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In het kader van mijn afstudeeropdracht heb ik enige wijzigingen, 

verbeteringen en uitbreidingen aangebracht aan bet computerprogramma 

DC-SERVO. 

Het programma DC-SERVO bepaalt of een servomotor, door de gebruiker 
van het programma te kiezen, aan een aantal eisen voldoet. 

Deze eisen moeten ook door de gehruiker ingevoerd worden. 

In dit verslag wordt eerst de afstudeeropdracht omschreven, en wordt 
uitgelegd wat onder een trapeziumvormig en een parabolisch 
hoeksnelheidsverloop wordt verstaan. 

Ook worden de, bij het rekenen aan de hoekveranderingen en tijden van 

het bewegingsverloop volgens een van deze hoeksnelheidsverlopen, 

benodigde formules afgeleid. 

Daarna wordt een globale omschrijving van het programma gegeven en 
worden enige problemen in het programma aangeduid. 

Vervolgens wordt ook beschreven op welke wijze deze problemen 
opgelost werden. 

Ret volgende onderwerp dat behandeld wordt, is het berekenen van de 

maximale mogelijkheden van een motor. 
Eerst, wanneer in het programma wordt uitgegaan van een 
trapeziumvormig hoeksnelheidsverloop en daarna, indien wordt 

uitgegaan van een parabolisch hoeksnelheidsverloop. 

In het voorlaatste hoofdstuk van dit verslag worden de in het 
programma aangehrachte grafische mogelijkheden besproken. 
Als laatste worden de nog overgebleven problemen en wens en aangeduid 

en worden ten aanzien hiervan enige aanbevelingen gedaan. 
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1.1 De o"chriiyipq yan het af'tudeerproject. 

1.1.1 De opdrachtoaschrijving: 

In het studiejaar 1984-1985 hebben Schreuder en Segers van de R.T.S. 

VenIo, in het kader van hun afstudeerproject, een begin gemaakt aan 

een CAD (Computer Aided Design) programma voor de bepaling van het 
juiste type servomotor aan de hand van een aantal gegevens. 

Deze gegevens kunnen bestaan uit waarden van grootheden welke de 

belastingssituatie van een motor vastleggen, of uit waarden welke 

direct de karakteristieken van de motor bepalen. 

Ret was wenselijk dat dit programma op enige punten werd verbeterd en 

met grafische mogelijkheden werd uitgebreid. 

Dit resulteerde in een afstudeerproject voor het studiejaar 1985 -
1986. 

De opdrachtomschrijving van dit afstudeerproject luidde als voIgt: 

1. Ret programma DC-SERVO dient te worden getest. 

2. Indien de testresultaten daartoe aanleiding geven, moet 

het programma worden aangepast. 

3. De invoer van het programma ten aanzien van de 

belastingssituatie en de berekeningsresultaten van het 

programma dienen in het programma in grafieken te kunnen 

worden weergegeven. 

4. Ret programma werkt met een trapeziumvormig 

hoeksnelheidsverloop als invoermogelijkheid. 
Naast het trapeziumvormig verloop, dient het mogelijk te 
worden het parabolisch verloop van de hoeksnelheid als 

invoergegeven te kunnen gebruiken. 

- 1 -
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5. Indien in de beschikbare tijdsduur haalbaar, was het 

wenselijk dat het motorenbestand van het programma 

uitgebreid zou worden. 

6. De aanpassingen en uitbreidingen van het programma 

DC-SERVO dienen duidelijk gedocumenteerd te worden. 

1.1.2 De uitwerking yen de opdracht: 

Het bleek niet mogelijk te zijn om in de beschikbare tijdsduur al de 

punt en van de opdrachtomschrijving te realiseren. 

Vooral het feit dat de programmeertaal FORTRAN en het hulpprogramma 

COIN (dit verzorgt de communicatie tussen de gebruiker van het 

programma DC-SERVO en het programma zeIf), voor mij onbekend terrein 

waren, was hier debet aan. 

Ook het verbeteren van het programma dat de be ide vorige 

afstudeerders hadden nagelaten, nam veel meer tijd in beslag dan 

aanvankelijk nodig had geleken. 

Tijdens het doornemen en testen van het programma bleek ook nog de 

documentatie op enige punten tekort te schieten, ondanks het vele 
werk dat daaraan al was besteed. 

Alhoewel dit niet als zodanig in de opdrachtomschrijving aangeduid 

was, werd op de punten waar dit nodig leek, de documentatie aangevuld 

of verbeterd. 

Dit, omdat het weI eens niet de laatste afstudeeropdracht zou kunnen 
zijn welke aan dit programma gewijd wordt. 

Het 5chrijven van het programma voor het tekenen van de grafieken 

welke de ingevoerde gegevens t.a.v. de belastingssituatie en de 

berekeningsresultaten moeten weergeven, verliep enigszins volgens de 
planning. 

Echter het verzorgen van de mogelijkheid om naast het trapeziumvormig 

hoeksnelheidsverioop, ook het parabolisch hoeksnelheidsverloop als 

invoermogelijkheid te kiezen, was binnen de duur van de 
afstudeerperiode niet mogelijk. 

Ook was het niet mogelijk het motorenbestand uit te breiden. 

- 2 -
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1.2 len torte yerantwoordinq Yin het yerslag: 

Ais eerste worden het trapeziumvormig en het parabolisch 
hoeksnelheidsverloop besproken en worden de bij de berekeningen in 

het programma gebruikte formules, welke betrekking hebben op deze 

snelheidsverlopen, afgeleid. 

Dit omdat deze snelheidsverlopen van essentieel belang zijn voor het 

programma en omdat zonder kennis van deze hoeksnelheidsverlopen, een 

groot gedeelte van het verslag moeilijk te volgen is. 

In het volgende hoofdstuk wordt de gang van zaken in het programma 

uitgelegd omdat enige kennis hierover essentieel is voor het 

begrijpen van het hoe en waarom van de in het programma gepleegde 
wijzigingen. 

Een groot gedeelte van de voor de afstudeeropdracht beschikbare 
tijdsduur is besteed aan het oplossen van problemen, welke zich in 

het programma bevonden toen ik aan mijn afstudeeropdracht begon en 

waarvan toen het bestaan niet bekend was. 

Omdat het wenselijk is dat, wanneer gebleken is dat een motor weI of 

niet aan de gestelde eisen voldoet, de mate van over- of 

onderdimensionering van de motor bij de gegeven belastingssituatie 

berekend kan worden, wordt een Manier besproken waarop deze over- of 

onderdimensionering bepaald kan worden. 

Een ander gedeelte van de afstudeeropdracht, het gedeelte dat 

eigenlijk de hoofdmoot had moeten vormen, was het mogelijk maken dat 
de berekeningsresultaten van het programma grafisch weergegeven 

kunnen worden. 

Dit is de reden dat de geschapen grafische mogelijkheden worden 

aangeduid en het hoe en waarom van deze mogelijkheden wordt 
besproken. 

- 3 -
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Roofdstuk 2: RET TRAPEZIUMVORMIG EN PARABOLISCR =============================================== 

2.1 Beweging yolgens het trapeziumvormig hoeksnelheidsverloop: 

Het uitgangspunt van het trapeziumvormig hoeksnelheidsverloop is dat 

tijdens het aanlopen en remmen van de motor, de hoekversnelling 

constant blijft. 

Uit dit gegeven/ gecombineerd met de vergelijkingen voor de relaties 

tussen de hoeksnelheid en de hoekversnelling (w=Iw.dt) en de 

afgelegde hoek en de hoeksnelheid (a=Jwtdt), zijn onderstaande 

grafieken te tekenen voor het verloop van de afgelegde hoek tegen de 

tijd, de hoeksnelheid tegen de tijd en de hoekversnelling tegen de 

tijd. 

as t crC 

i crA 

wmax 

lilA 

lOS 

a 

--+--+-
I I 

---+--
I 

UI 

w 

:tijdA' tijdC I tijdB I tijdDI 
j.... .. I" -r. + .., 

t 

t 

t 

Figuur 1: Beweging volgens het trapeziumvormig hoeksnelheidsverloop 
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Uit de relatie tussen de afgelegde hoek en de hoeksnelheid (<<=Iw.dt) 

blijkt dat de afgelegde hoek tijdens tijdsduur t, de oppervlakte 

onder de kromme van de hoeksnelheid tegen de tijd in deze tijdsduur 
is. 

