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Samenvatting 

Een mathematische slinger heeft twee evenwichtsstanden. De bovenste evenwichtsstand is 
instabiel en de onderste is stabiel. Wordt het ophangpunt van de slinger echter harmonisch 
geëxciteerd, dan blijken er verschillende combinaties van stabiele en instabiele evenwichts- 
stmden mogeiJk te zijn, In het laboratorium van WFW heeft men al een experimentele 
opstelhg van een slingerr, die in zijn ophangpunt harmonisch geëxciteerd wordt. Helaas 
zijn daarmee in het laagfrequente gebied nauwkeurige experbenten onmogelijk. Men wil 
daarom bij WFW een slinger maken, waarmee ook in het laagfrequente gebied nauwkeuri- 
ge experimenten mogelijk zijn. De belangrijkste punten, waar tijdens het ontwerp aandacht 
aan geschonken moet worden, zijn wrijving, speling, nauwkeurigheid van de harmonische 
excitatie. 

Dit stageverslag geeft een beeld van het ontwerpproces. Het is zoveel mogelijk in chrono- 
logische volgorde geschreven. Dit is echter niet voor honderd procent gelukt wegens het 
iteratieve karakter van het ontwerpproces. In vogelvlucht zijn de bewegingsvergelijking en 
de stabiliteitskaart voor een parametrisch geëxciteerde slinger afgeleid. Vervolgens is er 
een principeschets gemaakt. Om iets van de verschillende krachten in het systeem te weten 
te komen, moet er al een deel ontworpen worden. Deze krachten zijn nodig om de sterkte 
en stijfheid van dezelfde constnictie te bepalen. Dit is een iteratief proces. Tot slot wordt 
aangegeven, wat voor soort aandrijving voor de slinger gezocht moet worden. 

Het resultaat van deze stage opdracht is een ontwerpschets en een volledige samenstel- 
lingstekening. Het is mogelijk om uit deze tekening de hoofddimensies van de constructie 
te bepalen. Voor de fabricage zullen enkele onderdelen nog verder op papier uitgewerkt 
moeten worden. 
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1 Inleiding 

De stabiliteit van de evenwichtsstanden van een mathematische slinger zijn reeds lange tijd 
bekend. De bovenste evenwichtsstand (9 = n) is instabiel en de onderste evenwichtsstand 
(@ = O) is stabiel. Als het ophangpunt harmonisch geëxciteerd wordt, dan zijn er ook 
andere combinaties van stabiele en instabiele evenwichtsstanden mogelijk. De stabiliteit 
van de evenwichtsstanden blijkt alleen maar afkankelijk te zijn van de verhouding a tussen 
de eigenhoekfrequentie van de slinger en de hoekfrequentie van de harmonische excitatie 
en van de verhouding p tussen de amplitude van de harmonische beweging en de lengte 
van de slinger. 

In de hieraan voorafgaande stage van J.M.T.A. Adriaens (zie [2]) zijn twee stabiliteits- 
kaarten voor de parametrisch geëxciteerde slinger opgesteld voor het gedempte en voor 
het ongedempte geval. Door het introduceren van demping blijken de intabiliteitsgebieden 
voor @ = O smaller te worden. De invloed van demping op de evenwichtsstand @ = n is in 
[2] niet verder uitgewerkt. Aangenomen wordt nu, dat de demping weinig invloed heeft op 
de verticale kracht in het ophangpunt A (zie fig. 2.1). Om later voor de verschillende 
gebieden toch nog nauwkeurige experimenten te kunnen uitvoeren, moet de verhouding p 
vrij groot gekozen worden. 

