a 80. s

normale fabrieage ruw-

waarb:ij s : steek

De exaete berekening van de :flankspe1ing j t staat vermeld in
DIN 3964 en 3967.
Voor jt wordt dear gegeven :

jt = - Asn 1 + Asn 2 + Aa tan Ol. = -l:Ast + li ja .
cos)3 eos;.3

waarb:ij : Asn = afw:i;iking in de tanddikte
Aa : afwijking in de asafstand
~ drukhoek
;3 : tandhoek (alleen bij S'cheve vertanding is ;3#0)

De waarden voor Asn en Aa zijn functies van de fabrieagenauw
keurigheid. Ze zijn op te zoeken in tabeIIen

Als de flankspeling bekend is kan de total~ spe ling van de
Aebar-overbrenging eenvoudig bepaald worden.
Met deze totale speling wordt bedoeld : De hoekverdraaiing
die de uitgaande as ken ondergaan terwijl de ingaande as stil
gehouden wordt.
Er zijn twee tandwieloverbrengingen aehter elkaar geschakeld

De speling wordt dan

~Stot = jt1 + jt2
rste

waarbij rste : De straal van de steekcirkel van het inwendig
vertande tandwiel dat aan de uitgaande as gekop
peld is ~
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111.4.2. Mogeli~eden tot volledige opheffing van de flank
speling.

Om de flankspeling op te heffen,moet de speling zoals deze
normaal vereist zou zijn, Qverbrugd worden door e~n elastisch
element. Hierdoorwordt het mogelijk dat,indien de speling
aanwezig moet zijn, hat elastische element inveert, zodat ode
tandwielen Diet vastlopen.

Een vaak toegepaste methode is de volgende

M

.••.r'
"

\

fig.15 Flankspelingopheffing door tangentiale veerkracht.

Hierbij moeten. de veerpakketten z6 stug zijn~ dat zij met inge
drukt worden door de'tandkracht veroorzaakt door de aandrij
ving. Er moet dus gelden :

F Ft • R2
v> r

wordt dit : Fv >

; met Ft = ~1
M . R2
r . R1

Toegepast in een Acbar-overbrenging zou dit er uit kunnen
zien zoals fig. 16 toont.
O~. De elastische elementen (veren) zouden ook in de uit

wendig vertande wielen ondergebracht kunnen worden. Na
deel hiervan is echter dat de veren dan op een kle'inere dia~
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met~r geplaatst moeten.worden waardoor de veerkracht groter
moet z~n, voor hetzelfde resultaat.

I~ ~acmcle

as '""'\l-e~~

fig.16 Tang~tiale voorspanning toegepast in Acbar-overbr.

~en andere mogelijkheid om de overbrenging spelingsvrij te maken
ishet radiaal voorspannen van de tandwielen.

fig.17 Flankspelingopheffing door radiale voorspanning.



-22-

Ook hierbij mag de voorspankracht Fv met overWonnen worden
door een ontbondene v~~ de tandkracht t.g.v. de aand~~ving.

Er geldt _ M Ft
Ft - °rstc en Pn :: --,W..-

COS C(.

MPn ::--"":"';"---,....-
rstc' cos ex.

Voor de voorspankracht
F _ M· sin ex.

v - ratc' cos ex. _.

Fv moet
M .tan ()(.
ratc

gelden

Toegepast in de Acbar-overbrenging zou dit er als valgt uit
k:u.nnen zien :

,

··-.................~l:;;"',,,-.?<~·····
i •

e.La. ~ ~ i Sc."" --:/:::::.~:::::::;;;~::::::::::~::::::;~d1~---::::
.e.llcente ....

- t~i:> .~ i.n.w<nd'5 v«<and
""i.e.£. ..

fig.18 Radiale voorspanning toegepast in Acbar-overbr.

Opm. H:Eermee wo·rdt de speling weI verminderd maar niet volle-
'~dig weggewerkt. Ret elastische excenter zal n.l. "ui tveren lt

totdat een val'1 de twee aan elkaar b~vestigde tandwielen tegen
~n inwendig vertal'1de partner zit. Bij het andere tandwielis
door deze verplaatsing de flankspeling weI verminderd maar
zal in het algemeen met volledig opgeheven zij~.

~jM'"~~/~4"
(J~ ~~.Atud~ ted~~~.d~~
A~~ ~

. 1
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111.4.3. De invloed van het spelings~ construeren op het
rendement.

Het is natuurl~K erg prettig als de speling volledig verdwenen
is. Zoals bijna altijd het geval is, eist ook deze maatregel
echter bepaalde offers. Door de tandwielen veor te spannen
ontstaat er n.l. een permanente tandkracht die groter of ge
liJK moet zijn aan de maximale tandkracht die op kan treden
t.g.v. de aandrijving. Hierdoor wordt het rendement van de over-

s

brenging beinvloed.
Om iets over deze beinvloeding te kunnen zeggen zal eerst het
krachtenspel bij de beide spelingsvrije construe ties nader wor
den bekeken.

Krachtenspel bij tan
gentiale voorspanning.

fig.19

Tang~iale voorspanning

aandrijvende tandwiel

extra (verende)
tandwiel

tandwiel,verbonden met--------~

ui tgaande as

Als de aandrijving zodanig is dat de tand van het extra (veren
de) ta~dwiel belast wordt, wordt de tandkracht Ft1 van de
andere tand verminderd. Daar wordt dus ook de tandwrijving ver
minderd.
Draait de aandrijving juist andersom, dan wordt Ft1 groter,
Op de piaats waar Ft1 werkt zal dus ook de tandwrijving groter
worden. Aan de andere zijde van de aandrijvende tand blijft Ft2
t.g.v. de veerkracht onveranderd heersen. De wrijving aldaar
blijft dus oak onveranderd heersen.
Het rendement van de tandwieloverbrenging is hierbij dus met
meer onafhankelijk van de draairichting. Dit is uiteraard een
eigenschap die als zeer ongewenst kan worden beschouwd.
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Radiale voorspanning :

Beschouw ook hier het tandkrachtenspel

F~~ t/ Fv

~
I

fig.20 Krachtenspel b~

radiale voorspanning.

Als het aand~vende tandwiel"linksom draait, zal Ft1 gr0ter
worden (toename = t . Faandr.). Ft2 wordt evenveel kleiner
als Ft1 groter geworden is (dns afname = t . Faandr.).
TIe gesommeerde tandkracht (Ft1 + Ft2) bl~ft dus gel~k. Hier
ui t voIgt dat de tandwrijving ook geIijk bIijft.
Indien het aandrijvende tandwiel rechtsom draait is de situatie
precies andersom. Ook hier blijkt de tandwrijving dus onafhan
kelijk van de belasting te z~n.

llij radiale voorspanning maakt het voor het rendement dus niet
uit of de aand~ving linksom of rechtsom gericht is.
Ten aanzien van het rendement is radiale voorspa.."'lIling dus te.
verkiezen boven tangentiale voorspanning.
Het bl~ft echter z6 dat door de voorspanning extra tandkrach
ten ontstaan die een nadelige invloed hebben op qo f welke op
z~n beurt weer een zeer nadelige invloed zal hebbenop Qtotaal.
Hoe groot deze invloed op QO is zal hieronder voor de gunstig
ste voorspanmethode, radiale voorspanning dus, worden berekendT

is volgens lit.1 gedefinieerd als

- Berekening van de invloed
Zoals eerder gesteld, is QO
Dit verlies wodrt beinvloed
voorspaaning.

Het tandwr.ijvingsverlies yt

ft = t: waarbij Aw
An

op het basisrendement.

= 1 -" f waarb~ l' het verlies is
door de toenemende tandWIijving t.g.v.

wr:ijvingsarbeid
nuttig. overgebrachta arbeid.



-25-

An = Fa • X ; is onafhankelijk van de voorsparming.

1 1 X~ 2 + X22
Aw =- f· Fn • (1."1 + r2)· cos ex. rW.4J.J
waarb:ij Fn : Heersende normaalkracht tussen de .tandwielen~ .

dus afhankelijk van de .voorspanning.
en r1 M1 D

r2 M2 C

x1 · DE·
x2 CE
X · CD·
<X · ingr:ijphoek·

. Fa : riormaaJ. ge
richte aandr:ijfkracht

X12 +X22 1
X· • "2......·"""'c:.-o.....,s-0<.-:-

fig.?1 In~ping bij de
tandrielparen 1-2 eIL 3-4.

i= 1:
F 1 1= Fn . f . (r1 + r2)'

a

fgesp = ~~.' ~ ongespannen

Hoe groot is Fn ?

Beschouw hiervoor wederom het tandkrachtenspel

-in rust
Alleen de krachten t.g.v.
de voorspanning z:ijn werk
zaam.

Fn = 2Fv .

-in bedrij:f :
De gesommeerde heersende
normaalkrachten:

Fn = tFa + Fv + F - t Fav

= 2Fv

fig.22 Krachtenspel bij

J'"~iH ~1 ~ \Tf'!\"" ...~~iI""I__": __
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Hoe groat is Fv ?
De bedoeling van het voorspannen is dat er geen speling kan
optreden. Aan beide kanten van de tand in fig.2tmoet dus ten
alle t~de een restkracht heersen die groter of ge~k is aan O.

Fv - 1Fa ~. 0 => Fv ;;> tFa
1 . .

Fy = 2Fa max

Fn ;; 2Fy

*fgesp

=Fa max

= Fa max
Fa J1 i'0ngesp

De oyerbrenging werkt dus alleen bij vollast met een optimaal
rendement, wat gel~k zal z~n aan het rendement van een onge
spannen overbrenging.

Bij de tarigentiaal yoorgespannen overbrenging wordt dezelfde
uitdrukking gevonden voor de gunstigste draairichting. Voor
de andere· draairichting wordt de uitdrukking

~ 2Fa, max ~
{gesp = Fa *lon~esp
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III.5. De st~fheid.

!. '!

I.
'.

Benadering

'. ,

Voor hoekverdraaiing ~ geldt:

tg= !. i} 64 M 1
~1=~'Gd4

I _...-TI- d4- 64 ...
. I I
" ,I
.', 1 t ' '. i

. /
, < ~ •

!,

: I
!