Hieruit volgen voar de afgelegde hoeken de volgende vergelijkingen: 

aA=O.S.wmax.tijdA 

«C=wmax.tijdC 

«B=O.5.wmax.tijdB 

uit de relatie tussen de hoeksnelheid en de hoekversnelling (w=Iw.dt) 

blijkt dat de hoeksnelheid op tijdstip t, de oppervlakte onder de 

grafiek van de hoekversnelling tegen de tijd is. 
Hieruit volgen voor de hoekversnelling de volgende vergelijkingen: 

Uit deze vergeIijkingen zijn aIle formules af te leiden welke in het 

programma gebruikt worden, zie ook bijlage 3: In het programma 

gebruikte formules. 
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2.2 Beweqinq volqens bet parabolisch hoeksnelheidsyerloop: 

Ret uitgangspunt van het parabolisch hoeksnelheidsverloop is dat 

tijdens het aanlopen en remmen de hoekversnelling evenredig met de 

tijd af- of toeneemt. 

Uit dit. gegeven, gecombineerd met de vergelijkingen voor de relaties 

tussen de hoeksnelheid en de hoekversnelling en de afgelegde hoek en 

de hoeksnelheid, zijn onderstaande grafieken te tekenen voor het 

verloop van de afgelegde hoek tegen de tijd, de hoeksnelheid tegen de 

tijd en de hoekversnelling tegen de tijd. 

uC 

wmax 

lOA 

-+ -- + 
I 

-+ 
[ 

~+----+ 

........ 1E.--+-------1I------t.-----1-~ t 
I 

w I 

I 

--.----T-----~----~~--__+~ t 

I 

I 

I tijdA I tijdC I tijdR I tijdD 
~..... ... '~"'-"'1 

t 

Figuur 2: Beweging volgens het parabolisch hoeksnelheidsverloop. 
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Aangezien in het programma echter niet de absolute afgelegde hoeken 

en de absolute tijden, maar de verandering van de afgelegde hoek in 

een bepaalde tijdsduur wordt ingevoerd en de oppervlakken onder de 

grafieken niet zo makkelijk zijn te bepalen als bij het 

trapeziumvormig verloop, worden de vergelijkingen voor het berekenen 

van deze hoeken en tijden, de maximale hoeksnelheid en de 

hoekversnelling verkregen aan de hand van de volgende figuren: 

afgelegde hoek hoeksnelheid hoekversnelling 

aA IIlmax 

---+-.... t 
tijdA 

UJ 

wA 

t 
tijdA 

Figuur 3: Bet bewegingsverloop tijdens aanlopen. 

(parabolisch hoeksnelheidsverloop) 

tijdA 

afgelegde hoek hoeksnelheid hoekversnelling 

lU 

aC lOmax 

t t 
tijdC tijdC 

Figuur 4: Ret bewegingsverloop tijdens constant bedrijf. 

(parabolisch hoeksnelheidsverloop) 
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afgelegde hoek hoeksnelheid 

a w 
aB wmax 

t t wB 
tijdH tijdB 

Figuur 5: Het bewegingsverloop tijdens remmen. 

(parabolisch hoeksnelheidsverloop) 

hoekversnelling 

tijrlB 
t. 

De vergelijkingen voor de afgelegde hoekl de maximale hoeksnelheid en 

de hoekversnelling tijdens aanlopen kunnen nu als voIgt afgeleid 

worden (zje Figuur 3: bewegingsverloop tijdens aanlopen). 

wmax w=wmax- -----tt 
tijdA (met w=Iwtdt voIgt hieruit) 

(dus wmax=~twmax.tijdA) 

(met a=Iwtdt voIgt hieruit) 

(met wmax=O.Stwmax.tijdA voIgt hieruit) 

2 . wmax 
aA=) twmax· t.ydA wmax=2 . O. tI )dA 
Uit deze vergeIijkingen zijn aIle formules van bijiage 4: Te 

gebruiken formules bij het parabolisch snelheisverloop, welke 

betrekking op aanlopen hebben l af te leiden. 

8 -
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De vergelijkingen voor de afgelegde hoek en de maximale hoeksnelheid 

tijdens constant bedrijf zijn identiek aan die bij het 

trapeziumvormig verloop. 

Er wordt volstaan met het geven van het resultaat. 

aC=wmax,tijdC 

Uit deze vergelijking z~Jn aIle formules uit bijlage 4: Te gebruiken 

formules bij het parabolisch hoeksnelheidsverloop, welke betrekking 

hebben op constant bedrijf, af te leiden. 

De vergelijkingen voor de afgelegde hoek, de maximale hoeksnelheid en 
de hoekversnelling tijdens remmen kunnen nu als voIgt afgeleid 

worden(zie figuur 5: bewegingsverloop tijdens remmen). 

1 tilmax 3 
a=wmax,t - 6'tI3ds,t 

(hieruit voIgt met w=Iw,dt:) 

(dus wmax=~'wmax,tijdB, want w=O als t=tijdB) 

(met a=Iw,dt voIgt hieruit:) 

. 'd 1. . 'dB2) (dus aB=wmax.t~J B - 6.wmax.t~J 

(met wmax=~.wmax,tijdB voIgt hieruit:) 

B 2 .. d . 2 0 wmax a =3'wmax.t~J B wmax= . 'EI3dB 
Het min teken wordt weggelaten, omdat aIleen de grootte van wmax 

belangrijk is en niet de richting. 

Uit deze vergelijkingen zijn aIle formules van bijlage 4: Te 

gebruiken formules bij het parabolisch hoeksnelheidsverloop, welke 

betrekking hebben op het remmen af te leiden. 

- 9 -
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3.1 Bet doe1 en de uitqanqspunten; 

Het doel van bet programma DC-SERVO is bet ondersteunen van een 

constructeur, die in een mechanisme een servomotor als 

aandrijfeenheid wil gebruiken, bij de keuze van een servomotor. 

Een groot aantal argumenten die bij de keuze van een servomotor van 

belang zijn, moeten met behulp van berekeningen gevonden worden. 

Het programma DC-SERVO neemt dit saaie en tijdrovende worstelen met 

getallen voor baar rekening. 

Het is aan de constructeur om de gevonden resuitaten juist te 

interpreteren en om de uiteindelijke beslissinq te nemen, welke 

servomotor in deze situatie de juiste is. 

Om met bebulp van bet programma een goede keuze te maken uit het 

aanbod van servomotoren, is enige vakkennis met be trekking tot 
servomotoren dU5 onontbeerlijk. 

In het programma zijn aan het selecteren van een servomotor (het 

bepalen of een motor aan de gestelde eisen voldoet of niet), een 

aantal beperkingen gesteld. 

Er wordt namelijk uitgegaan van: 

1. Gelijkstroommotoren. 

2. Een ideale regelkring. 

(Onder een ideale regelkring wordt een regelkring verstaan, 

die de eigenschappen van een motor niet beinvloedt en die 

omgekeerd ook niet zelf door de eigenschappen van de motor 

beinvloed kan worden.) 

3. De selectie van de motor vindt plaats op grand van gegevens 

die de prestatie van een motor vastleggen. 

Andere keuze-argumenten bij het selecteren van een servomotor 

als inbouwmaten, kostprijzen en dergeIijke kunnen dU3 niet in 
het selectieproces betrokken worden. 

- 10 -
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4. Een trapeziumvormig verloop van de hoeksnelheid tegen de 

tijd. 

Door deze eis aan het verloop van de hoeksnelheid tegen de 

tijd te stellen, wordt tevens bet verloop van de afgelegde 

hoek tegen de tijd vastgelegd. 

Zie hiervoor ook figuur 1: Bewegingsverioop volgens bet 

trapeziumvormlg hoeksnelheidsverloop. 