Het doel van deze stage is het ontwerpen van een parametrische slinger, waarmee ook bij 
kleine hoekfrequenties van de harmonische excitatie betrouwbare metingen kunnen worden 
uitgevoerd. Het zou dan mogelijk moeten zijn, om het instabiliteitsgebied van de onderste 
evenwichtsstand rond de verhouding a = 1 experimenteel aan te tonen. 
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2 Bewegingsvergelijking 

In dit hoofdstuk worden de bewegingsvergelijkingen voor een parametrisch geëxciteerde 
slinger zonder demping afgeleid. Hierbij wordt te werk gegaan zoals in [2] hoofdstuk 2. 
Een verschil is echter, dat hier ook de reactiekracht in het ophangpunt wordt meegenomen. 
In 92.1 worden eerst twee niet-lineaire bewegingsverglijkingen afgeleid met periodieke 
coefficienten, waarvan er één zal worden gelineariseerd rond twee verschillende even- 
wichtsoplossingen. Vervolgens wordt gekeken naar een harmonische excitatie van het 
ophangpunt in 92.2. 

92.1 Algemeen 

Uitgangspunt is figuur 2.1. Van de bewegende massa aan het einde van de slinger wordt de 
positie en snelheid bepaald. Deze zijn nodig voor het berekenen van de kinetische en 
potentiële energie van het systeem. Vervolgens worden de vrijheidsgraden gedefinieerd. 
Samen met de kinetische en potentiële energie kan de bewegingsvergelijking volgens de 
methode van Lagrange worden bepaald. De invloed van de reactiekracht wordt meegeno- 
men in de kolom van gegeneraliseerde krachten. 

V 

positie en snelheid: 

x=l.sh+ 
y =yA -Z.cos@ 

T='h.m.(i2+Y2) 
kinetische energie: 

X 
!.§in4 

Figuur 2.1 

potentiële energie: (nulniveau: y = Si  
v=m.g.y 
=m.g.OA -l.cos@) 
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vrijheidsgraden : 

bewegingsvergelijking volgens Lagrange: 
d - (TYp-,q+Kq=Q & * 

Het enige onbekede element git deze dgemcne fsm-uiering ~m de bewegiaigsvergelijjkin- 
gen is de kolom Q*, die de gegeneraliseerde krachten bevat. Door telkens één van de twee 
vrijheidsgraden te variëren en te kijken wat de daar bijbehorende geleverde arbeid is, kan 
de Q* bepaald worden. Het blijkt dat de vertikale kracht in het ophangpunt (zie fig. 2.1) 
alleen arbeid verricht als de yA gevarieerd wordt. Hieruit volgt: 

Q*=[F,(t) olT 

Uitwerking levert de volgende twee niet-lineaire bewegingsvergelijkingen: 

m.[YA +l-+h@ +l.+2.2.ros@ +g] =Fl(t) 
ifi ++uA +g] .sin@ =o 

Er wordt nu vanuit gegaan, dat yA een bekende functie is. Dan is het mogelijk om de hoek 
$ op te lossen uit de tweede vergelijking. Deze kan vervolgens in de bovenste vergelijking 
ingevuld worden, zodat de kracht F,(t), benodigd voor de beweging, bepaald kan worden. 
Dit oplossingsproces wordt numeriek uitgevoerd in de matlab programma's "opl-dv.mtl en 
"opl-kr.mtl (zie bijlage 1). 

Als yA(t) bekend is, dan volgt uit de tweede bewegingsvergelijking meteen de evenwichts- 
oplossingen, namelijk $ = O en Q = x. Om lokaal iets te kunnen zeggen over de stabiliteit 
van deze oplossingen, zal de laatste vergelijking gelineariseerd moeten worden. Hiervoor 

gende variabele y: 
w a l  

gaan we over op de vo 
Q = $o + y, met 

voor $o = O: 

qi +f.(g+&).qJ =O 

voor = n: 
@ -+g+j$).l& =O 
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$2.2 Harmonische excitatie 

De slinger wordt in zijn ophangpunt harmonisch geëxciteerd. Voor de beweging van het 
ophangpunt geldt: 

y,=-A.CUS(0.t) 
-&=A. o.sin(0 .t) 
yA=A. 02.cos( o .t) 