M

Ook de atij:fheid van de overbrenging is van zeer groot belang
voer de goede functionering van de robot. Ala de robot tijdens
bed~feen beweging maakt om daarnain de juiste positie tot
stilstand te komen, moet dit meestal zo snel mogel~k gebeuren.
Ret geheel zal hierdeor zee~ hoge versnellingen en vertra
gingen ondergaan waardoor grote krachten c.q. momenten ontstaan.
Om dit goed te kunnen doorstaan, zender aJ. te ver door te
"zwiepen", moet de robot, en dus ook z~n aand~ving, voldoen
de .stijf gemaakt worden.
De st~:fheid van de over1?renging is afhankelijk van de stijfheid
van de diverse onderdelen. Hieronder voIgt een berekening van
de vervorming van de diverse onderdelen als gevolg van een be
lastend moment M op de Uitgaande as, terwijl de ingaande as stil
gehouden wordt.

-Uitgaande as :
Belastingssi~atie

-Tanden op tandwielen :
Ongunstigste belastings
situatie

b::i 'tTm 1T.

tandbreedt~ )( d =

h=1,25'm geldt :

91
L ",1' F

(62, 5 T I5-)~· E d 'f136=

b=~T1·m
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Er zjjn telkens 2 tandwielen die elkaar
beide doorbuigen. De hoekverdraaiing
de doorbuiging van de tanden wordt dus

e = 26
rste

belasten t en dus ook
van een tandwiel t.g.v.

In de Aebar-overbrenging staan twee van dergeli,]1ce tandover~

brengingen in serie • de hoekverdraaiing van de uitgaande as
wordt dus :

4',.= 2 e = 4( 137 , 5 ) • F 3
rste E d T7

Waarbij rste : steekeirkelstraal van het tandwiel aan de ui t.;..
gaan~e as.

-Tandwielen :
Hiervan is de vervo~ng t.g.v. het moment verwaarloosbaar.

-Het exeenter :
Belastingssituatie

= Muitfh.
i e

= Muitg~e3-:r-_---::::
i e 3 E"& b h3

F = r~ing.
e

. F13 .
d= 3 E I

8=Le
De hoek"verdraaiing aan de uitgaande as r.p t. g. v. de doorbuiging
van het exeenter is :

, 'PJ = ~ = i
6

e '= ~2~~gh;
-Ingaande as
Belastin~ssituat~e is gelijk, aan die van de uitgaande as.

e - M 1 _ Muitg 1
- GI - i G I

If) -....@... - MI1:i .:tg_. 1,+- i -~ G I

\.9 tot = 191 ;.. ~ + f3 + '94'

Zoals duidelijk zal zijn dienen voor de totale hoekverdraaiing
(~tot), de afzonderlijke hoekverdraaiingen te worden gesommeerd.
Dus :
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IV Acbar-overbrenging, praktische uitvoerbaarheid.

Om te kunnen concluderen dat een Acbar-overbrenging nu weI
o£ met een redeIijk alternatief is voor de Harmonic Drive,
dient een vergel~king gemaakt te worden'tussen een bestaande
H.D., waarvan de gegevens bekend zjjn, en een op papier ont
worden Acbar met dezeIfde eigenschappen, waarvan de gegevens
berekend kunnen worden.
Rieronder voIgt nu een ontwerp van een Acbar-overbrenging die
vergelijkbaar is met de H.D. van het type HDUC 32-158-2A BL3 .
Dit type is gekozen omdat dit een H.D. is, die reeds in ASEA
robots wordt toegepast en het oorspronkel~k de bedoeling was
hiervoor een alternatie~ te vinden.
Deze berekeningen z~n bedoeld als voorbeeld. Indien een andere
overbrenging gewenst wordt, andere reductie of ander bouwvo
Iume, dienen de berekeningen aangepast te worden.

IV.1. Reductie

Harmonic Drive : i :: 158

Acbar-overbrenging i = zlz4 (b~.6)
z1 z4 - z2z3

Hierb~ dient erop gelet te worden dat het verschil in tanden
aantal van de met elkaar samenwerkende tandwieIen, dus z1 met
z2 en z3 met z4,minimaal 8 moet bedragen. (lit.1)

Oplossing :

z1 z4 158 _ 2·79 (2,79 en 157 z~n priemgetallen)
Z2 z3 :: 157 - 157

z1 tim z4 Zijn uiteraard priemgetallen

z1 of z4 is 79 of een veelvoud van 79
Z2 of. z3 is 157 of een veelvoud van 157

~z3~n zry 7
Voor het-rendement is het gunstig als z1/z2 en z3/z4 de waarde
1 benaderen. Let weI op het minimaal tandenaantalverschil van
8 tanden.
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Gekozen wordt

z1 = 1:58
z3 = 157
z2 = z4 = 166

Opm. Om di~ praktiseh in
bouwbaar te maken dient

profielversehuiving toege
past te worden.

fig. 23 Tandwielnummering

-Het modul :
Hiervoor dient een keuze gemaakt te worden uit de standaard-
muduli welke staan vermeld in Iit. 8.
Getraeht zal worden ook het bouwvolume van de Aebar-overbreng
ing vergelijkbaar te maken met dat van de R.D. (relevante bui
tendiameter van de R.D.: C = 82 mm..).

Gekozen modul; m = 0,4
Daarmee wordt :

ds te1 = 158·0,4 = 63,2 mm. rste1 = 31,6 mm.
ds te3 = 62,8 mm r s te3 = 31,4 mm.
ds te2 = ds te4 = 66,4 mm rste2 = rste4 = 33,2 mm

1e tandwielpaar : excenterafstand is : 33,2 -31,6 = 1,6 rom
2e tandwielpaar : excenterafstand is : 33,2 -31,4 = 1,8 rom
Indien r s tc3 0,2 mm groter gemaakt wordt is een exeenter van
1,6 mm goed=>profielverschuiving : x3 =~r = g:~ = 0,5

IV.2. Rendement

Nu de tandenaantallen en de afmetingen van de tandwielen be
kend z~n kan een berekening gemaakt worden voor het rendement
waarmee de overbrenging zal werken.
Ret rendement ~ is afhankelijk van '(0 en iO volgens :

Yl = iO - 1 (par. III •2 )
iO - t{O

Waarbij i = iO (par.III.2.1.)iO-1

iO
i 158 1 ,00637= i-1 = 157 =

Door deze uitdrukking voor het totale rendement ~ en deze
waarde voor de basisreduetieiO,wordt het totale rendement
'7.p.p.,.. !=!-terk af'hankp.liik van he t basis:rendement ni"'\ _ (-f'; t:1' _ ? 11. )
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Om een goed inzicht te krijgen in
het totale rendement van de over
brenging is het dus belangrijk ~O

nauwkeurig te berekenen. Di t is
echter niet mogel~k omdat ~O van
diverse factoren afhankelijk is,
welke (nog) nietbekend zijn.
Er zal een verarlwoordeafschat
t~ng van verliezen plaats moete~

vinden.
In par.III.2. is gesteld dat de
karnverliezen verwaarloosbaar

1.0

0·9

0.8

0.7

0,6

'" ~s
1;:1
~

"'<J
<:l

'1' 0,'1
~

0,3

0.2

0,980.995

0.1

fig.24

klein zjjn. Deze uitspraak volgens.
lit.S is zeker van toepassing op
uitwendig vertande wielen omda~

daarbij de olie door zwaarte- en
tntrifugaalkracht van dewielen
af zal druipen. Bij inwendig ve%'
tande wielen zal de olie echter
meer in het wiel blijven hangen, om daarna door het samenwerken
de wiel weggeperst te worden. (fig. 25) Hierdoor zullen de karn-

verliezen toch een rol gaan

-------"

spelen.
De veliezen t.g.v. de tand
wrijving zijn bij een samenwerk
ing van ,1nwendig- en uitwen
dig vertand wiel zeer gering.

.Fig. 26 geeft· het tandwrijVi.ngs
rendement en verlies,voor het
algemene. gevaJ. (Ci. =20 ,,;3 = 0
A..l= 0,06 ), als functie van de
tandenaantallen van inwend1g
en uitwendig vertand wiele

I
I 1 _

---+-r--- 1_- _
I I

-l-- - ---Ir--
I L _

I I
I
I

fig 250 Het karnen bij een inwen
dig vertand tandwiel.
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fig. 26 Tandwrijvingsverlies en -rendement aJ.s
functie van de tandenaantallen de beide wielen.

De ver1iezen t.g.v. de tand~ving zijn te berekenen vo1gens

de uJ.tdrukking: -.1.. __1_ X1 2 + X2 2 • 1?12- JA(r1 r2) X 2 coso( (par.11I.2.2.)

Vo1gens lit.2 ziet dit er in vereenvoudigde vorm uit als voIgt :
1 1

1~.'2. = -Mf( z:j- Z'2)
met )J...: tandwr:ijvingscoefficient

f : ingrijpfactor •

Voar'de samenwerking van inwendig- met uitwendig vertand tand-
wiel, '''geldt dat ...u.f::::: 0,15 (lit.2)

Het tandwrijvingsver1ies wordt dan :

( 1 1) 0-5i 12 = 0,15 158 - 166 = 4,575·1

134 = 0,15 ( 1~7 - 1~6 )' = 5,180.1:0-5

1t = 112 + f34 = 9,8 • to-5

Indien voor de 1agerver1iezen de waarde, genoemd in par. 111.2.
genomen wordt : 1'1 = 0,075 %= 75 • 10- 5

En voor de karnverliezen dezeIfde waarde

rIc = 75 • 10-5

wordt hiermee het totale verlies ; itot = 1t + 11 + fk
ftot = 160 • 10-5

Daardoor wordt het basisrendement \(0 = 1 - to ="1 - 160 • 10-5 ::.