3,2 De opzet yan bet progr'n': 

Als eerste moet er een eisenpakket worden ingevoerd en daarna moeten 

de waarden van de motorkarakteristieken, de zogenaamde motorgegevens, 

ingevoerd worden. 

Wanneer dit gebeurd is kunnen de eisen met de motorgegevens 

vergeleken worden. 

Bet resultaat van deze vergelijking is dat de motor op grond van de 

gegevens die nu bekend zijn, weI of niet voldoet. 

Indien de motor niet voldoet krijgt de gebruiker een melding dat de 

motor niet voldoet aan de gestelde eisen. 

Indien de motor weI voldoet wordt geprobeerd uit de eisen en de 

motorgegevens waarden te berekenen voor grootheden, welke ook in het 

selectieproces betrokken kunnen worden. 
Vervolgens worden de nu bekende gegevens weer vergeleken en wordt er 

vervolgens weer geprobeerd waarden te berekenen voor grootheden die 

tot dan toe geen waarden hadden. 

Het herhalen van deze cyclus gaat zolang door tot er blijkt dat de 

motor niet voidoet aan de gestelde eisen, of tot er geen gegevens 
meer te berekenen zijn. 

Deze werkwijze is weergegeven in het stroomdiagram van bijlage 5: De 
opzet van het programma. 

- 11 -
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3.2.1 Bet invoeren van een eisenpakket: 

De in te voeren eisen kunnen be trekking hebben op: 

1. Motorspecificaties. 

2. Een belastingssituatie. 

Onder motorspecificaties wordt verstaan; de eisen t.a.v. de 

grootheden welke de prestaties van de motor vastleggen. 

Door het invoeren van motorspecificaties is het mogelijk zeer snel 

een motor uit de database van het programma te kiezen. 

Dit kan bijvoorbeeld handig zijn in het geval dat een motor vervangen 

moet worden en de motorspecificaties dus al bekend zijn. 
Het invoeren van motorspecificaties heeft verder geen bijzondere 
gevolgen voor het programma. 

De motorspecificaties kunnen direct met de motorgegevens vergeleken 

worden. 

De in te voeren eisen kunnen ook betrekking hebben op de 

belastingssituatie waaronder de motor moet werken. 

In dit geval kunnen de eisen onderverdeeld worden in twee groepen. 

1. Eisen t.a.v. krachten en momenten aan de motoras. 

(De krachten en momenten moeten naar de motoras gereduceerd 
ingevoerd worden) 

2. Eisen t.a.v. het snelheidsprofiel. 

Hieronder worden de eisen t.a.v. de afgelegde hoeken en de 

bijbehorende tijden verstaan. 

Dit heeft voor het programma tot gevolg dat uit de twee bovenstaande 

typen eisen eerst motorspecificaties moeten worden berekend, voordat 
er bepaald kan worden of de motor aan de gestelde eisen voldoet of 

niet. 

De gang van zaken bij het invoeren van eisen is weergegeven in het 

stroomschema van bijlage 6: Invoer eisenpakket. 
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3.2.2 Bet invoeren van aotorgegevens: 

De motorqeqevens moeten worden inqevoerd om te kunnen bepalen of de 

motor aan de qestelde eisen (zowel motorspecificaties als eisen 

t.a.v. een belastinqssituatie) voldoet. 

De motorqeqevens kunnen handmatiq worden inqevoerd, waarbij de 

waarden uit een cataloqu5 inqevoerd kunnen worden. 

Het is echter ook moqelijk om de aotorqeqevens vanuit de database van 
het proqramma in te lezen. 

De qanq van zaken bij het invoeren van de motorqeqevens is 

weerqeqeven in het stroomschema van bijlaqe 7: Invoer motorqeqevens. 

3.2.3 Vergelijken van eisen aet aotorgegevens: 

Indien er aIleen maar eisen ten aanzien van motorqeqevens zijn 

inqevoerd is het verqelijken het makkelijkst. 

In dat qeval kunnen deze eisen direct met de motorqeqevens verqeleken 

worden, er is qeen extra rekenwerk voor nodiq. 

Al is er slechts 1 eis ten aanzien van de motorqeqevens inqevoerd het 

bepalen of de motor aan deze voorwaarde voldoet is moqelijk. 

Indien er qeen eisen ten aanzien van de motorqeqevens zijn inqevoerd, 

moe ten deze eisen berekend worden uit de eisen t.a.v. de 

belastingssituatie. 

Om deze belastinqssituatie voldoende vast te leqqen moeten bijna aIle 

eisen t.a.v. het snelheidsprofiel en t.a.v. de krachten en momenten 

aan de motoras inqevoerd zijn. 

Uit de combinatie van de belastinqssituatie met de motorqeqevens zijn 
waarden te berekenen welke de karakteristieke qrootheden van de motor 

vastleqqen bij deze specifieke belastingssituatie. 

Dit worden de resultaten uit motor en last qenoemd. 
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Het is nu mogelijk de volgende verqelijkingen te doen: 

1. Verqelijken van EIS met MOTORGEGEVEN. 
2. Vergelijken van EIS met RESULTAAT. 

Het resultaat van deze verqelijkinqen is dat de motor nog voldoet, 

of dat de motor niet meer voldoet. 

In het geval dat de motor niet voldoet, kan een nieuwe motor 
ingevoerd worden, of kunnen verdere of gewijzigde eisen ingegeven 

worden om weer te selecteren. 

Voldoet de motor dan zal geprobeerd worden uit de nu bekende eisen en 

geqevens andere eisen te berekenen am deze bij een volgende 
verqelijking te gebruiken. 

Het vergelijken van de eisen met de gegevens is weergeqeven in het 

stIoomschema van bijlage 8: Vergelijken. 

3.2.4 Bet berekenen: 

Er worden op twee manieren qeqevens berekend welke bij het 

vergelijken van de motor met de eisen qebruikt worden. 

1. Vanuit de bekende eisen worden andere, onbekende, eisen berekend. 

Deze eisen worden vervolgens in het seiectieproces opgenomen en op 

deze afgeleide eisen zijn ook weer arqumenten waarop een motor goed

of afqekeurd kan worden. 

2. Vanuit de bekende eisen in combinatie met de motorgegevens worden 

qeqevens berekend welke de waarde van de karakteristieke qrootheden 

van de motor weerqeven bij deze belastinqssituatie. 

Deze manier van rekenen heeft natuurlijk aIleen nut als er een 
belastingssituatie is ingevoerd. 
De werkwijze welke bij het rekenen wordt gebruikt I is te zien in het 

stroomschema van bijlage 9: Berekenen. 
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4. 1 Onmlle4iqe ber'bning un ete eisen; 

Bij het testen van bet oude programma bleek dat er meer gegevens dan 

eigenlijk nodig, ingevoerd moesten worden om een volledig eisenpakket 

t.a.v. bet boeksnelheidsverloop te kunnen berekenen. 

Dit probleem bleek te zijn ontstaan uit het feit dat er bij het 

berekenen van de eisen t.a.v. de afgelegde hoeken en de bijbehorende 

tijden geen optimaal gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om bij 

de berekening van deze afgeIegde hoeken en tijden, gebruik te maken 

van de maximale hoeksnelheid. 

Er werd bij het berekenen van deze hoek en en tijden aIleen gebruik 
gemaakt van de maximale hoeksnelheid in de situatie met constante 

hoeksneIheid. 

De maximale hoeksnelheid berekend uit de afgelegde hoek bij aanlopen 

van de motor en de daarvoor benodigde tijdsduur, of berekend uit de 

afgelegde hoek tijdens bet remmen van de motor en de daarvoor 

benodigde tijdsduur, werd dus niet gebruikt bij de overige 

berekeningen. , 
Ook bleek dat niet aIleen deze waarden, niet bij de rest van de 

berekeningen werden gebruikt, maar dat de maximale hoeksnelheid waar 

verder in het proqramma mee qewerkt werd (onder andere bij het 

tekenenen van de grafieken), ook aIleen uit de afgeleqde hoek bij 

aanlopen en de daarvoor benodiqde tijdsduur werd berekend. 