Substitutie van deze gedwongen excitatie in de twee gelineariseerde bewegingsvergelijking 
geeft de volgende differentiaal vergelijkingen: 

2 
**[-+- A-o .cos(o.t)].lp=O 

1 1  
+ voor $o = O 
- voor $,, = n: 

Deze twee differentiaal vergelijkingen kunnen dimensieloos gemaak, worden me 
van de volgende definities en afkortingen: 

8=oJ 

Hiermee worden de dimensieloze gelineariseerde bewegingsvergelijkingen: 
*"*(a +p.cose).q=o 

behulp 

Deze vergelijkingen worden Mathieu vergelijkingen genoemd. 
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3 Stabiliteit 

In dit hoofdstuk wordt de stabiliteit van de twee evenwichtsoplossingen bekeken. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van de dimensieloze gelineariseerde bewegingsvergelijking: de 
Mathieu vergelijking. In [2], hoofdstuk 3, is op analytische wijze een stabiliteitskaart 
opgesteld. Het blijkt, dat de stabiliteit van de oplossing van de Mathieu vergelijking 
afhankelijk is van de coëfficiënten a en p (zie ñg. 3.1). 

0 . 2  

0 .15  
P I O . !  @=O stabiel 

0 . 0 5  @=7c instabiel 

@=O instabiel 
0 . 2  Q>=X instabiel 

O 

Q>=O stabiel I 01: @=TC stabiel 

P 

0.05  

O 
O 0 . 2  0 . 4  0 . 6  0 . R  a i ! . 2  

Figuur 3.1: Stabiliteitskaart 

Uit de figuur blijkt, dat er meerdere instabiliteitsgebieden voor $o = O zijn. Op de stabili- 
teitskaart, zijn niet al deze gebieden aangegeven, omdat deze steeds smaller worden bij 
toenemende a. Uit [l], hoofdstuk 4, blijken de instabiliteitsgebieden voor Qo = O steeds 
kleiner te worden als demping wordt meegenomen. De gebieden bij grote waarden van a 
verdwijnen bijna helemaal. Voor een stabiliteitskaart van gedempte parametrisch geëxci- 
teerde slinger wordt verwezen naar [2], hoofdstuk 4. Om zeker te zijn, dat de verschillende 
gebieden later experimenteel aangetoond kunnen worden, zal een niet al te kleine waarde 
voor p gekozen moeten worden, bijvoorbeeld p = 0,l. 

1 
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4 Principe schets 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de verschillende mechanismen, die een sinusvormige 
verplaatsing kunnen opleggen in het ophangpunt A. Eén van deze mechanisme zal gekozen 
worden voor het uiteindelijke ontwerp. Bij de keuze moeten de volgende aspecten in 
aanmerking worden genomen: 

zuiverheid van sinusvormige verplaatsing 
fabriceerbaarheid 
amplitudeverandering 
balancering 

Tot slot zal er een principe schets gemaakt worden van de gehele opstelling. 

kruk-drijfstang mechanisme: 

voordeel: 

eenvoudig te maken 
amplitude eenvoudig te verstellen 
goed te balanceren 

nadeel: 

geen zuivere sinus (zie [2],  $2.3) 

kruk- sleuf mechanisme: 

voordeel: 

eenvoudig te maken 
amplitude eenvoudig te verstellen 
eenvoudig te balanceren 
zuiver sinus 

nadeel: 

speling nodig voor wieltje in de sleuf + 

strengere eisen aan vertikale geleiding 
extra trillingen 
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lii 

kruk-drijfstang mechanisme met correctie op de hoeksnelheid van de kruk: 
! 