0,9984
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Het totale rendement wordt dan: ~tot ~O,8 =80 %
De berekende rendementen zijn aanzienlijkhoger dan die in de
literatuur te vindenz~n (lit.9). Hierin wordt een totaal
rendement genoemd dat met hoger is dan 54 %, ui tgaande van
een basisrendement Qo van 99 %. Er wordt hierb~ echt~r met
vermeld welke tandaantallen gebruikt z~n.

Omdat qtot zeer sterk afhankel~k is van Qo is het belan~k
deze laatste' nauwkeuxig te weten. Hiervoor zijil echter alleen'
de gebruikte theoretische berekeningsmeth9de en de afschat
tingen in de Ii teratuur te vinden. De werkeliJke waarde zou
hiervanaf kunnen wijken. De praktische waarde zal echter al
leen proe:fondervindelijk vast te stellen zijn.

r
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IV.3. Sterkteberekening

Allereerst zal een materiaalkeuze gemaakt moeten worden.
In deze construetie is het van belang na te streven :
- Een lage massatraagheid, dus kleine massa's, dUB;
- Een klein bouwvolume.

Een kleine speling (minimale beinvIoeding door sl~tage) dus
- ~en goede sl~tvastheid.

Deze kriteria gecombineerd bekeken duiden erop dat een sterk
en harde materiaalsoort gekozen moet worden voor de belaste
en snel draaiende onderdelen.
Gekozen materiaal: 18 Cr Ni 8 carboneerstaal.

<fO,2 = 800 N/mm2

hardheid : kern 3900 N/mm2

flank 6400 N/mm2

_, Het grootste moment dat de genoemde Harmonic Drive aan de last
kan leveren bedraagt 224 Nm. (lit.7)
Voor dit aandrijvende moment zal nu ook de Aebar-overbrenging
berekend worden.
Het rendement is berekend en bedraagt 80 %. Veiligheidshalve
zullen alle kraehten die in de overbrenging werken daarom~
groter genomen worden dan uit berekening, met het ui~gaande

moment van 224 Nm, voIgt. Niet alle kraehten zullen in wer
kelijkheid zo groot z~n.

Ftij : De tangentiale kraeht die de tandwielen i en j onder
vinden b~ hun samenwerking.

F = Mlast - 224 3-- 6747 N
t34 rate 4 - 33,2 10- ~

Ft12 = Ft34 =~747 N
1*0,8 = 8434 N

h = 2,25 m, en
geldt: q =2,2

Hoe breed moeten de tandwielen nu minstens ~n om deze
trekskracht zonder problemen te kunnen verwezel~en.

qb ~ «b max = ..Q€hqmFt max (lit.8)

met: CE :: ~ , en £. = ingrijpquotiE!nt
q tandvormfactor; voor <X;; 200

,

z > 100

om-

m : moduul = 0,4
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Voor de tandbreedte geldt dus

b ~ q·Ft
~. m·'fb

Berekening in~pquotient

fig.27 De maten van
de tandwielen en ingrijp
weg.

m ::: 0,4

} r s te1 ::. 31,6 r v1 = 31 ,1 ZJ:c1 = 32,0
Z1 _. 158 = 33,2 33,7 32,8 (rom)

rstc2 r v2 = ZJ:c2 =
z2 = 166

rvi : voetcirkel van tandwiel i'

Z"ki kopcirkel van tandwiel i

Ingrijpweg = CD :
.AM2 = r s tc2 cos = 33,2 cos 200 = 31,2 mm.

CE=AE-AC >

CE = V33, 22 - 31,22 i. _ V~32-,-8-..2.-----_-3-1-,-2'-r2 i ::. 1,23 mm

EM1 :: r s tc1 cos =' 31,6 cos 20 0 = 29,7 mm
ED=BD-BE
ED =\/32,22 _29,72 ' -\131,62 - 29,72 ' = 1,65 mm

CD = CE + ED = 1,23 + 1,65 = 2,88 mm

= 2,44
CD }€::pcosoc '

p= 11m

Iret ingrijpq-q..otient
gelijk zijn.

.::::: = . ----::---=2::....1,'-=8:.::::8__
Co 0 , 4 cos 200

van tandwielen 3 en 4 zal hieraan nagenoeg

Hiermee wordt de ongelijkheid voor de tandbreedte :
2.,2 8434-

b~ 2,44 0,4 800 = 24,2
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- Centrele ep Hertze spanningen

De teelaatbare Hertze spanning veer het gekozen carboneer-
staal 18 Cr Ni e bedraagt 1630 N/mm (lit.8)

De optredende Hertze spanning wordt berekend als voIgt

1Hz = 0,418 .VF"bt ~erk · Er i

b . fr

waarin :
Fbt werk : De kracht waarmee de tand~lanken tegen elkaar

gedrukt worden
Ft max = 8434

Fbt werk = cosoc cos 20 0 = 8915 N

b Tandbreedte;
Er Gereduceerde elasticiteitsmodulus. .voor staal/

staal combinaties geldt: E~ = 2,1 • 105 N/mm2

fr : Gereduceerde kromtestraal, te berekenen met

_1_ = .1 (1 ± 1 ) , voor inwendigefr sJ.n ex. rbedr1 rbedr2
vertanding : - teken

met Tbedr = rstc' cos ~

Invullen :
Tbedr1 = r s tc1 cos 0'. - 31 ,6 cos 20 0 = 29,1 mm
rbedr2 = rstc2 cos~ =3,,2 cos 200 - 31,2 mm

;r = sin
1

206 '( 2~,7 - 3~,2 ) =4,1.10-3 fr = 211 mm.

fH' = 0 L1.18 ·V"8915 ,2, 1 10~1 = 2,5,"',' N/mmz , , 24 , 2 211' ~

De optredende Hertze spanning is dus kleinerd~~ de toelaat

bare; de tandbreedte van 24,2 rom voldoet dus ruimschoots.
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Excenteras :

Voor deze as wordt hetzelfde materiaaJ. gekozen als voor de

tandwielen, due 18 Cr Ni 8
Voor, de veiligheid wordt aangenomen dat de kracht welke de

tI!~ beide, aan elkaar bevestigde, ta...'1.~wi~len_op_de as~.toefenen,

NWt- Izijn aangrijpingspunt precies tussende beidetandwielen heeft
, I liggen. Dit is dus de meest' ongunstige belastingssitU:atie die

/jMA , ~ op zou kunnen treden.

b~ ", De situatie van de excenteras met afmetingen en belastingen
"'- wordt dan :

. Ming
I

_ ..__ .1_ .../ ~2~.~-I-~-+---7----T3::::"77m$mi
1.

'I fig.28'Exenteras

10 s: 10

R c

Ftot

FR1 :: FH2 = 3121 N.

De radiale belasting t.g.v. de tandkrachten Fr

1:1 ~..Fbt werk Fr = Ft' tan~ =~ tan 20° = 3070 N

lI r , ~ . . Er wericen twee tandwielen naast alkaar
/~

Ft 224 '. F.r,-.WwOOrr<ldt/: ?~3.0~0.1.:./ ~14.0 N~ . ,"

M· :: Muitg ::: """"=1-=5-=8='-±-O~,8='" = 1,8 Ny AA I 'j' "I • ' • i .• ,-.'

Ulg~t =i M;!lI> = 1'tl03 =G:y._A~~~~-
= V"""11-2-5--::'2-+-6-1-40"""2"""" = 6242 N. /1~1i

Berekening van doorsnede A :

"'" bg •bmet '1b:: 0
J3k- v o

650 N/m.m?

MbA::: 3121 • 0,0315 - 111 Nm.

~ \3/Mb1 I

d2 - V-r -;::?-0,1 'ib

<{gr voor 18 C~,.-:N'i.8 -is
(j~ .

~_b = lh' 0 ,8.650 :: 289 N/m.m2
1 .1,8
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Hiermee \vordt d2 = 3 111.103
0,1 • 289 = 16 mIn.

Genomen wordt d2 = 17 mIn i.v.m. lagering d.m.v. kogellagers.

Voer beschouwing van de doorsneden B en C" wordt eerst de
buigende en de wr1ngende momentenlijn getekend.

-----f--....., Mw'

10

l' I~
Ie

I
Doorsnede B . fig.29.

MbB = 117: 3i~5 = 31,2 Nm

MwB == Ming = 1,8 Nm

MiB ::: V31 ,22 + 0, 75 • 1 ,82 i = 31,2 Nm.

Terplaatse van doorsnede B is de as verzwakt omdat zich daar
een diametersprong bevindt.ln de formule krl..jgt crb hierdoor
een lagere waarde (omdat 13k groter wordt);. De belasting, in
de vorm van het ideale moment, is echter dermate laag dat de
as'nog ruimschoots voldoet.

Doorsnede C :

= 1:2 nun=11,7;

= 193 N/mm2

3 31;2'103
d3 - 0 , 1 • 193

• 650

zich een diametersprong. Hiexdoor krijgt Ak
(lit.8)

Ook hier bevindt
de.waarde 1,5.

MbC == 31,2 Nm
~ 1·0,8
'tbO' ::: 1,5.1,8

Hiermee wordt d3 :

Deel 1 :

De straal van dit deel moet grater of gelijk zijn aan de straal
van deel 2 opgeteld bij de excenterafstand. Dit om ter plaatse
van doorsnede Been goede evergang van deel 1 naar deel 2 te:

krijgen. DuB:' r1 ~ r2 +- e == 8 + 1,6 = 9,6
Genomen wordt r1 = t 3 mm d1 ==, 26 mm. Dit omdat er nog een
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Deze diameter is ruim voldoende voor de belasting die ter
plaatse ka~ optreden.

'Berekening van de lagers, :

Lager 1, :' F:Rl = 3121 N
d = 20 mm

groefkogellager 16004 (SKF)

Lagerbreedta :8 mm
Buitendiameter : 42 mm

Lager 2 . FR2 = 3121 N naaJ.dkrans RK121510 (SKF).
d = 12 rom Lagerbreedte · 10 mm·

Buitendiameter · 15 mm·

" I' I,
,Ii "A;:~

~
I

, rr "- tRl{' fR2/.rv
~

II' 11
~

I "
,

Itst ,
I

, ,-. - - --r-l J

I
(l-

e- -- - .