Deze problemen zijn a15 voIgt opgelost: 

Er werd een mogelijkheid ingebouwd om de eis t.a.v. de maximale 

hoeksnelheid van de motor (indien deze noq niet bekend is) te 

berekenen uit: 
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1. De afgelegde hoek tijdens aanlopen van de motor en de 

tijdsduur benodigd voor het aanlopen van de motor. 

2. De afgelegde hoek tijdens het draaien van de motor met 

constante hoeksnelheid en de daarvoor benodigde tijd. 

3. De afgelegde hoek tijdens het remmen van de motor en de 

daarvoor benodigde tijdsduur. 

De keuze of de maximale hoeksnelheid uit 1, 2 of 3 berekend wordt is 

afhankelijk van welke eisen er a1 bekend zijn. 

Er werd ook een mogelijkheid ingebouwd om de afgelegde hoek tijdens 

en de tijdsduur van 

1. aanlopen 

2. draaien met constante hoeksnelheid 

3. remmen 

te berekenen m.b.v. de maximale hoeksnelheid uit het eisenpakket 

t.a.v. het snelheidsverloop . 

•• 2 Onvollediqheid bi; CQntIole op teqenstriidiqheden in de inyoer: 

De problemen t.a.v. de eisen die aan het snelheidsverloop gesteld 

kunnen worden, leken m.b.v. het voorgaande opgelost te zijn. 

Echter bij het tekenen van de grafiek van de afgelegde hoek tegen de 

tijd werd het onderstaande diagram zichtbaar. 

Figuur 6: Een mogelijk afgelegde hoek/tijd diagram. 

(bij onvolledige controle op de invoer van een 

belastingssituatie.) 
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Bij het invoeren van de eisen hadden aIle eisen een waarde gekregen, 

met het gevolg dat de punten " 2 en 3 op de posities lagen die met 

de invoer overeenstemden. 

Indien de waarden overeenkomstig een trapeziumvormig 

hoeksnelheidsprofiel waren ingevoerd, hadden er echter geen knikken 

in de lijn mogen zitten. 

lmmers, zou een trapeziumvormig snelheidsverloop (zie figuur 4 ) als 

uitgangspunt gebruikt zijn, dan zou voor de afgelegde hoek tegen de 

tijd een diagram als te zien in figuur 8, getekend moeten zijn. 

De relatie tussen de beide figuren is immers w=da/dt of anders 

geschreven a=Iw.dt . 

w 

~ __ ~ ____ -+ ____ ~ ____ ~t 

-----correct trapeziumvormig verloop 

-·_·-tegenstrijdig verloop 

Figuur 7: Hoeksnelheid / tijd diagram. 
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~'B f-- t -- i - I 

---+-- I . 
I I I 

t«( I I 
I I 

(;J..A I I 

Fiquur 8: Correct afqelegde hoek / tijd diagram 

(uitgangspunt: trapeziumvormig hoeksnelheidsverloop) 

Deze fout bleek niet voort te komen uit een fout in het programma 

voor het tekenen van de grafieken, mar uit het feit dat het mogelijk 

was een tegenstrijdig snelheidsverloop in te voeren, als bijvoorbeeld 

dat van figuur 7. 

Er werd bij het. invoeren van de eisen niet gecontroleerd of de eisen 

aan de volgende voorwaarden voldoen. 

Deze voorwaarden volgen uit het feit dat er VOOI een trapeziumvormig 

verloop van de hoeksnelheid tegen de tijd is qekozen. 

1. op t=tijdA ~ wA=wmax 

tijdA is de tijdsduur benodiqd voor aanlopen. 

wA is de hoeksnelheid bij t=tijdA. 

wmax is de maximale hoeksnelheid. 

2. op t=tijdA+tijdC ~ wC=wmax 

tijdC is de tijdsduur van constante hoeksnelheid. 

wC is de hoeksnelheid bij t=tijdA+tijdC. 

3. op t=tijdA+tijdC ~ wB=wmax 

tijdB is de tijdsduur benodigd voor het remmen. 

wB is de hoeksnelheid bjj t=tijdA+tijdC. 

18 -



- CAD SERVOMOTOREN -

De conclusie die hieruit getrokken moest worden was de volgende; een 
van de belangrijkste uitgangspunten van het programma, namelijk het 

invoeren van de eisen aan de hand van een trapeziumvormig 

hoeksnelheidsverloop, was in het hele rekenprogramma als gegeven 
(eigenlijk het eerste invoergegeven) vergeten. 

Dit probleem werd opgelost door bij het invoeren van de eisen te 

controleren of aan de voornoemde voorwaarden wordt voldaan. 

Wanneer dit niet het geval is krijgt de gebruiker een foutmelding te 
zien en aIle waarden van de ingevoerde eisen en moet hij de eisen 

t.a.v. de afgelegde hoek en en de bijbehorende tijden opnieuw ingeven. 

4.3 YCrwisselinq yan de eisen: 

Het voorgaande was echter nog niet het laatste probleem dat opgelost 
moest worden. 

De maximale hoeksnelheid uit het eisenpakket kan op twee manieren 

berekend worden: 

1. De maximale hoeksnelheid kan uit de eisen t.a.v. het 
snelheidsverloop berekend worden. 

2. De maximale hoeksnelheid kan uit de eisen t.a.v. de 

prestaties van de motor berekend worden. 

In het oude programma was het mogelijk dat de maximale hoeksnelheid 
berekend uit 1, gebruikt wordt bij het berekenen van de 
motorspecificaties (de eisen t.a.v. de prestaties van de motor) en 

dat de maximale hoeksnelheid berekend uit 2, gebruikt wordt bij het 

berekenen van de eisen t.a.v. het snelheidsverloop. 

Deze verwisseling is echter aIleen toegestaan wanneer het ingevoerde 
hoeksnelheidsverloop van de motor het maximaal haalbare van de bij de 

motorspecificaties ingevoerde motor is. 
Het maximale toerental van de motor is in dat geval gelijk aan dat 
berekend uit de eisen t.a.v. het snelheidsverloop. 

Dit zal in de werkelijkheid echter nooit het geval zijn. 
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Om deze ongewenste overlapping te voorkomen werd besloten om een 

extra variabele in te voeren, zodat bij de berekeningen een strikt 

onderscheid gemaakt kan worden tussen de maximale hoeksnelheid uit de 

eisen t.a.v. het snelheidsverloop en de maximale hoeksnelheid uit de 
motorspecificaties. 
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A02~~!tYk ~1_1~ h.nalAn van dA aaziaalA .oaeliikheden vln Aen • .ot.o.r ••. ______ = __ = __ ~ ........................ &.--====== ..... .6 
Bij het tekenen van het werkpuntsdiaqram (de koppel toeren qrafiek 

waarin het werkpuntstraject van de motor is weerqeqeven), bleek dat 

deze qrafiek eiqenlijk niet zo tot de verbeeldinq spreekt, voor wat 

betreft de mate van overdimensionerinq van de motor. 

Het zou veel duidelijker zijn, indien in de qrafiek van de afqelegde 

hoek tegen de tijd, uit de gegevens van motor + last, ook een lijn 

qetrokken zou worden welke de maximale mogelijkheden van de motor 

aangeeft. 

Dit is op twee manieren mogelijk: 

1. De als eisen ingevoerde tijden overnemen en bij deze tijden 

berekenen wat de maximale hoekverdraaiingen kunnen worden, 

zodat de motor noq juist voldoet. 
2. De als eisen ingevoerde hoekverdraaiingen overnemen en bij 

deze hoekverdraaiinqen bepalen wat de minimale tijden kunnen 

worden, zodat de motor nog juist voldoet. 

Dit vereist in beide qevallen een zelfde werkwijze, namelijk: 

(Zie hiervoor ook figuur 9: Bepaling van het optimale werkpunt.) 

- De beqrenzingen die aan de motor qesteld kunnen worden 

uitzetten in een diagram. 

- Vervolgens in dit diagram een lijn uitzetten op welke het 

werkpunt van de motor, volgens de in dit qeval bekende 
qegevens moet liqqen. 

- Kijken waar deze lijn het eerste een van de beqrenzingen 

snijdt. 