voordeel: 

zuivere sinus mogelijk 
goed te balanceren 

nadeel: 

veel scharnierpunten + ingewikkeld 
e amplitude moeilijk te verstellen als 

zuivere sinus behouden moet blijven 

vierstangen mechanisme, dat de sleuf van het 
knik-sleuf mechanisme benaderd (zie [3] en [4]): 

voordeel: 

sinus kan beter worden benaderd 

amplitude eenvoudig te verstellen 
dan door knik-drijfstang mechanisme 

nadeel: 
veel schakels en scharnierpunten + ingewikkeld 
strengere eisen aan vertikale geleiding 
moeilijk te balanceren 

Omdat de parametrische geëxciteerde slinger zo eenvoudig mogelijk moet blijven, vallen 
de twee laatste mechanismen af. Bovendien zijn er in beide gevallen veel bewegende 
schakels, die allemaal aan vertragingskrachten onderhevig zijn. Deze krachten moeten 
allemaal gebalanceerd worden. Dit vergt veel rekenwerk. 

Nu moet er een keuze gemaakt worden tussen het kruk-drijfstang en het kruk-sleuf mecha- 
I nisme. Beide principes zijn eenvoudig te realiseren. Bij het kruk-drijfstang mechanisme 

wordt geen zuiver sinusvodge beweging gerealiseerd, maar het systeem kan met weinig 

signaal te realiseren. De prijs, die daarvoor betaald moet worden, is de iets grotere speling. 

I 

I 
~ 

speling gemaakt worden. Bij het kruk-sleuf mechanisme is wel een zuiver sinusvormig i 

De keus is gevallen op het knik-sleuf mechanisme, omdat alleen daaraan analytisch en 
numeriek onderzoek is uitgevoerd. Bovendien zuilen er toch afwijkingen optreden in de 
sinusvormige beweging t.g.v. kleine veranderingen in de hoeksnelheid. Deze worden 
veroorzaakt door momentfluctuaties t.g.v. de bewegende slinger en ander bewegende 
massa's. 
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, 
i DOORSNEDE A-A i 1 

C A  / 

Figuur 4.1: Principe schets 

1) Aluminium slinger met massa van 5) Radiaal lager 

2) Rechtgeleidingslager 7) Radiaal lager 
3) Blok met sleuf, ophangpunt A en 8) Electromotor 

4) Schijf met verstelbare krukpen 10) Aandrijfas 

messing 6 )  Vliegwiel 

rechtgeleidingsstangen 9) Verstelbare krukpen 

In de bovenstaande principe schets vervult een schijf met verstelbare pen (4) de functie 
van knik. Bovendien is er een groot vliegwiel in het ontwerp opgenomen. Dit is nodig om 
de veranderingen in de hoeksnelheid t.g.v. momentfiuctuaties te minimaliseren. Omdat het 
vliegwiel zwaar t.o.v. de slinger (1) en het bewegende blok (3) zal blijken te zijn, wordt 
deze tussen twee lagers opgehangen (5) en (7). De constructie, waarmee de lagers en de 
electromotor aan de vaste wereld worden verbonden is hier niet geschetst. Deze is namelijk 
eenvoudig te ontwerpen als de getekende elementen juist zijn gedimensioneerd. 
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5 Krachten- en momentberekening 

In dit hoofdstuk worden de krachten en momenten berekend in het knik-sleuf mechanisme. 
Op verschillende plaatsen moet de belasting t.g.v. de beweging van de slinger, de optreden- 
de traagheidskrachten en zwaartekracht bepaald worden voor de sterkte en stijfheidsbereke- 
ning. Bovendien moeten er verschillende lagers en wieltjes in de consimctie worden 
opgenomen. Bij de levensduurberekening daarvan moeten de belastingen ook bekend zijn. 