I I..
, /

I I
I

I
~1519 N l I I

I J40 /6
1085 N I I I

Uitgaande as :

Belastingssituatie :

Rorizontale belasting

Belastende krach~

Ft = 8434 N

Reactiekrachten;
56FaR1 = 8434· 16 - 295

FRH2 = 29519-8434 = 2

fig.30 ' belastings
situatie van de uit

'gaande as.

Horizontale buigende
momentenlijn :

MbH' max = 21085 • 0,016 = 337 Nm "
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Vertikale belasting

Belastende krachten :

Fr = 3070 N FL = 3121 N

Reactiekrachten

F - 3070 • 56 - 3121· 31 - 4698 ·N
. RV1 -16 -.

FaV2 =4698 +- 3121 - 3070 = 4749 N

I I
r

Vertikale buigende

momentenlijn :

MbV max = MbVC = 3070 • 0,025
MbVA = 4749 • 0,01 6 = 76 Nm

I
I
I
I .
C. .B R

is daorsnede !l fig,31

Ret wringende moment in de as bedraagt

Wringende momente.nlijn :

Zwaarst belaste doorsnede

MbA tot =V337/2 +- 762
I = 345_ Nm

MwA = 2r-24----.,N_m----~
MiA =V3452+ 0,75 • 2242

i = 396 Nm

«.. =.:£g.. bo ~ . = 1 • 0,8 . 650 =
~A 13k' va 'igr 1 • 1,8

. \3/ 396 -103--' .
dA =V .°,1 • 289. = 24 mm.

289 N/mm2

224 Nm.

Doorsnede B : Aan deze doorsnede wordt nog gerekend omdat
zich hier een diametersprong bevind waardoor

.J.3k de waarde 1, 5 krijgt.
. . 32

MbB hor = 337· 40 = 270 Nm
. 8 /

MbB vert = 76 +1"5 0 (77 -76) = 76,5 Nm

MbB tot = V270 2 +- 76,52 i = 280 Nm

MiB =\12802 + 0,75.2242 ' 341 Nm

<:(iB :: ~:50.'~,8 .650 = 193 N/mm2

d _ \ 3/ 341· 103 i _ 26
B - V 0 , 1 • 193 ~ rom

Genomen wordt : d :: 30 rom.
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De lagers

Lager 1 · FR1 = 295192 + 46982 = 29890 N.-
d = 30 mm

Cilinderlager ImP 206 E (SK,F)

Lager 2 · F:R2 = 210852 + 47492 = 21613 N·
d' = 30 mm

Idem . Cilinderlager NlIP 206 E (SKF),

Met deze lagers en uitgaande as is deze Acbar een komplete
overbrengingskast geworden, en vergel~kbaar met de HDUC-kom
plettgetriebe.
Voor toepassing in een robot zal, zoals ookbij de Harmonic
Drive gedaan wordt, de uitgaande as met lagers weggelaten wor
den. Het inwendig vertande tandwiel wordt dan meteen aan de
last, in dit geval de romp van de robot, bevestigd. De lagers
waarmee de romp van de robot op het huis gelagerd is dienen
dan ookvoor het inwendig vertande tandwiel van de Acbar.
Deze konstructie komt de stijfheid van defobot zeer ten goede.

Het torsiemoment in de uitgaande as heeft n.l. grote hoekver
draaiingen tot gavolg.

llij verdere berekeningen zullen de uitgaande as met lagers
buiten beschouwing gelaten worden.

Lagers waarmee de tandwielen 1 en 3 op de excenteras gelagerd
zijn :
Voor beide lagers

Belasting F = 3121 N
d =- 17 mm

groefkogellager 6003
lagerbreedte
buitendiameter

(SKF)

10 mm

35 mm
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IV.4. ~Kassatraagheid

Nu alle afmetingen .en het materiaal, dus desoortelijke massa,
bekend zijn, kan de formule van par III.}. ingevuld worden.-

Jtot =- tm1R12' + m2(tR22 + e 2) + tm3R32 + m4e2 + J4GZ~T~)2 +

+~ (J5 + tIIl6R62 );

Hierbij dient de eersteterm vervangen te worden door t(m1R12
- m12R12»), t.g.v. het gatdat in deze as is aangebracht voor
de motoras. De laatste term, dus tm6~2 vervalt in zijn geheel.

cf4 =tm4 (R4 uitw2 - R4 inw2)
• 1 ( 2 t t 2 m"5""RItS'2 )~5 = 2 ms~5 - m5R5 "-

Berekening van de massa's m1 tim m5 ;
De massa's zijn berekend met m = S'.V , waarbij de voor staal
7,8 103 Kg/m3 is.

mi = r Ii · ""/4 · d2
i

m1 = 7,8 · 37 - 'rT/4 · 262 10- 6 = 15,3 . 10-2
f 7,8 35 Cfl/4 142 10-6 4,20 . 10- 2m1 = · · · =

m2 = 7,8 · 55 - n/4 - 172 . 10- 6 = 9,74 - 10-2

m3 = 7,8 " . 15 • 17/4 - 122 - 10-6 =- 4,59 - 10- 2

~ = 7,8 - 52 · ~/4 - (63,22 - 172) .10- 6 = 118 - 10-2

m5 = 7,8 • 53 - '"/4 • 742 • 10-6 = 178 ". 10-2
I 7,8 · 32,5 -TI/4 63,22. 10- 6 79,5 - 10-2m5 = · =
II 7,8 15 11/4 152 . 10-6 -2 (Kg)m5 = · · - =- 2,07 • 10

Door het dubbe~e tandwiel (wiel'1 en 3) niet massief uit te
voeren, zal het mogel~K zijn m4 te verminderen tot- 2/3 van zijn
oorspronkelijke waarde ; dus ~ = 2/3.118-10-2 = 79-10- 2 Kg.

Het totale massatraagheidsmoment van deze Acbar wordt dan :

Jtot = 10-8 { t-t5,3-132 - t·4,2·i + 9,74Ct-8,5 2 + 1,6 2) +
+t·4,59·6 2 + 79-1,6 2 + t-79(31,6 2 _ 8,52)(16¥§~58)2 +
+ 1§SZ(t(178-372 - 79,5-31,62 - 2,07,7,52»j
=-.1,95 10-5 ~gm2.

Op te merken val t hierbij dat de (ingaande) excenteras 85 %
van dit massat.raagheidsmoment voor zijn rekening neemt.



-43-

Het massatraagheidsmoment van de vergeljJ1tbare Harmonic Drive
bedraagt 1,94.10-4 Kgm2. Dit is ~na tien keer groter dan dat
van de Acbar. De oorzaak hiervan is dat bij de H.D. de wave
generator, welke een relatief groot massatraagheidsmoment heeft,
zich in het sneldraaiende gedeelte (op de ingaande as) beVindt.

Wat het massatraagheidsmoment betreft is de Acbar dus in het
voordeel t.o.v. de Harmonic Drive.
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Als,me~ het oog op de speling, de H.D. en de Acbar met elkaar
vergeleken worden, ziet men bij de Acbar twee in serie staande
tandwieloverbrengingen wear de H.D. er slechts een heeft.
indien bij beide overbrengingen dezelfde tandgrote en toleran
ties zouden worden toegepast, zou de speling bij de Acbar daar
om ongeveer tweemaal zo groot zijn alsdie van de H.D. Dit is
dus een principieel nadeel 'van de Acbar-overbrenging.

Indien de tandwielen van de bovenstaande Acbar volgens DIN 3964
en 3967 zo nauwkeurig mogel~K gefabriceerd worden, komt men tot
de volgende speling. (par.III.4.)

Asn •.
nauwkeurigste nauwkeurigste
"Abmassreihe" = h "Toleranzreihe" = 21

d1 = 63,2 mm Asne 1 =- 0 Tsn 1 = 6
d2 =- 66,4 mm Asne 2 = 0 Tsn 2 = 6

d3 = 63,2 mm Asne 3 = 0 Tsn 3 = 6
d4 = 66,4 mm Asne 4 = 0 (..um) Tsn 4 - 6 Gum)

,

Asn 1 = Asne 1 - Tsn 1 = -6 )Am
Idem voor Asn 2 = Asn 3 = -!tan 4 = -6)Am

ja
Inwendig vertand wiel, samenwerkend met o~naeven groot uit
wendig vertand wiel =* Asafstand is zeer klein.
"Achsabstand" a = 1,6 mm ::::;:> ja<:. 4.M.m ; stel j a :: 4 )..llIl.

jt12 = jt34 = -CC-q)+C-6)) + 4 = 16)Al1l. = 0,016 rom

s tot =- jt12 + jt34 = 0,01~3+20,016 =- 9,6.10-4 rad
rstc' ,

~ 3 minuten.

De minimale speling waarmee de vergelijkbare HarInonic Drive
geleverd kan worden bedraagt volgens lit. 7 : ±1 minuut.

Zoals reeds in par.III.4.2. vermeld,kan de speling in een
Acbar door speciale constructies verminderd,ofwel opgeheven
worden., Door deze constructies zullen echter de massatraag
heid en/of de verliezen en de ingewikkeldheid van het geheel
toenemen.
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De Harmonic Drive zaJ. d.m.v. soortgel:ijke constructies ook spe
lingsvrij te maken zijn. De mogelijkheid tot spelingsvrij maken is
due geen speci:fiek voordeel van eenAcbar-overbrenging.
Ten aanzien van de speling zal geconcludeerd moeten worden dat
de Acbar in het nadeel is ten opzichte van de Harmonic Drive.
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Gebruikt worden de formules welke in par.III.5. vermeld zijn.
Hierbij worden enkele aanpassingen aangebracht.