- Nu is het maximale werkpunt voor deze situatie qevonden en 

kunnen de maximale hoekverdraaiinqen of de minimale tijden 

m.b.v. dit koppel en dit toerental, berekend worden. 

Dezelfde manier van werken wordt ook in het proqramma toeqepast 

aIleen nu niet in een qrafiek maar aan de hand van vergelijkingen. 
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H 

------------------------~~~n 

Figuur 9: Het bepalen van het optimale werkpunt. 

5.1 Ret vastleqgen van de begrenzingen aan de motor in 

vergeliikingen: 

5.1.1 De begrenzing ten aanzien van de maximale spanning: 

Indien de motor bij maximale spanning moet werken, moe ten de stroom 

en de hoeksnelheid zodanig gekozen worden dat aan de volgende 

vergelijking wordt voldaan. 

Umax=r.1.2.RA+MOTK.w dit kan ook geschreven worden als: 

met I M 
= MOTR voIgt hieruit: 

djt is lijn 1 in figuur 9. 

5.1.2 De commutatielijn: 

Deze begrenzing wordt vastgelegd door het moment en de hoeksnelheid 

zodanig te kiezen dat aan de volgende vergelijking wordt voldaan: 

M = Puit 
w 

dit kan ook geschreven worden als: 

dit is lijn 2 in figuur 9. 
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5.1.3 De begrenzing ten aanzien van bet aaxiaale .a.ent: 

Deze begrenzing wordt vastqeleqd door de volqende verqelijkinq: 

M = Mmax dit is lijn 3 in figuur 9. 

5.1.4 De begrenzing ten aanzien van de aaxiaale boeksnelheid: 

Deze beqrenzinq wordt vastgeleqd door de volqende verqelijkinq: 

w = OMWE.~!ei dit is lijn 4 in figuur 9. 
60 
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5.2 De bePAling un de .liMle hoeiverdryiinq, bii ingevoerde 

tijden ten .. nlien VAn een trApeliuavoraiq hoeisnelheidsyerloop; 

Uitgaande van djt hoeksnelheidsverloop kan, zowel bij aanlopen als 
bij remmen, een voorwaarde voor het koppel als functie van de 

hoeksnelheid worden opgesteld. 

De hoekversnelling moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
w w 

lAnlopen: w = tI3dA ~ Maanl = JtottEI3dA 

Re.en: w 
W = tIJdB Mrem 

De eisen ten aanzien van de krachten en momenten worden in de 

volgende voorwaarde .eegenomen: 

lAnlopen: 

takelen Mtot = MaanI+MI+Mw w 
= JtottEI3dA + Ml + Mw 

zakken Mtot = Maanl-Ml+Mw 

horizontaal verplaatsen Mtot = Maanl+Mw 

ReDen: 

takelen Mtot = Mrem-MI-Mw w = JtottEI3dB - Ml - Mw 

zakken Mtot = Mrem+MI-Mw w = JtottEI3dB + MI - Mw 

horizontaal verplaatsen Mtot = Mrem-Mw 
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Nu kunnen de gevonden vergelijkingen bij aanlopen en remmen, worden 

gelijkgesteld aan de 4 vergelijkingen voor de begrenzingen. 

Hieruit volgen voor aanlopen en remmen ieder 4 snijpunten. 
Vervolgens moet bepaald worden welk van de 8 snijpunten de laagste 

waarde voor de hoeksnelheid oplevert. 

De gevonden hoeksnelheid (wmax) en het bijbehorende koppel zijn de 

maximale waarden bij deze motor en belastingssituatie. 

De maximale hoekverdraaiingen zijn nu als voIgt te berekenen. 

nA = 0.5 e wmax • tijdA 

aC = wmax e tijdC 

aB = 0.5 e wmax e tijdB 

5.3 De bepalinq van de ainilale tijden. bij inqeyoerde 
hoekyerdraaiingen ten .. nlien YIn een trapeziuayoraiq 

hpeksnelbeidsver1oop: 

Uitgaande van dit hoeksnelheidsverloop kan, zowel bij aanlopen als 

bij remmen, een voorwaarde voor het koppel ais functie van de 
hoeksnelheid worden opgesteld. 

De hoekversnelling moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

Aanlopen: 

Reaaen: 

2 2 
2enA . w . = _~ __ • Maanl=Jtote-~--

w = tI3d! en w = tI3dA • w 2eaA 2eaA 

2eaB 
w = tIl dB en iii = 

2 
III = ---- • 2eaB 

2 
Maanl=Jtote-~--2eaB 

De eisen ten aanzien van de krachten en aomenten worden in de 

volgende voorwaarde meegenomen: 

Aanlopen: 

2 
Mtot Maanl+Ml+Mw w + Nl + Mw = = Jtote----2enA takelen 

2 
zakken Mtot Maanl-Ml+Mw w - Ml + Mw = = Jtote----2enA 
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horizontaal verplaatsen Mtot = Maanl+Mw 

.euen: 

takelen Mtat = Mrem-Ml-Mw 

zakken Mtot = Mrem+Ml-Mw 

horizantaal verplaatsen Mtot = Mrem-Mw 

Nu kunnen de gevonden vergelijkingen bij aanlopen en remmen, worden 

gelijkgesteld aan de 4 vergelijkingen voar de begrenzingen. 
Hieruit valgen vaar aanlapen en remmen ieder 4 snijpunten. 

Vervolgens maet bepaald worden welk van de 8 snijpunten de laagste 

waarde vaar de hoeksnelheid oplevert. 

De gevonden hoeksnelheid (wmax) en het bijbehorende koppel zijn de 

maximale waarden bij deze motor en belastingssituatie. 

De maximale hoekverdraaiingen zijn nu a15 voIgt te berekenen. 

tijdA 2-aA = wmax 

tijdC aA = wmax 

tijdB 2-aB = wmax 
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5.4 De healing van de Mli.le hoekyerdryiinq. bii inqeyoerde 
tijden ten tanzien van een paraboli,ch hoek,nelheid,verl09P; 

Uitgaande van dit hoeksnelheidsverioop kan, zowel bij aaniopen ais 

bij remmen, een voorwaarde voor het koppel als functie van de 

hoeksnelheid worden opgesteld. 

De hoekversnelling moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

lanlopen: w = 2.0eEi3dA • Maanl = Jtote2.0'EI3dA 

Reaen: Mrem 

De eisen ten aanzien van de krachten en moment en worden in de 

volgende voorwaarde meegenomen: 

Aanlopen: 

take len \II Mtot = Maanl+MI+Mw = Jtote2.0'EI3dA + MI + Mw 

zakken Mtot \II = Maanl-Ml+Mw = Jtot'2.0'EI3dA - Ml + Mw 

horizontaal verplaatsen Mtot \II = Maanl+Mw = Jtot'2.0'EIJdA +Mw 

leuen: 

takelen Mtot = Mrem-MI-Mw 

zakken Mtot = Mrem+MI-Mw 

horizontaal verplaatsen Mtot = Mrem-Mw 
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Nu kunnen de gevonden vergelijkingen bij aanlopen en remmen, worden 

gelijkgesteld aan de 4 vergelijkingen voor de begrenzingen. 

Hieruit volgen voor aanlopen en remmen ieder 4 snijpunten. 

Vervolgens moet bepaald worden welk van de 8 snijpunten de laagste 
waarde voor de hoeksnelheid oplevert. 

De gevonden hoeksnelheid (~max) en het bijbehorende koppel zijn de 

maximale waarden bij deze motor en belastingssituatie. 

De maximale hoekverdraaiingen zijn nu als voIgt te berekenen. 

aC = ~max • tijdC 

5.5 De bepaling yan de ainiaale ti;den. hi; inqeyoerde 
hoekyerdraaiinqen ten .. nzien yan een parabolisch 
hoeksnelbeidsverloop: 

Uitgaande van dit hoeksnelheidsverloop kan, zowel bij aanlopen als 
bij remmen, een voorwaarde voor het koppel als functie van de 

hoeksnelheid worden opgesteld. 