De kracht F,, die de slinger op ophangpunt A uitoefent, kan worden bepaald uit de eerste 
bewegingsvergelijking. De hoek Cp en de hoeksnelheid d/dt(Cp) van de slinger kunnen 
numeriek worden bepaald aan de hand van de tweede bewegingsvergelijking. Deze verge- 
lijking moet daarvoor eerst worden omgezet in een toestandsvergelijking. Dit gebeurt in de 
matlab-file "opl-dv.m" (zie bijlage 1). De hoekversnelling d2/dt2($), die nodig is voor de 
krachtberekening, wordt benadert door in een tijdsinterval At het hoeksnelheidsverschil 
A(d/dt(Cp)) te delen door de lengte van het tijdsinterval (zie "opl-kr.m" in bijlage 1). 

DOORSNEDE El-B 
I 
i 

DOORSNEDE A-A 

I Y 
i 

b 
L 

B 4  
Figuur 5.1: Krachten, koppel en spanningen in het kruk-sleuf mechanisme 

Aan de hand van figuur 5.1 kunnen analytische relaties worden afgeleid voor de verschil- 
lende krachten, spanningen en momenten. De kracht, die het huis met de daaraan bevestig- 
de slinger op de pen, die bevestigd is aan het blok met het geleidingsmechanisme en de 
sleuf, uitoefent, is F2(t). Deze kracht bestaat voor een deel uit de reactiekracht t.g.v. de 
slingering en voor een deel uit zwaartekracht en traagheidskrachten: 
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F2(t) =Fl(t) +m&I*VA<t) +gl 
waarin: m,,, = massa van het huis (wordt verderop bepaald) 

De kracht F3(t) is de kracht, die het blok op de verstelbare krukpen uit oefent. Deze kracht 
is de som van de zojuist bepaalde kracht F2(t) en de zwaarte- en traagheidskracht werkende 
op het blok 

FJt) =F,<t) +m&JYJtl +gli 
waarin: mb,, = massa van het blok (wordt verderop bepaald) 

Voordat er verder wordt gegaan met het afleiden van de verschillende krachten, wordt er 
gekeken naar de vertikale en horizontale beweging van punt B (zie fig. 5.1). Uit de verti- 
kale beweging van punt B kan de opgelegde verplaatsing in punt A worden afgeleid. Bij 
deze afleiding wordt gebruik gemaakt van doorsnede A-A. Aangenomen wordt, dat de 
hoeksnelheid van de kruk constant is. Uit het rechter plaatje van figuur 5.1 blijkt, dat de 
verticale verplaatsingen van punt A en B op een constante na aan elkaar gelijk zijn. Voor 
de vertikale snelheden en versnellingen geldt dan, dat ze gelijk zijn. 

Horizontale beweging van B: 
XB(t) =A.sincl 
x,(t)=A.o.cOse 
q t )  = -A. 02.sine 

met 0 = o.t 

Nu de beweging van punt B vast ligt, kan het benodigde moment M,(t), hoofdzakelijk 
door het vliegwiel geleverd, bepaald worden. Aangenomen wordt, dat de hoeksnelheid van 
de kruk constant is, waardoor uit evenwicht de volgende relatie voor M,(t) kan worden 
afgeleid (zie doorsnede A-A): 

De rechtgeleidingen worden in twee richtingen belast, nl. in x- en z-richting. De wrijvings- 
kracht in y-richting wordt verwaarloosd. Dit mag indien de geleiding d.m.v. wieltjes of 
wentellagers geschiedt. In het uiteindelijke ontwerp zal daarvoor gekozen moeten worden. 
Uit het rechter plaatje van figuur 5.1 blijkt, dat de kracht F4(t) rechtevenredig is met F2(t): 

F4(t) =%.F2(t) 
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Door naar het momentenevenwicht te kijken in doorsnede B-B van figuur 5.1 kan de 
volgende relatie voor de kracht F5(t) afgeleid worden: 

XB 

b 
F&) =-.F3(Z9 

De maximaal optredende buigspanningen obi en o,, kunnen pas afgeschat worden, als het 
kruk-sleuf mechanisme is gedimensioneerd. Dit zai geschieden aan de hand van een ont- 
werpschets. Het opzetten van deze ontwerpschets zal in het volgende hoofdstuk aan de 
orde komen. Het verloop van de twee spanningen wordt afgeleid in bijlage 3. Hier volgt 
het resultaat: 