~1 : De uit gaande 'as zal in de praktiJK vervallen. Het in
wendig vertande wiel (tandwiel 4) zal direct aan de de
last bevestigd worden. 1f1 Wordt dan de vervorming ve.m
dit inwendig vertande wiele

64 M' 1
~1 =11 G( duitw4-_-d-i-n-w~4""")

~2 : In de uitdrukking voor ~2 geldt voor F
F :; --.,.;.M-,-__

rstc 4

l?3 Deze vervalt in zijn geheel omdat deexcenterarm in dit
ontwerp ontbreekt.

tf4 : In de uitdrukking voor t94 geldt voor I :

. I ~~4 (duitw4 - dinw4 )

Invullen : E = 2,1.105 N/mm'2:. G = 8.104 N/mm2

'5'1 = ~ · ~~t;1~'~74tO_67 ,44 ) = 2,4~·10-4 jh.:,~. ~
_ 224 ·1 03 . 4 . 137.5 :; 7,.09,1 0-4 71lv.vI~A

If>2 - 33,22 ,2,1-105 . 24,2''T13

. 224 .103 . 37 -8~' (tf,.1(1)4 - . - k - 1, 26 · 10. .' rad )1 \ - 1 58 2. • 8·10'1. -1{:- (264 - 14'T) -

III1M~~ a-, _
tfltot = 9,53 ·10 4 rad ~3 minuten

Dit kan nog verbeterd worden door hat inwendig vertande wiel
zwaarder ~t te voeren. Op de massatraagheid heeft dit nage~

noeg·geen invloed.

De hoekverdraaiing t.g.v. dezelfde belasting van de vergelijk
bare Harminic Drive is teo berekenenmet de formule ui t lit. 7

lftot . = 57, 2§~~~0' 22'4 • 60' = 9 minuten

De berekende stijfheid van de Acbar is dus8 dan die V"ll de

Harmonic Drive. () ()

.. .
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v. De Desch-overbrenging.

Een Desch-overbrenging is een eenvoudige planetaire overbreng
ing waarbij het zonnewiel aan de aandrijvende as, en de pIa
netendrager aan de gedrevenas gekoppeld is.
Om de, gewenste reductie i te verkrijgen wordt de Desch meestal
in een, twee of drie trappen uitgevoerd.
Schematisch ziet de Desch~overbrenginger dus als voIgt uit :

a.

fig.32 Principe van de Desch-overbrenging.

Hieronder zal nn een zeIfde afhandeIi~g van· de Desch-over
brenging volgen, zoals de Acbar deze in de voorgaandeo bIad
zijden heeft ondergaan.

V.I. Reductie

Om de reductie van ~en trap van de Desch te bepalen wordt
weer een gedachtenexperiment uitgevoerd.

1e Element a wordt stil gehouden, en element b wordt ~~n om
wenteling (=+2nrad.) rechtsom gedraaid. De hoekverdraai
ing van. element c zal nu Iinksom gericht zijn en zal
-z3/~1·2n rad. bedragen.

2e Het geheelwordt nu een hele omwenteling Iinksom gedraaid.
Dus - 21L rad.

3e Per onderdeel de °hoekverdraaiingen van de voorgaande stap
pen optellen.

Op de volgende bladzijde zijn de stappen achtereenvolgend in

tabelv6rm weergegeven.
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lPc

-~. 2'f(
z1

-217

(-1-2).2'f1
z1 .

De reductie, van een trap van de Desch volgtnu uit

'. lpc 1·..!3...
~ = Ipa =. + z1

Indien de overbrenging bestaat uit ~ee of meer trappen moeten
,

om de totale reductie te verkrijgen de reducties per trap met
elkaar vermenigvuldig worden.
Dus n

itotaal = .IT i j
J=1

------------------~-I-

<Pa %

1e 0 +2'fl

2e -2 'IT -2Tf
\"""

3e -2 rr 0

V.2. Het rendement.

Het rendement wordt weer op twee manieren bepaald :

V.2.1 Ren~ementabepaling1

D~ Desch-overb~enging kan ala voIgt achematisch weergegeven
worden :

fig.33 Desch-overbr. schematisch.

Deel a is hierbij weer de planetendrager. Het aandrijvende ele
ment draait in dezelfde richting als a. Het andere element
staat stilt Het stilstaande element heeft dus de grootste hoek
snelheid t.o.v. planetendrager a en wordt due b genoemd. Het
aandrijvende element wordt c genoemd.

Hoe z~n de momenten gericht ?

-De planErtendrager is het aangedreven element en dus verbon
den met de last. Het moment Ma is due tegengestel gericht
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aan dedraairichting.
-Element c is het aandrijvende deel. Hat moment Me zal dus ge
. l~k gericht zijn met de draairichting van deel c. Het moment

Me is dus tegengesteld aan'Me.
-Omdat Ma groter is dan-Me (vertragendeoverbrenging),zal Mb
gelijkgericht moeten zijn met Me (evenWichtsvoorwaarde).

Wat is de relatieve drijver ?

Laat hiervoor een waarnemer met de planetendrager ameeroteren.
Ten opzichte van deze waarnemer :
-Draai t deel c in eendraairichting die geli,)kgericht is met
het moment Me. nus element c is de relatieve drijver.

-Draaitldeel b in een draairichting die tegengesteld is aan
het moment Mb. Eleme~t b is dus de relatieve volger.

Tn kortschrift CAB

Berekening van i als functie' van i o , met i o
~b=--4'c

Lpa % lpc

0 +2t1 1+-.-·2TI
~o

-2 TI -2TT -2TI

-2TI 0
'1 '

1) • 2"11+(-.. - -
1.0

i _ lfJc t 1 i o - 1
- 't'a = - i o = 10

CG-'~ (~~

Met voorlopige verwaarlozing van de wrijving

~ M - n~_ 10 - Q;a - -~'J.C i o

Voor he~ rendement geldt :

Vervangen van i o do~r- ~
110

Ma
M'a

Ma '

n a = -Me • ne
n '= -Me· _c_ = -Me . ina

= -Me. --!o - 1
i·.' 0

Invoeren van wrijving.:

i o - 1(0

i o - 1
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V.2.2. Rendementsbepaling 2

Na de schematische weergave van de Desch (fig. 33) opnieuw
bekeken te hebben zjjn de volgende (on)gelijkheden op te stel-·
len :

Du.s deel b ;

-neemt walsvermogen, op van a
-staat koppelvermogen af aan a.

En deel c ;
-staat walsvermogen af aan a
-staat ook koppelvermogen af'aan a.

Schematisch
"?'! Ct..rI't"'~·U M lng.

- - - - - - - - - -----'Pwb • . '?w(. --- - - - - - - -
b ct c

--- .... .--- -
?Kb

'I
PI<C

....• ..- _..... , - - -
________ ?ute

. -

fig.34 Vermogensstroom tussen de drie delen.

Bij de walsvermogens treden weer verliezen op.

Berekening van het rende~ent

Ping = Pc =Pwc + Pkc

Puitg = Pa = ·Pkc + Pkb

Ben. deel van het ingaande vermogen wordt gebruikt ale wals
vermogen, de res~ is koppelvermogen.

Dus : Pwc = X • Pc
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I=====;;;:::::==:===> ':P\Je.rtie ~

'Pi...,3
L-- -----------:--T/ 'Puit~

fig.35 Weergave van wals- koppel- en verliesvermogen.

Pc = Me • we

Pwe = Me . Wwe
Pwe = X Pc

Wa = we - Wwc

Wwc = X • we
Wa = (1-X)·Wc

i -~ ( 1-X)
1 }- £.va :: ---r- i o 1

X = 1 - i o-1 = 1-10i o - 1 =>+ --!oi =- . - i o-1~o ~

1
1 . •Pc
-~o

. • I

~Pkc = i~~1· Pc

==>Pa = Pkc + 11tb = (. iOT + Y(o ) • p
~o- 1-io e

Dit is dus het rendement van een trap van de overbrenging.
Het totale rendement is te berekenen door voor elke trap
apart het rendement te bepalen en deze daarna te vermenig
vuldigen "met .elkaar.

De ui.teindel:ijke vermogensstroom is weergegeven in fig. 3 6

Het basisrendement
Het basisrendement is weer afhankel~k van de diverse verlie
zen (par.III.2.) • Ditmaal zullen de tandwrjjvingsverliezen

eehter een. gratere reI spelen omdat deze overbrenging werkt

met kleinere tandwielen dan de Acbar-overbrenging.
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fig.36 Sankey-diagram van
de vermogensstromen in de
Desch-overbrenging.

I. I
;

b.

\--,=-- - - ---

Q.

c.

Het tandwrijVingsverlies is uit te rekenenvolgens

(lit.2)

(blz.13 )it ~ (f12 + i23)
, , '1 1

met ~'12 ~ 0 2 (-, + -)
? ' . z1 Z2·

[ 23 -::=::.. 0 , 1 5(_1__1 )
'Z2 z3

Y]t = (1 - ft)
De karn- enlagerverliezen moeten weer

. (7k = (1i'- ~k) nl) = (1 -11)

geschat worden .

Het totale basisrendement :

Y(o to t • = Y{t· l( k . Y{ 1
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V.3. Massatraagheidsmoment.

-Berekening van de kinetische energie van een trap als functie
van deingaande hoe~snelheid W1

Per trap zijn de volgende bewegende onderdelen te onderscheiden
1 Ingaande' as
2 Zonnewiel
3 Planeetwielen
4 : Plane~endrager met uitgaande as.