De boekversnelling moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
4.~2 

-3;(iA 

.. Maanl=Jtot. 

Reaaen: 
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De eisen ten aanzien van de krachten en momenten worden in de 

volgende voorwaarde meegenomen: 

knlopen: 

takelen Mtot = Maanl+Ml+Mw 

zakken Mtot = Maanl-MI+Mw 

horizontaal verplaatsen Mtot = Maanl+Mw + Mw 

Reuen: 

takelen Mtot = Mrem-MI-Mw - "1 - Mw 

zakken Mtot = Mrem+MI-Mw + Ml - Mw 

horizontaal verplaatsen Mtot = Mrem-Mw - Mw 

Nu kunnen de gevonden verqelijkinqen bij aanlopen en remmen, worden 

gelijkqesteld aan de 4 vergelijkingen voor de beqrenzingen. 
Hieruit volgen voor aanlopen en remmen ieder 4 snijpunten. 
Vervolqens moet bepaald worden welk van de 8 snijpunten de laagste 

waarde voor de hoeksnelheid oplevert. 

De qevonden hoeksnelheid (wmax) en het bijbehorende koppel zijn de 

maximale waarden bij deze motor en belastingssituatie. 

De maximale hoekverdraaiinqen zijn nu als voIqt te berekenen. 

tijdA= 3 all. -.----2 wmax 

tijdC= aC 
wmax 

tijdB= 3 aB -.----2 wmax 
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6.1 De diaqr'"en welke qetekend worden uit de inqeyoerde eisen: 

Bet afgelegde hoek/tijd diagraa: 

AFGELEGDE HOEK-TIfD UIT EISENPAKKET 

X9
10 

GRADEN , 
8: 
7 
6 
5· 
4 
3 
2 
1 SEC .. 
~~~2~~4~W+6~~8~W+10~~1~2~~i4~' ~'~i~6~18 

X10-2 

Het zichtbaar maken van de ingevoerde eisen ten aanzien van de 

hoekverdraaiingen en tijden, voor een snelle controle op de 

ingevoerde eisen. 

Bet hoeksnelheid/tijd diagram. 

HOEKSNELHE 10-T I fO 

OMW/MIN. 
I 

6 8 

UIT EISENPAKKET 

SEC. 

10 12 14 16 18 
X'10-2 

Het zlchtbaar maken van de berekende eisen ten aanzien van de 

hoeksnelheid, voor een snelle controle op de eisen. 
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Bet hoekversnellio9/tijd dia9raa. 

HOEKVERSNELLING-TIJD I VIT EISENPAKKET 

Xs' eLRAD/SEC2 
I I I 

, , , 
4 . · , · 2 , , , · , . , 

SEC. 
, 

e ' , : 
2 4 6 8 HI 12 14 16· 18 

-2 , X10-2: 

-4' 
, , , . , , 
. · -6 1 1 I 1 

Bet zichtbaar maken van de berekende eisen ten aanzien van de 

hoekversnellingen, vaar een snelle cantrale ap de invaer. 

Bet koppel/tijd dia9ram. 

KOPPEL - TI JD 
Xle- 1 
20 Nm 
15 
10 
5 
0' 
-~ 

-10 
-15 
-20 

2 ' 4 6 8 

I VIT EISENPAKKET 

SEC. 
, ' , , , " , 

, 19 12 14 16· 18 , 
Xl e-2; 

Bet zichtbaar maken van de eisen ten aanzien van de bela sting vaar 

een snelle cantrole ap de invoer. 
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6.2 De diaqr ••• en welke uit de resultaten van aotor en last qetekend 

worden: 

Deze diagrammen kunnen aIleen getekend worden als er bepaald is of de 

motor aan de gestelde eisen voldoet, of niet. 

Bet afgelegde hoek/tijd diagram: 

AFGELEGDE HOEK-TIJD UIT f10TOR + LAST 
E-51B-SA DC SERV0f10 f10TOR VOLDOET NJET!! 

X10 GRADEN 
9 I 

8 . 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 - SEC .. 
~~~2~~4~~6~~8~~1~0~~12~'~174~1~6~18 

Xl13-2 

Dit diagram wordt oak getekend uit de ingevoerde waarden ten aanzien 

van de afgelegde hoeken en tijden uit het eisenpakket. 

Dit diagram geeft de uitgangspunten bij het selecteren weer. 

Bet hoeksnelheid/tijd diagram: 
HOEKSNELHE J D-T I JD I UIT f10TOR + LAST 
E-51{3-SA DC SERVOf10 f10TOR VOLDOET NIET!! 

X10 L 
55 OMW/MIN. 
50~-~-~~-~-------~---~~~----~-~ 
45 
"Ie 
35 . · . 
313 

. · · . 
25 · 213 · · , 

I · , , 
15 , 
10 · 5 , , · SEC. 

13 e 2 "I 6 8 113 12 1"1- 16 18 
XlIr2 

Het zichtbaar maken van het hoeksnelheidsverloop dat uit het 

ingevoerde eisenpakket voIgt, met. daarbij de maximale hoeksnelheid 

van de motor. 
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Bet hoekversnelling/tijd diagram. 

HOEKVERSNELLING-TIJD I VIr 110TOR + LAST 
E-518-S,1 DC SERVDI10 I1DTOR VDLDDET NIET!! 

~ 0~I("D/SEC2 , , , 
, , , , 

4 , , 
2: , 

, , , 
SEC. 

, 
, , , , 

e , 

2 , 4 6 S , 10 12 14 18, 18 -2: , , , 
X10-2; 

-4 , , , 
-6 

, , , , , , I , 

Bet zichtbaar maken van het hoekversnellingsverloop wat uit het 

ingevoerde eisenpakket voIgt, om de uitangspunten bij het selecteren 

ook na de selectie nog beschikbaar te hebben. 

Bet koppel/tijd diagram. 

KDPPEL - TI JD I VIT 110TOR + LAST 
E-548-S11 DC SERVOI1D t10TOR VOLDOET NIET!! 

Xle-
20 Nm , , , , 
15 , , , 

Hl ~'-'~--'-------~----7-------~ 
5 , , , 

SEC. , , 
0 ' .,. . . , , . . , , , 

-~ 2 , 4 6 8 , 10 12 14 16, 18 
-10 .: :: XlIr2: 

~~ __ ~~ ______ ~ __ L ____ ~~ ___ ~ __ ~ 

15 " , , , , 
-20 

, , , , , , , 

Bet zichtbaar maken van het verloop van het koppel uit de gegevens 

van de motor en de belastingssituatie. 

Wanneer djt diagram met het diagram voor het verloop van het koppel 

uit het eisenpakket vergeleken wordt, blijkt hieruit de invloed van 

de motor. 
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Bet strooasterkte/tijd diagram. 

STROOt1STERKTE-TIJD UIT t10TOR + LAST 
E-518-SA DC SERVDt1D t1DTOR VDLDDET NIET!! 

SEC. , 

2 "1 6 8 ' 10 2 11 16,18 
X10-2: 

__ .. ---..! ______ "" ___ 1,.. ____ ....!.- ____ .. __ --...l 
I I t 

Dit diagram geeft het verloop van de stroomsterkte tegen de tijd 

weer, getekend ult de waarden voor motor + last. 

Hierbij wordt ook de lijn voor de maximale stroomsterkte van de motor 

weergegeven, om aan te geven hoeveel de motor over- of 

ondergedimensioneerd is. 

Bet werkpuntsdiagram: 

iYERKPUNTSDI ACRAl"! I VIr l1DTOR + LAST 
[--668-SA DC SERVOl10 l1DTOR VOLDDET NIET! ! 

X10 1 
22 Nm 
213 
~ --- -...;..;.-..;;....;;..-------- --:-:"'-~ - - --18 

16 ~ - - - - - - -
14: 
12 
10l 
8:. 
6~ 
4:. 
2~ aMYl/MIN. 
0 .. .. . ,. . . . . \ . . . ' .. . . , ' . , . ... ,. ,'., .' 