De toelaatbare buigspanning voor Fe360 wordt bepaald met formule (5.6.1) uit [3]: 

Hierin zijn de volgende keuzes gemaakt voor de verschillende factoren: 

os = 200 [N/mm2] 
b, = 1 [-I 
bo = 0,9 [-I 

pk = 2 [-I (vermoeiingskerffactor: diametersprong) 
V, = 1,5 [-I (veiligheidsc oëff .) 

(max. toel. tot. spanning: zuivere wisselende buigspanning) 
(corr. factor voor diam.: d<10 [mm]) 
(corr. factor voor opp.gesteldheid 

RM = 450 [N/mrn2] / fijn gedraaid) 

De bewegende massa’s moeten nog afgeschat worden. Dit kan alleen als de dimensies van 
het huis, waaraan de slinger bevestigd is, en van het bewegende blok bekend zijn. De 
afmetingen zijn pas bekend bij de ontwerpschets. In bijlage 2 worden de twee massa’s 
afgeschat aan de hand van de ontwerpschets, die wordt opgezet in hoofdstuk 6. Hier volgt 
het resultaat: 
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6 Het ontwerp 

In dit hoofdstuk worden de onderdelen uit de principe schets uit hoofdstuk 4 (zie fig. 4.1) 
gedimensioneerd. Het resultaat hiervan is de ontwerpschets achterin het verslag. Bij de 
dimensionering van de verschillende onderdelen wordt gekeken naar de sterkte, stijfheid en 
levensduur. Opgemerkt dient te worden, dat het uiteindelijke apparaat gebruikt gaat worden 
als demonstratie apparaat tijdens het college "Niet-lineaire dynamica" van prof. D.H. van 
Campen. Het zal niet veel gebruikt worden, waardoor de levensduur niet erg van belang is. 
Het is meer een indicatie van de sterkte van bijvoorbeeld een lager. 

In 56.1 zullen de afmetingen van de aluminium slinger en van de massa uit messing be- 
paald worden. In 56.2 wordt het huis, waaraan de slinger is bevestigd, gedimensioneerd. 
Dit kan alleen maar als ook de afmetingen van de pen, die het blok met sleuf met dit huis 
verbindt, en v m  de bijbehorende lagers bepaald worden. In 56.3 worden de blok met sleuf, 
de geleidingsstangen met bijbehorende rechtgeleihg en de knikpen met bijbehorende 
loopwieltjes gedimensioneerd. De afmetingen van het vliegwiel worden in 56.4 bepaald, 
waarna in 56.5 de aandrijfas en de twee radiaallagers gedimensioneerd kunnen worden. 

86.1 Slinger met massa 

Bij de stabiliteit van de evenwichtsstanden is gebleken, dat de verhouding tussen de lengte 
van de kruk en de slinger ongeveer p = 0,l gekozen moet worden. De kniklengte mag niet 
te groot worden, want dan worden de traagheidskrachten werkend op de bewegende delen 
te groot. De lengte van de kruk wordt altijd kleiner dan 20 [mm] gekozen. Hieruit volgt, 
dat de effectieve slingerlengte 200 [mm] moet zijn. Als de slinger in elkaar gezet wordt, 
dan kan ervoor gezorgd worden, dat de effectieve slingerlengte 200 [mm] wordt, door de 
massa aan de slinger zo te positioneren, dat de eigentrilling wordt: 