Deel 1 en 2

Deel 3 :
. Dit deel voert een gecombi
neerde beweging uit :

T =tJ (.1)2
Jm1R12w12I.r T1 =

J1 = t m1R1
2

T2 =1m2R22w12
J2 = t m2R22

--1----

fig.37

- Rotatie om eigen middelpunt T31 = tJ3Q32 ,
Translatie 1n cirkelvormige baan T32 = tmv2

Berekening van w3 als functie van (,,)1

i = (.02 = 1 +~
w4 z1

Na ~en omwenteling van de pla
netendrager ,dus ~4 = 217 , is de
hoekverdraaiing van de planeet
VIiielen· : ~3 = 2lT· ;£ . De hoek
verdraaiing van de ingaande as
moet dan zijn :

<fJ1 =~<2 = i ·2TI = 2Tr( 1 + ~1)

-.!f.:3... _ ~z3/z2)
=> 1fJ2 - 2m 1 + Z3! Z1 )

W2 = W1

~ W3 = Z1 z3 .W1
z2z1+z2z3

. I

fig.38
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1 .~2

Deel 4

T4 = ~J4w42 } T4 = tJ4w., 2( Z1 )2

(J4 =W1" z1 z1+z3
Z1+z3

Voor.'de totale kinetische energie van de eerste trap geldt

Ttot 1 = T1 + T2 + T3 + T4

= t (tm1R12 + t m2R22

+ J4( Z1. )21 (.J1 2
. z1+z3 I

Verder geldt Ttot 1 =tJtot

Voor Jtot 1 geldt hierdoor dUB

Jtot 1 = t m1Rt 2 + t m2R22 +- m3(z~lz3)2rp2 + J3(Z2~~~f2Z3)2+J4(z~1.z3)

De massatr~gheidmomenten vande volgende trappen moeten teI
kens me~ een bepaaide overbrengingsfactor vermenigvu1digd
worden. Voor het totala massatraagheidsmo~entvan de gehele
overbrenging voIgt uiteindeIijk :

Jtot ={Jtot 1} + (Jtot 2} (Z~tZ3)1Z + (Jtot 3} (z~lz3) 12(z~:tZ3;22 i

+ • ~ • • • •• • 1e trap / 2e trap

De massatraagheidsmomenten van volgende trappen gaan dus steeds
minder-meetellen in het totale massatraagheidsmoment van de ge
hele overbrenging.

(
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V.4. Speling

V.4.1. Berekening van de totale speling.

De flankspelingen jt die optreden bij de ingrijping van twee
tandwielen zijn uit te rekenen zoals dat in par.III.4. is be
schreven.
Indien voorgespannen lagers toegepast worden kan de speling
hierin verwaarloosd worden.

Als de flankspelingen jtij bekend zijn,
kan de hoekverdraaiing van de uitgaan
de as (bij stilstaande ingaande as) ten
gevolge van de speling berekend worden

met

JI/I!Ity
.J'

ttl.3

-
'fHot.

j + jt23 -~ fig.39 Ont-
(Os tot =~~-=-"":"_..l&.l=_""":'__

1 Xl' ft15 staan v.d. spe
_LY

Dit geldt echter alleen voor de laatste ~ ling.
trap van de overbrenging. 'Voor de voorgaande tral'pen moet
telkens weer een overbrengingsfactor gebruikt worden.
Uiteindelijk wordt de uitdrukking voor ps tot dan :

~s tot = (jt12 + jt23) + (jt12 + jt23) (Z1) +
2 rp n 2 r l' n-1 z1+z3 n

+ (jt12 + jt23) (Z1) (Z1)---2 r l' n-2 z1;+z3 n-1 z1+z3 n + ••.•••••

De .sl'elingen in v<frgaande trappen gaan dus steeds minder zwaar
wegen in de uiteindel~e totale sl'eling.

V.4.2. Spelingsvrije Desch-overbrenging.

Ook hierbij zijn weer constructies te bedenken welke de overbreng
ing spelingsvrij maken.
In dit verslag wordt ech~er een vergel~k gemaakt tussen de on
derzochta overbrengingen en de H.D. zonder speciale voorzien
ingen voor spelingsopheffing. Het zou dan ook niet juist zijn
om een Desch te gaan vergel~en waarbij een dergelijke verbeter
ing w~l is toegepast. rndien de speling achteraf een dus':"
danig 'zwak punt van deze:··overbrengingblijkt te zijn dat deze
hie:r-door waardeloos is voor deze toepassing, is het voor een
volgend onderzoek misschien interessant om de spelingsvrije
typen met elkaar te vergelijken.
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v. 5 ~ Stijfheid

Berekening van de vervorming van de diverse onderdelenals
gevolg van een belastend moment M. Dit moment werkt op de uit
gaande as terwfjl de ingaande as wordt stilgehouden.

- Uitgaande as :

i=- (par.III.5.)

- Planetendrager

Waarbij p het aantal 'planeet
wielen is.

(par.III.5.)

Tanden op de tandwielen:

Doorbuiging van de tanden :