13 2 4 B 8 Hl 12 14 18 18 20 22 2'1 28 
X101 

In dlt diagram worden de lijnen voor de begrenzingen van de motor ten 

aanzien van, het maximale moment, het maxlmale toerental, de maximale 

spanning en de commutatielijn weergegeven. 

Ook worden hierin de lijnen voor het werkpuntstraject aangegeven en 

wordt met een sterretje het werkpunt aangegeven. 
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De begrenzingen worden echter aIleen getekend indien zij in dezelfde 

grootteorde liggen a15 het werkpunt. 

Indien zij groter dan 10 maal de waarde van het werkpunt zijn, worden 

zij weggelaten, omdat anders het werkpunt niet meer duidelijk in de 

grafiek weer te geven zou zijn. 

Bet hoeksnelheid/afgelegde hoek diagram. 
: 

HOE.k.SAJELH. --AFG, !-IOEK I UIT t10TDR + LAST 
E-51fJ-S~ DC SERVOt10 t10TOR VOLDDET 

20 RAO/SEC 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
"4 
2 RAO 
0' , , ··1-'1···· "'11'" , """'111 ''''1''1' ····I!, ,-····'1 ,,', ,1,1 

(3 2 4 6 8 Hl 12 14 16 
Kle- 1 

Dit diagram wordt getekend voor de programmeur van het 

snelheidsverloop van de motor. 

Deze moet het verloop van de hoeksnelheid tegen de afgelegde hoek 

programmeren en kan de waarden die hij berekend heeft toetsen aan 

deze figuur. 

Oit diagram kan dus ook aIleen maar getekend worden a15 de motor 

voldoet, het heeft anders geen enkele waarde. 

Er moet hier nog een opmerking gemaakt worden ten aanzien van de 

afgebeelde diagrammen, deze zijn geheel willekeurig gekozen en zijn 

onafhankelijk van elkaar getekend. 
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Het bleek niet mogelijk in de drie maanden die voor de 

afstudeeropdracht beschikbaar waren, alle punten van de opdracht te 

realiseren. 

De volgende punten zijn gerealiseerd: 

Het programma is getest en de berekeningen van de eisen zijn 

uitgebreid en verbeterd. 

De berekeningsresultaten van het programma kunnen getekend worden. 

De formules die bij de berekeningen van de eisen en resultaten nodig 

zijn, indien als hoeksnelheidsverloop een parabolisch 

hoeksnelheidsverloop wordt gekozen, zijn afgeleid. 

Het motorenbestand van het programma is niet uitgebreid, dit dient in 

een eventuele volgende afstudeeropdracht te gebeuren. 

De volgende punten kunnen in een volgende afstudeerperiode verricht 
worden: 

Het berekenen van de resultaten moet nog kritisch bekeken worden en 

waar nodig moet dit verbeterd worden. 

De resultaten die nu berekend worden zijn niet betrouwbaar, het zou 

vooral aan te bevelen zijn dat de gebruikte formules eens door iemand 

met een electrotechnische achtergrond bekeken worden. 

Bij de berekeningen die moesten gebeuren voor het tekenen van de 
grafieken heb ik gebruik gemaakt van de formules die door Schreuder 
en Segers zijn afgeleid. 

Zie hiervoor ook bijlage 2: Lijst met in het programma gebruikte 
formules. 
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Voor het invoeren van de mogelijkheid om de eisen ten aanzien van de 

hoeken en tijden voor een parabolisch hoeksnelheidsverloop te kunnen 

invoeren, behoeven aIleen de berekeningen van de eisen aangepast te 
worden. 

Aangezien de hierbij benodigde formules in dit verslag afgeleid zijn, 

moet het inbrengen van het parabolisch hoeksnelheidsverloop, geen al 

te grote problemen meer met zich meebrengen. 

Aangezien het programma op dit moment geen al te ruime mogelijkheden 

biedt om te bepalen in hoeverre een motor bij een bepaalde 

belastingssituatie is over- of ondergedimensioneerd, zou het een 

leuke opdracht zijn om dit uit te zoeken. 
Een eerste aanzet daartoe is al gegeven, zowel bij het tekenen van de 
grafieken, als in dit verslag in hoofdstuk 5. 

Er is dus nog genoeg werk te verrichten aan het programma, maar het 

verbeteren van de berekeningen van de resultaten heeft hierbij 

natuurlijk de hoogste prioriteit, omdat het programma onbruikbaar is 

als de eindresultaten niet kloppen. 
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1 Handleiding COIN 

Marcel Tijding 

2 Stap - Rust Mechanismen 

Ir. G.S.J. Peters 

HTS Venio 

HTS Venlo 

3 Handleiding gebruik PRIME systeem 

Lambert van Beukering 1H Eindhoven 

4 FORTRAN IV 
Beknopt overzicht van ANSI-FORTRAN 

Rekencentrum 

5 Gelijkstroommachines 

Ir. S.S Tan 

TH Eindhoven 

HTS Venlo 

6 A guide to fortran IV programming 

Daniel D. McCracken John Wiley & Sons 

Library of Congres Catalog Card Number: 65-26848 

7 Ginograf User Manual issue t 

CAD Centre 

8 Ginograf User Manual issue 2 

CAD Centre 

Madingley Road 
Cambridge CB3 ORB 

Madingley Road 

Cambridge CB3 OHB 
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LIJST MET IN HET VERSLAG GEBRUIKTE VARIABELEN: 

variabele OIschriiyinq 

I 

Jtot 

M 

Maanl 
Ml 

Mmax 

MOTK 

"rem 
Mw 
OMWE 

Puit 

RA 

t 

tijdA 
tijdB 

tijdC 

tijdD 

Umax 

aA 

(lB 

aC 

w 

wA 

wB 

wmax 

wA 
wB 

Stroomsterkte 

Totale massatraagheid (motor+last) 

Koppel 

Aanloopkoppel (voor versnellen motor+last) 

Gereduceerde lastkoppel 

Maximaal door de motor te leveren koppel 

Motorconstante 

Remkopel (voor vertragen motor+last) 

Gereduceerde wrijvingskoppel 
Maximale toerental van de motor 
Uitgangsvermogen van de motor 

Rotorweerstand van de motor (electrisch) 

tijd 

Tijdsduur bij aanlopen 
Tijdsduur bij remmen 

Tijdsduur bij constant bedrijf 

Dode tijd 

Maximale spanning van de motor 

Hoekverdraaiing 

Hoekverandering bij aanlopen 

Hoekverandering bij remmen 

Hoekverandering bij constant bedrijf 

Hoeksnelheid 

Hoeksnelheid bij aanlopen 

Hoeksnelheid bij remmen 
Maximale hoeksnelheid 

Hoekversnelling 

Hoekversnelling bij aanlopen 

Hoekversnelling bij remmen 
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Eenheidi 

A 

kg*m**2 

Nm 

Nm 

Nm 

Nm 

Vs 

Nm 

Nm 
omw/min 
W 

Ohm 

sec 

sec 

sec 
sec 

sec 

V 

rad 

rad 

rad 

rad 

rad/sec 

rad/sec 

rad/sec 

rad/sec 

rad/sec**2 

rad/sec**2 

rad/sec**2 
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lI~i==,* 
LIJST MET IN HET PROGRAMMA GEBRUIKTE VARIABELEN: 

~ varilbele OIschriiyinq 

1 ALFAST 
2 ALFAA 
3 ALFAB 
4 ALFAC 
5 TYDTOT 
6 TYDA 
1 TYDB 
8 TYDC 
9 TYDD 

10 TYDMAX 
11 OMWMAX 
15 BDR 
16 ML 
17 MW 
18 JL 
19 MAS SAL 

20 JTOT 
21 MATOT 
22 MBTOT 
23 OMWPTA 
24 OMWPTa 
25 MA 
26 MB 
27 JM 
28 OMWE 
29 MASSAM 
30 MMAX 
41 PIN 
42 PUIT 
43 PVL 
44 RA 
45 LA 
46 IA 
41 UA 
48 lMAX 
49 UMAX 
50 PR 
51 TEMPO 
52 TEMPM 
53 TEMPT 
54 LEVEN 
60 TAUTH 
61 TAUM 
62 TAUE 
63 MOTK 
64 RTH 

staphoek 
Hoekverandering bij aanlopen 
Hoekverandering bij remmen 
Hoekverandering bij constant bedrijf 
Cyclustijd 
Tijdsduur bij aanlopen 
Tijdsduur bij remmen 
Tijdsduur bij constant bedrijf 
Dode tijd 
Maximaal toelaatbare cyclustijd 
Max. hoeksnlh. ber. uit hoeken en tijden 
Bedrijfssituatie 
Gereduceerde lastkoppel 
Gereduceerde wrijvingskoppel 
Massatraagheidsmoment van de last 
Massa van de last 