De diameter van de slinger wordt 5 [mm] gekozen. De massa van een aluminium staaf van 
rond 5x200 is (p = 2,7.103 [kg/m3]): 

q l h g e r  = 0,011 Ekgl 

De massa m, zoals die gebruikt wordt in de matlab-file "opl-krm", is gelijk aan de massa 
aan het eind van de slinger plus een onbekende bijdrage van de massa van de slinger: 

m = 0,05 [kg] 
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Voor de massa aan het einde van de slinger wordt ongeveer 0,04 [kg] gekozen. De vorm 
van de massa wordt een holle cilinder uit messing om de aluminium staaf. Als voor de 
buitendiameter 20 [mm] en voor de lengte 15 [mm] wordt gekozen dan wordt de massa: 

mehd = 0,038 [kg] 

g6.2 Huis met pen en Iagers 

Om de lagerconstructie in het huis enige buigstijfheid om de x-as (zie fig. 5.1) te geven, 
wordt er gekozen voor twee groefkogellagers, die iets van elkaar zijn geplaatst. De boring 
van de lagers wordt 5 [mm] gekozen. Uit een NSK lagercatalogus wordt het kleinste lager 
in een voorkeursmaat met niet slepende afdichtplaatjes genomen: MR 95 ZZ. De gegevens 
staan in bijlage 9. vermeld. De lagers worden axiaal voorgespannen, zodat ze spelingsvrij 
lopen. Dit gebeurt door ze beide axiaal op te sluiten m.b.v. één moer op de as. Omdat de 
radiale belasting alleen maar verticaal gericht is en omdat de binnenring niet roteert, wordt 
de binnenring met een losse passing op de pen gezet en de buitenring met een vaste 
passing in het huis. Als er een vaste passing wordt gebruikt, dan mogen de twee delen 
tijdens de montage zo min mogelijk t.o.v. elkaar bewegen om beschadiging te voorkomen. 
De lagers worden daarom in een busje geklemd, dat later in het huis kan worden geklemd 
(zie ontwerpschets). De lagers zitten dan 3 [mm] van elkaar opgesloten. 

Voor de axiale opsluiting van de buitenringen is aan de ene kant een 2 [mm] dikke rand 
van het huis nodig en aan de andere kant een 2 [mm] dikke deksel. De binnendiameter van 
het huis ligt vast door het busje, waarin de lagers zitten. Voor de minimale buitendiameter 
van het huis wordt 18 [mm] gekozen. Dit is echter te klein om het deksel met bouten vast 
te zetten. Er wordt één verdikking aan een kant aangebracht. De grootste buitendiameter 
wordt 22 [mm], zodat het deksel met M1,6 bouten vast gezet kan worden. De prop, waar- 
aan de slinger wordt bevestigd, is 10 [mm] in doorsnede en 8 [mm] lang. 

Voor de sterkte en stijfheidsberekening van de pen en de levensduurbepaling van de lagers 
is de massa van het huis nodig. Deze wordt namelijk gebruikt om de kracht F, (zie fig. 
5.1) te bepalen. De massa van het huis wordt in bijlage 2 bepaald. In bijlage 8 staan de 
numerieke resultaten van de krachtenberekening. Blijkbaar treedt bij experiment 22 de 
grootste waarde voor de kracht F2 op: 

F2,max = 20.05 [NI 

In hoofdstuk 5 is al naar de sterkte van de pen gekeken. Voor de maximaal optredende 
buigspanning is gevonden: 

o b ,  = 0,6.F2,, = 12 [N/mm2] 

De maximaal toelaatbare spanning bij wisselende buiging voor Fe360 is (zie hoofdstuk 5): 
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De pen is sterk genoeg. Bovendien wordt de uiteindelijke pen van automatenstaal gemaakt, 
dat sterker is dan Fe360. 
Nu zal naar de stijfheid van de pen worden gekeken. Hiervoor worden de verticale ver- 
plaatsingen en hoekverdraaiingen bij de lagers bepaald (zie bijlage 4). 