= (62,5 + 75)·E'~'.;3

Hoekverdraaiing van de ui tgaande as t. g. v .deze doorbuiging :
~~~*;...

If3, =~-}O..2-~_
p

~ig.40 Hoekverdraaiing als gevolg
van de tanddoorbuiging•.

- Ingaande as :
64 M'l

~4 ='11 ·i2. G ~ d4 (par.III.5.)

De totale hoekverdraaiing van de uitgaande as als gevolg van
de vervormingen in de laatste trap is nu :

~tot n = P1 + ~2 + ~3 + ~4

De totale hoekverdraaiing van de gehele overbren~ng (alle



-57.-

trappen) wordt op dezel£de maP~er berekend als dat b~ de spe
ling is" gebeurd •

Bij deze berekening is de ingaande as van de i e trap dezel£de
als de uitgaande as van de (i-1ye trap. Er dient dus opgelet
te worden dat er geen hoekverdraaiingen dubbel geteld worden.

I
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VI Deseh-overbrenging, praktische uitvoerbaarheid

Ook van dit type overbrenging voIgt nu een globaal ontwerp,
welk vergelijkbaar zaJ. zijn met de Harmonie Drive van het type
HDUC 32-158-2A EL3.

Opm. De berekeningen die nu volgen dienen sleehts om een glo-
bale indikatie te geven van de afmetingen van de onder

delen,waaruit zo~n overbrenging kan bestaan. Hierdoor kunnen
daarna de formules uit het vorige hoofdstuk gebruikt worden,
om de behandelde eigesehappen van deze Deseh vergel~kbaar te
maken ,met die van de genoemde H.D. overbrenging.

VT.1. Reduet:ie'

Om de gewenste reduetie te verkrijgen wordt de Desch meestal
in ~~n,twee of drie trappen uitgevoerd. Per trap gaat men
dan meestal niet boven een reductie van i ::::::13. De oorzaak
hiervan is het snel toenemende bouwvolume, en het grote ver
sehil in tandenaantaJ. van de met elkaar samenwerkende wielen,
bij opvoering van i in een trap. Tevens is er een geometri
sehe samenhang tussen de reduetie en het maximaal toe te pas
sen aantal planeetwielen. Bfj een hogere reductie dan i= ±13
in ~~n trap is het niat meer mogelijk meer dan twee planeet
wielen toe te passen.
De gewenste reductie in dit geval is i=158. Een overbrenging
met een dergelijke reduetie zal in de praktijk meestal in drie
trappen uitgevoerd worden. (lit.1Q).
De nu volgende berekeningen z~n bedoeld om de sterke en zwak
ke punten van de Desch aan te tonen. Hiervoor maakt het niet
veel uit of de reductie 1n twee of drie trappen gerealiseerd
wordt. De berekeningen zQuden eehter veel aan overziehtel~k

heid verliezen als er werkelijk een 3-traps overbrenging zou
worden genomen.
De reduetie i=158 zal in dit geval dus in twee trappen gerea
liseerd worden.

nus . i tot = i1 i2 = 1.58.
waarb~ 11 - (~+ 1)

z11 Zij

i2 = (~32 + 1) \je trap12 .



dstc11 : z·m + 2·x·m
= 10-0,8 + 2-0,7'0,8
= 8",8 mm.
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Keuze van i1 en i2'
Hierb~ moet rekening gehottden worden met de inbouweis.

Bij beide trappen worden ~ee planeetwielen gebruikt :
Inbouweis: Indien z1 even, dan moet ook z3 even z~n.

Indien z1 oneven is, dan moet z3 ook oneven zijn.

Tevens wordt het modul lief'st zo groot mogeli;jk geko;zen. Hier
door zijn de tanden sterker, zodat met een kleinere bouwbreedte
kan worden volstaan. Dit komt het massatraagheidsmoment ten.
goede.
Ook moet b~ het. berekenen van de tandenaantallen al rekening
gehonden worden met de minimale diameters van de assen t.g.v.
het door te voeren torsiemoment.
Indien i1 klein gekozen wordt kunnen hierdoor kleine planeet
wielen toegepast worden. Dit komt ten goede aan het massa
traagheidsmoment. Door een kleine i1 z~ echter i2 groot moet
en z~n waardoor hetbouwvolume vergroot wordt. Met het oog op
het massatraagheidsmoment en de bouwgrote, moet met het kiezen .
van i1 en i2 dus een compromis gesloten worden.

Keuze ..
itot = 158

Umm }Mutt 224 '103
~n

224 103
1575 Nmm= = 0,9 158 =

neem .If = 90 %
Voor het materiaal waaruit de belaste onderdelen bestaan, valt
de keuze weer op het carboneerstaal : 18 Cr Ni 8 .

f =~g~,bo r: = 1 • 0,8 410 = 91 Ujmm2
(~k •IV0 gr 2· 1 ,8

d · .. - o/~1525.... ' -4· 4 mm J A~\
~n - ° 2 91 - , ~/~, -

Keuze va.,.--). he:t modul: m~ 1

dste11 min = 4,4 + 2'1,25·1 = 6,9 mm
z = dste

m
I/Iet m = 1 ; z = ±7 =;> ondersnijd,ing, dus FOUTE KEUZE

Kies m = 0,8
en z = 10 ( met prof'ielverschuiving)

-z sin2 ocx ~ 2 + 1 = 0,415
neem x = 0,5
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= 0,8'140 = 112 mm.ds te31
m = 0,8

~ +1 = 15:>..Ell = 14
z11 z11

z31 =- 10·14 =- 140

i1 = 15

z11 = 10

,Planeetwielen :

Z'71' -z11 140 2 to -_ 65z21 = 2! 2 =
dste21 - ds te31 2ds te11 = 112 28,8 = 51,6 mm.

d z21 .m + 2·x·m x = ds te21 - z21,m
stc21 = 2- m

51,6- 65-0,8 - -0,25
. x=-2 0,8

23629 Nmm

z1 = 15,

M- _ 224-103 .15 =
~n - 0,9-158

Tweede trap
158

i2 =- 15

Muit = 224 103 Nmm

neem ~ =- 90 %
din =-0/""0-23-,~-2-"~-1""" =- 11 mm, neem din = 12 mm.

Neem m =- 1 ~dste12 min =- 12 + 2,5·1 = 14,5 mm

...1..2§.. z~ t 1
i2 =- 15 =~ + 1 me m =-

. date = 1 -15 =- 15 ~

Ook bier dient echter profielverschuiving toegepast.te worden
oiD. ondersnijdingte: voorkomen.

X· L 1 z sin
2

g,. - ° 12 ° 2- - 2 -, ; neem x = ,
Hi'ermee WQTdt de werkelijke steekeirkeldiameter

ds tc12 = 15 +' 2,0,2·1 = 15,4 mm.

-0,1x = 63,8 - 64· 1
2·1 =

dste32 = 143 mIn •

= 64

..Tandwiel 32 z32= 143}
m ::: 1

Planeetwielen . 22

. _1.......43o<..........::-~15.....!.....4_...; 63,8 mmdste22 = . 2

z22 = 143 2 15
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VI.2. Rendement

= 0,2 C1~ + 6~) = 23,07'10-3

= 0,15(6~ - 1~0) = 1,24-10-3

ft = 24,31'10-3

zjjn, ,zijn de tandwrijvingsverlie-

1 1(-+-)
z1 z2

1 1
0,15(Z2 - Z3)

f12 ='0,2

f23 =

Nu de tandenaantal1en bekend
zen te berekenen.
Eerste trap :

Voor lager- en karnverliezen wordt genomen :

f I = fk = 75 -1 0--5

ftot = ft + f1 + 1,k = 25,81 '10-3

Qo = 1 - ftot = 1 - 25,81'10-3 = 0,974

i - i o - 1-- i o
, met i = 15 voIgt voor i o :

1 1 3= 0, 2 (15 + 64) = 16 , 5 ·1 0-

= 0, 15~6l - 113} = 1, 29 . 10-3

it = 17,79'10-3

van de eerste trap wordt dan gevonden
/1 I

':? !~!

: f 12

f23

Voor het totale rendement

~ =-~0t4--°1 974
= 0,976

1 1
= 0,2 (Z1 + Z2)

= 0,15(z~ - z~)

Tweede trap

Lager- en karnver1iezen

f1 =~k = 75.10- 5

-3ftot = .19,29-10 .

Qo = 1 - 19,29,10-3 =,0,981

; _ 158 =..io - 1 - 15
... - 15 i o ~o = - 143

. I...·
Voor het to'tale rendement van de tweede trap voIgt dan :

. -15/143 - 0,981 '
rztot2 = -157143 _ 1 = 0,9809

Het rendement van de gehe1e overbrenging is :

'(tot = I1tot1 ,+ rztot2 = 0,976· 0,9809 = 0,957 = 9,5,7 %

Dit is een zeer hoog rendement in verge1ijking met,de Acbar of
Harmomc Drive overbrenging.
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VI.3. Sterkteberekeningen

Vooruitlopend op de hieronder volgende berekeningen wordt
hier allereerst ee~;getbondvan het uiteindel~Ke
ontwerp. Dit om de diverse te berekenen onderdelen gestalte
te geven bij de lezer.

!
j
"

----H-( I

J_~l

./
,/

/

l..;:..,.......,....~m~~/'
// "

'\;.Qnd_ioeLIC~"'.(Qc.t. m

Fig.41 Uiteinde~~~ande Desch-overbrenging
voor toepassing in de robot.
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Het rendement is berekend en bedraagt r 95 %
Het at te leveren moment bedraagt 224 Nm

Ingaande moment _ 224'10~ 1492 Nmm
Min - 0,95 0 158 =

I

Eerste trap :

0,908 mm>-2,4'339
~~ 1,4 0 0,8 0 800 =

- Ingaande as (1)

d::: 3 0~~~~1 = 4,3 mm ; neem d1 = 5 mm

- Tandwielkontact I
Formules en gegevens ui t Ii t.8

qoFt
b ?3=e.. m'~b
q1 = q2 = 2,4 .

<.fb = 800 N/mm2

t = 1,4
m =0,8

Ft =.!i~= 1~:§"2 = 339 N j,%/d ~~uL~ 14vr.4-
dstc ~J

Du.s wat de stexkte betref't zou een breedte' van 1 mm. voor de
tandwielen 1 en 2 al genoeg zijn. Ex dient echter nag 01' con
tact-spanning gecontroleerd te 'worden:
De gebruikte formules· komen weer van lit.8.

of'H - 0 418. Fbt werk'~_z - , 60fr
.. 2

b~ 0,418 .Fbt werk"Ex-
. q"'Hz2 0 ~r

cfHz voor 18CrNi8 is 1630 N/mm2 ...
Er voor 18CrNi8 is 2,1.105 N/mm.2

~ ~ F . Ft 339 361 N
1 e" . bt werk =cosoc:: cos 20· = .
en _1_ = .1 (1 + 1 ) = 1 (~-:-1,----_-=-::-

<fr s~noc rbedr 1 ~edr 2 sin 20 4,4· cos 20 +

+ 51,6~COS 20) ~r== 1,3 mm.

wordtvoor b gevonden :
-0,4182,361,2,1 0 105 = 8 . b b
b~ 16302 .1,3 3, mIll. = 11 = 21-

Om de kontactspanning in het kontactpunt van de twee tand
wielen niet tehoog te laten worden moeten de tandwielen dus
minstens 3,8 mm breed uitgevoerd worden. ,
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Een hogere kontactspanning heeft een ongunstige invloed op de
"levensduur (putvorming). Bij een defini tief antwerp van een
dergelijke overbrenging is het misseh1en toch nog te overwegen
de tandwielen smaller uit te voeren. Hieraoor wordt het mas
satraagheidsmoment namelijk lager.

( b~ °,908 rmn
enkel voor-

-Tandwielkontact II
Hierb~ bl~ft alles hetzelfde, behalve de gereduceerde kromte-

straal C(r _1_ _ 1 (-;::-:---;o--'-1_~""","" 1 ) 30 75
~r - sinO(. 51 ,.6·00s 20 - 112·00s 20 = , rom.

Voor de tandbreedte wordt hiermee gevonden :

b ..... 0 ,4182.361.2,1 ·105
? 16302. 30,75 =-0, 16 mm.

De tandkrans zou dus smaller uitgevoerd mogen worden
vanwege de sterkteberekeningen), maar dit heeft geen
deel b31 = 3,8 mm.

']
/

d~5,5 mm

lifo = ~;·Ft·l = 2·339·0,007, =, . ~

~ = 4,75 Nm.
d ='(A Mb~0,1'1b
tb = 289 N/mm2

neem d= 8;:_ J;l1A~J ?

Deel 1 :

fig. 42
de.el1

-1
Deel 2 I,

Mb= ;339·30 = 20340 Nmm
Mw ,:: Mb van deel 1, dus Mw =_4750 Nmm

1 . 3 \3r I24 .h h. = V 24· 70 ,4 = 1.1, 9 =::. 1:2 rom

"b - R - 3 b 4 5- . 4 - mm, neem = , mm

Het grootste deel van
buiging veroorzaakt.

W" - Mb _ 20340 