Totale massatraagheidsmoment 
Totale aanloopkoppel 
Totale remkoppel 
Hoekversnelling bij aanlopen 
Hoekversnelling bij remmen 
Door de motor te leveren koppel bij aanlopen 
Door de motor te leveren koppel bij remmen 
Massatraagheidsmoment van de motor 
Maximale toerental van de motor 
Massa van de motor 
Maximaal door de motor te leveren koppel 
Ingangsvermogen van de motor 
Uitqangsvermogen van de motor 
Vermogensverlies van de motor 
Rotorweerstand van de motor 
Rotorinductie van de motor 
Ankerstroom van de motor 
Ankerspanning van de motor 
Maximale stroomsterkte van de motor 
Maximale spanning van de motor 
Power Rate van de motor 
Omgevingstemperatuur 
Temperatuur van de motor 
Temperatuurtoename van de motor 
Levensduur van de motor 
Thermische tijdconstante van de motor 
Mechanische tijdconstante van de motor 
Electrische tijdconstante van de motor 
Motorconstante 
Thermische weer stand 
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Eenheid 

graden 
graden 
grad en 
graden 
sec 
sec 
sec 
sec 
sec 
sec 
rad/sec 

Nm 
Nm 
kg*m**2 
kg 

kq*m**2 
Nm 
Nm 
rad/sec**2 
rad/sec**2 
Nm 
Nm 
kg*m**2 
omw/min 
kg 
Nm 
W 
W 
W 
Ohm 
H 
A 
V 
A 
V 
W/sec 
Celcius 
Celcius 
Celcius 
uur 
sec 
sec 
sec 
Vs 
Celsius/W 
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IN HET PROGRAMMA GEBRUIKTE FORMULES. 

1 ALFAST=ALFAA+ALFAB+ALFAC 

2 ALFAA=ALFAST-ALFAB-ALFAC 

=0.5*OMWMAX*TYDA 

3 ALFAB=ALFAST-ALFAA-ALFAC 

=0.5*OMWMAX*TYDB 

4 ALFAC=ALFAST-ALFAA-ALFAB 
=OMWMAX*TYDC 

5 TYDTOT=TYDA+TYDC+TYDB+TYDD 

6 TYDA=TYDTOT-TYDC-TYDB-TYDD 

=2*ALFAA/OMWMAX 

7 TYDB=TYDTOT-TYDA-TYDC-TYDD 

=2*AI,FAB/OMWMAX 

8 TYDC=TYDTOT-TYDA-TYDB-TYDD 

=ALFAC/OMWMAX 

9 TYDD=TYDTOT-TYDA-TYDC-TYDB 

10 TYDMAX=invoergegeven 

11 OMWMAX=2*ALFAA/TYDA 

=2*ALFAB/TYDB 

=ALFAC/TYDC 

15 BDR=invoergegeven 
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16 ML=invoerqeqeven 

17 MW=invoerqeqeven 

18 JL=invoerqeqeven 

19 MASSAL=invoergegeven 

20 JTOT=JM+JL 

21 MATOT=MA-ML-MW (BDR=1 ) 

=MA+ML-MW (BDR=2) 

=MA-MW (BDR=3) 

=JTOT*OMWPTA 

22 MBTOT=MB+ML+MW (BDR=1 ) 

=MB-ML+MW (BDR=2) 

=MB+MW (BDR=3) 

=JTOT*OMWPTB 

23 OMWPTA=OMWMAX/TYDA 

=MATOT/JTOT 

24 OMWPTB=OMWMAX/TYDB 

=MBTOT/JTOT 

25 MA=MATOT+ML+MW (BDR=1) 

=MATOT-ML+MW (BDR=2) 

=MATOT+MW (BDR=3) 

26 MB=MBTOT-ML-MW (BDR=1) 

=MBTOT+ML-MW (BDR=2) 

=MBTOT-MW (BDR=3) 

27 JM=invoerqeqeven 
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28 OMWE=invoergegeven 

29 MASSAM=invoergegeven 

30 MMAX=invoergegeven 

41 PJN=invoergegeven 

42 PUIT=M*OMWMAX/60.0 

43 PVL=1.2*RA*IEFF*IEFF 

Omdat er een stroom, lA, door het anker vloeit zal er warmte 

ontwikkeld worden, hierdoor zal de weerstand RA toenemen 

(Electro-Craft neemt hiervoor een stijging van 20\) 

44 RA=invoergegeven 

45 LA=invoergegeven 

46 IA=invoergegeven 

47 UA=IA*RA+MOTK*OMWMAX 

48 lMAX=(MA+MW)/MOTK 

49 UMAX=IMAX*1.2*RA+MOTK*OMWMAX 

SO PR=(MMAX*MMAX)/JM 
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51 TEMPO=invoergegeven 

52 TEMPM=TEMPO+TEMPT 

53 TEMPT=PVL*RTH 

54 LEVEN=invoergegeven 

60 TAUTH=invoergegeven 

61 TAUM=invoergegeven 

62 TAUE=invoergegeven 

63 MOTR=invoergegeven 

64 RTH =invoergegeven 
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TE GEBRUIKEN FORMULES BIJ HET PARABOLISCH SNELHEIDSVERLOOP. 

1 ALFAST=ALFAA+ALFAB+ALFAC 

2 ALFAA=ALFAST-ALFAB-ALFAC 
=0. 667*OMWMAX*TYDA 

3 ALFAB=ALFAST-ALFAA-ALFAC 
=0. 667*OMWMAX*TYDB 

4 ALFAC=ALFAST-ALFAA-ALFAB 
=OMWMAX*TYDC 

5 TYDTOT=TYDA+TYDC+TYDB+TYDD 

6 TYDA=TYDTOT-TYDC-TYDB-TYDD 
=1.5*ALFAA/OMWMAX 

7 TYDB=TYDTOT-TYDA-TYDC-TYDD 
=1.5*ALFAB/OMWMAX 

8 TYDC=TYDTOT-TYDA-TYDB-TYDD 

=ALFAC/OMWMAX 

9 TYDD=TYDTOT-TYDA-TYDC-TYDB 

11 OMWMAX=1.5*ALFAA/TYDA 

=1.5*ALFAB/TYDB 
=ALFAC/TYDC 
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BIJLAGE 5: ========== 

OPZ ET VI H PROGRAMMA 

Invoer E'i~enpakket 

Invoer motorgegevenSl 

vergel ij ken 

berekenen 

-
+ 

onthoudt de motor 

+ 

uitvoer 
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BIJLAGE 6: 
========== 
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INVOER EISENPAKKET 

+ 

Invoeren V a 
waarde v/d 

ont at 

+ 

I~ 

+ 
event uele 

controle 
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BIJLAGE 7: ========== INVOER MOTORGEGEVEN5 

Inlezen 
databas.e 

kiezen 

motortype 

inlezen 

motorgegevens. 

on r houdi 
bekende 

motorgegevens.. 

+ 
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motorgegeven _ 

bekend ? 

Invoeren v / d 
waarde v/h 
motorgegeven 

onthoudt dat 
motorgegeven 

bekend is. 

. 
Invoer ., 

event u e e 
c.on trol e 

1--_ 





BIJLAGE 9: ========== 
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BEREKFNEN 

tnvoergegeven + 

beke nd? 

gegeven 
01 

J berekend ? 

benodlg e 
gegeven~ 

bekend ? 
+ 

berekenen 

en wo t nu 
bek end I~ 

on t houd t at 

r-----__ 

+ 

r berekend I~ 
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