b - q'1;) - 289 -
1 " 2

Wb =6'b'h
1 "

stel b =Th

de belasting van deel 2 wordt dus door

70,4 mm3

, ,

Controle op buiging + wringing :
("~ 20340

«-=~= 1/6-4.5-12:<+

?

4750 _
0,31.4,52.12

= 251 <.289 N/mm2

" 5{""



-65-

Deel 3

Mw
224'103 15 = 22385 Nmm= 0,95 · 158

d - 3 22385 = 10,7 mIn neem d = 12 rom.- 0,2' 91

Tweede trap : Tandwielkontact III

Berekening op buigsterkte

neem

M 22385
Ft = 1 d = 1 15 = 2985 N

2' stc 2"' .

b 2,8~2985 - 7 5
1,4'1.800 - , rom,

Controle op Hertze spanningen :
2985

Fbt werk = cos 20 = 3176 N

_1_ _ 1 (1 1)
?r - sin 20 15,4·cos 20 + 63,8·cos 20

b ... 0,4182 .2,1,105
~ 16302. 3,99 = 11,6 mm.

Dus b12 en b22 moeten minstens 11,6 mm zijn.
= 12 rom.

Tandwielkontact IV :

= 8 mm..

~r' = 3,99 rom

Evenals bij de eerste trap zou ook bier de tandkrans smaller
uitgevoerd kunnen wordenvanwege het gunstige kontact bij in
wendig vertande wielen. Hierdoor zou echter ongelijke slijtage
van de planeetwielen optreden. Voor de breedte van de tand
krans b32 wordt dus oak 12 rom genomen.

-Planetendrager (3)
Bij toepassing"van deze overbrenging in een robot zouden de
planeetwielen direct aan de last (romp van de robot ) beves
tigd worden. Hierdoor wordt een planetendrager met uitgaan
de as overbodig. Er dienen slechts assen berekend te worden
waarmee de planee~Nielen aan de last bevestigd kunnen worden.

Mb = 10·2'2985 =
d _\3/ 59700 I i =

- V 0,1' 289
Neem d = 30 rom.
gunstige invloed
de overbrenging.

fig.43

59700 Nrom

12,7 IIIJ!l

Dit heeft n.l een
op de stij:fheid van
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VI.4. Massatraagheid

Het massatraagheidsmoment van deze

gens de formule in par. V.3. :

Jtot = f ml:Rf + fm2R~ + In3(Zl Zl

Desch-overbrenging' is vol-

waarb~ p het aantal planeet
wie1en is.

i-J-~-

Hierb~ is J3 1,2 het massatraagheidsmoment van de planeet
wielen.

En J4 1',2 het massatraagheidsmoment van de p1anetendrager

J41 :

J41 = 2(fmR2 + m.R 1 2 ) + _1ml2 + tmR2
, p 12

J41 = 2(~·4,0'.10-3. 4 2 + 4,0.10~3" 30,22 ) + ~2·26,2"10-3 +

+ t"26,S·10-3. 62 = 18,5 Kgmm2

J42 = 2 (tmR2 + mRp12 )

2~(tl10·10~3. 152 + 110-10-~ 39,42 )

= 366 Kgmm2

J to t = 10- 6~tf '11 . 10-3. 32 + f· 1 ,8 -10- 3. 4 ,42 + 2 ( 60 , 5 '1 0- 3 *"

( 10' )2. 30 22 ) 2(' .60 5,,10-3.51 62( 10.1~0 )2-* 10 + 140 ' + 2 " , 65 ·10 +5 ·140

,( 10 )2 ( 10 )~J, -3 2
+ 18,5 10 + .140, + 10 + 140 1.2 '6 ,10 ' 7,5, + 2(0,285*

C' 15 ) 2 2) ( 1 '2 15 143 2
*15 + 143 '39,4 +,2 y'O,285'63,8 (64'15 + 64'143) +

66 f. 15 )21',', -6 2+ 3 \15 + 1)43 ~= 4,24,10 Kgm
,.

Het massatraagheidsmoment van de vergelijkbare Harmonic Drive

bedraagt 1,94.10-4 Kgm.2 en is dus o'ngeveer 45 maal zo groote

Dat van de Acbar '!?edraagt 1,95.10-5 Kgm2, dus:r 4,5 I1lfL8.l groter

T.a.v. de massatraagheid komt deze Desch dus als beste. uit de bus.
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VI. 5.. Speling•

Indien de tandwielen zo nauwkeurig mogelijk gefabriceerd worden
is de epeling van deze Desch volgens lit.11 te berekenen als
voIgt (par.V.4.).

Asn 12 :: Asne 12 - Tsn 12 = -5 .«m

Asn 22 = Asne· 22 - Tsn 22 = -6 ..um

Asn 32 = Asne 32 - Tsn 32 = -8..um

Aaafstand wiel 12 22 . 15,4 + 63,8 = 39,6 mm· ja = 5,5 )Am. 2

Asaf'stand mel 22 32 143 -63,8 = 39,6 nun ja = 5,5 Am.2

jt 12-22 = -«(-5) + (-6» + 5,5 = 16,5 ~m

. flo 22-32 = -( (-6) + (-8» + 5,5 = 18,5 Am

Eerate trap :
nauwkeurigste nauwkeurigste
ItAbmassreihe" = h ItToleranzreihe" = 21

d11 = 8,8 Asne 11 = 0 Tsn 11 = 3

d21 = 51 ,6 Asne 21 = 0 Tsn 21 = 6

d31 = 112 (nun) Asne 31 = 0 Gum) Tsn 31 = 6 Cum)

Asafstand wiel 11 21 8,8 + 51 ,6 30,2 ja = 5,5 "tlm2 = mm

Asafstand mel 21 31 112 - 51 ,6 30,2 . ja = 5,5 ,,4m2 = mm

jt 11-21 = -«-3) + (-6» + 5,5 = 14,5 ,um

jt 21-31 :: -«(-6) + (-6) ) + 5,5 = 17,5 ).1m

De totale speling (hoekverdraaiing) van de uitgaande as t. g. v.

de flankspeling in de tandwielen wordt hiermee

mt-t = 0,0165 + 0,0185 +(0,0145 + 0,0175)( 15 143)
T 0 2 . 39, 6 2 . 30,2 15 + =

:: 3,45).10-4 rad. ~ 1 "minunt
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In dit ontwerp zullen de planeetwielen gelagerd moeten worden

door middel van gliJ1.agers. Hierdoor zal de. speling nog iets
toenemen. Bij nauwkeurige fabr1kage wordt de totale speling

hierdoor echte-r met groter dan 2 minuten. ( Hierbij is uitge
gaan van een lagerspeling van 0,01 mm).

Hieruit blijkt dat de Desch-overbrenging in dit opzicht beter

is dan de Acbar, maar slechter dan de Harmonic Drive.
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VI.6. Stiji'heid

Met de formules van par.V.5. wordt voor deze overbrenging
het volgende gevonden: (E = 2,1'105 N/mm2 , G = 8-104 N/mm2)

Tweede trap: . ~2e =<.91 + tfl2 + ~3 + '94
~len <P2 vervallen hierbij vanwege de directe bevestiging
van de' planee~~elen op de, as.

-lp4 (hoekverdraaiing van de ingaande as) wordt door ~1 van
de eerste trap in rekening gebracht.

3147 . _ ' -3
62 = (62,5 + 75) -2-,1~.....e.1-'-.05.12.1T3 = 5,,54·10

2,80.10-4 rad.·

t91e = ({'1 + tr2 + lfJ3 + <574

((].".ot. = {(J2e + ( Z12 ) (n11''' ..,. z12 + z32 ..,. e

fl'J3 61 + 62
T _. 39,6

61 =

Cf'3 =

Eerste: trap

Totaal :

Invullen
TWe,ede trap

Eerste trap :
64 M·l 64'22385'16 -3

If'1 =--,r' G'd4-= 11'8.104 .124-= 4,64·10 rad.

_ . ( _ 4· M'rp __ 4 .22385 .30 , 2 __ -4-
'92 - r~l - p·E·b·h3 - 2.2,1.105. 4'123 - 9,8 ·10 rad.

(0 = <51 + <52..._
13 30,2-

339 361 = 62 = (62,5 + 7S}2,1.105 '3,8 U3-= 1,88·10-

~3 = 1,25'10-4 rad.

_ 64 . 1575' 2.Q _. 10 -3
l{J4 - 11 8.104.64 10 + 140 = 1,03 ·10 rad.

<92e = 191 + iq2 + CP3 + P4 = ?,77'10-3 rad.

= 2,80'10-4 + (15 15143) 6,77.10-3 =
= 9,23'10-4 rad~3 minuten.

'9tot

Voor de totale hoekverdraaiing van deze overbrenging wordt dan
gevonden :

Bij hetzelf'de belastende moment is de hoekverdraaiing vm~ de
vergelijkbare Harmonic Drive : 9 minuten. Van de vergelijkbare
Acbar-overbrenging was het 3 minuten.
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VII Eindconclusie (samenvatting)

Van de: twee onderzochte typen overbrengingen is in het voor
gaande een ontwerp gemaakt. Hierb~ is getracht @L~stige eigen
schappen t.a.v. de toepassing in een robot te verwezel~ken.

Hierbij bleek echter dat wanneer twee verschillendeeigenschap
pen, b.v. massatraagheid en stijfheid,geoptimaliseerd moeten
worden, men een compromis moet sluiten. Dit omdat een bepaal-~

de maatregel de ene eigenschap ten goede komt, tewijl de andere
eigenschap daardoor juist' nadelig beinvloed wordt.
De waarden voor de eigenschappen van de Harmonis Drive komen
ui t de katalogus welke door de fabrikant is vers~ekt. Deze
waarden zijn resul taten van praktijkproeven. De waarden van de
eigenschappen van de andere twee overbrengingen berusten op
berekeningen. Hierbij is vaak ui tgegaan van vereenvoudigde si
tuaties. De ui tkomsten zullen dan ook vaak met exact zijn.

De exacte waarden zullen pas bekend worden als de overbrenging
gebouwd is en er metingen aan ui tgevoerd kunnen worden. De be
rekende waarden zijn echter nauwkeurig genoeg om een beeld te
krijgen van de sterke en zwakke punten van de beide overbreng
ingen t.o.v. de Harmonic Drive.
De eigenschappen van de twee onderzochte overbrengingen afge
wogen tegen die van de Harmonic Drive geeft de volgende tabel.

Inbouwgrote :

Rendement :

Massatraaghe1d

Speling

Stjjfheid :

Acbar

Ongeveer hetzelfde
als H.D.
Beter dan Desch

Slechter dan H.D.
Slechter dan Desch

Beter dan H.D.
Slechter dan Desch

Slechter dan H.D
Slechter dan Desch

Beter dan H. D.
Ongeveer hetzelfde
als Desch

Desch

Slechter dan H.D.
Slechter dan Acbar

Beter dan H.D.
Beter dan Acbar

Beter dan H.D.
Eeter dan Acbar

Slechter dan H.D.
Beter dan Acbar

Beter dan H.D.
Gngeveer hetzelfde
als Acbar
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Bij beschouwing van de tabel op de verige bladz~de zien we' dat
veor verschillende eigenschappen, verschillende everbrenging
en ala beste ui t de bus komen. Het is dus niet zo dat ~en type
overbrenging voor elke toepassing het beste is.
Aan de hand van de berekeningen kan geconcltideerd worden dat
wanneer nauwkeurig werk vereist is , de Harmonic Drive de voor
keur verdient vanwege z~n geringe speling. Wanneer tijdens dit
nauwkeurige werk echter grote krachten optreden zou de H.D.,
door z~n relatief slechte stijfheid, toch in het nadeel kunnen
komen t.o.v. de beide andere overbrengingen.
Wat het rendement betreft zou de Desch het gunstigste z~n. Door
een gunstig rendement zal minder vermogen gedissipeerd worden.
De vermogens welke de overbrengingen van robots moeten doorvoe
ren z:ijn echter zeer gering, waardoor energetische verliezen en
warmteproductie geen probleem op zullen leveren.
Het massatraagheidsmoment van de overbrenging gaat een grotere
rol spelen naarmate er sneller werk gewenst is. Hierb~ is de
Acbar i~ het nadeel t.o.v. de beida andere overbrengingen.

Welke overbrenging men het beste kan toepassen is afhankel~

van de gewenste toepassing van de robot.
Globaal kan gesteld worden dat ~ nauwkeurig en relatief licht
werk, de Harmonic-Drive de voorkeur verdient.
Zal de robot echter voor zeer snel,zwaar en minder nauwkeurig
werk toegepast worden, dan bieden de Acbar- en Desch-over
brenging voordelen. Hierb~ kan nog gezegd worden dat de Desch
(nog) beter is 'dan de Acbar maar hiervoor weI een groter in
bouwvolume nodig heeft.
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