Voor het buitenste lager is gevonden: 
u, = 8,0.í04 [mm] 
9, = IJACP [radj (inoeher&aaiing) 

(verticde verplaatsing) 

Voor het binnenste lager is gevonden: 
u, = 2,3.104 [mm] 
q2 = 7,7.10-5 [rad] 

De buiging van de pen is niet te groot. Groefkogellagers kunnen namelijk een scheefstel- 
ling aan van maximaal 5.10-4 tot 3.10” [rad] (zie tabel 4.3.1 in [3]). 

Tot slot zal in deze paragraaf een levensduur berekening gemaakt worden voor de lagers. 
De berekening is in twee delen te splitsen, in een statisch en een dynamisch deel. Er wordt 
met de statische berekening begonnen. De statische equivalente belasting I?, op de lagers is 
bekend. Deze is gelijk aan de zwaartekracht die werkt op het huis en de slinger verdeeld 
over de twee lagers: 

Po = M.(m + mbewl).g = 0,45 [NI 

Om te zien of het statisch draagvermogen van de lagers voldoende is, wordt het statisch 
kental f, bepaald I 

f, = cpo = 373 
met Co = 168 [NI = statisch draaggetal van het lager 

Uit tabel 4.3.2 in [3] blijkt dit kental ruim voldoende te zijn. Voor de dynamische bereke- 
ning is het onmogelijk om een dynamisch equivalente belasting P te bepalen. Ten eerste is 
het verloop van de kracht F2 bij bepaalde instellingen van toerental en kruklengte grillig. 
Ten tweede verschillen de belastingen qua grootte en verloop veel tussen verschillende 
instellingen. Bovendien is de axiale belasting onbekend t.g.v. de axiale opsluiting. De 
levensduur van de lagers zal daarom worden bekeken in een denkbeeldige, zeer ongunstige 
belastingsituatie: constante maximale lagerbelasting P = M F,,,, = 10 [NI bij een constante 
maximale hoeksnelheid d$/dt = 25 [rads] (zie bijlage .., experiment 12). De axiale belas- 
ting wordt echter buiten beschouwing gelaten. Er wordt gebruik gemaakt van de gemodifi- 
ceerde levensduur theorie met de gecombineerde correctiefactor 43 (formule 4.3.8 in [3]): 

LM = a~.a23.(py.lo~ c [omw] 
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met = gecorrigeerde nominale levensduur; index n is faalkans in % 
a, = correctiefactor voor faalkans kleiner dan 10% 
43 = correctiefactor voor lagermateriaal en bedrijfsomstandigheden 
C = 430 [NI = dynamisch draaggetal van het lager , 

Voor 5% faalkans blijkt uit tabel 4.3.3 in [3] dat geldt: 
a, = 0,62 

Verder wordt aangenomen dat geldt: 
a, = 1 

Voor kogellagers is de exponent p gelijk aan: 
p = 3  

Uitwerking levert: 
Lk = 462.1.(--) 430 3 .IOB [omw] z3 4,9.f01Q [omw] 

Dit is ruim voldoende. Brengt men de axiale belasting in rekening, dan zou de levensduur 
best een decade kunnen zakken, maar ook dan zijn de lagers sterk genoeg. 

$6.3 Blok met sleuf, rechtgeleiding en krukpen met wieltjes 

Om zo min mogelijk speling in het kruk-sleuf mechanisme te krijgen, worden er op de 
krukpen twee wieltjes aangebracht. Het ene wieltje raakt aan de bovenkant de sleuf, het 
andere aan de onderkant. Zo is er de minste kans op slip, dat slijtage veroorzaakt. Voor de 
wieltjes worden lagers met een bredere binnenring gebruikt, zodat ze tegen elkaar geklemd 
kunnen worden. Uit een NSK lagercatalogus wordt een lager met niet slepende afdicht- 
plaatjes uit de inch serie gekozen: RW 168 ZZS. De afmetingen en verdere gegeven staan 
in bijlage ... 

De krachten op de wieltjes in de sleuf en op de rechtgeleiding zijn afhankelijk van de 
bewegende massa van het blok met de daaraan verbonden rechtgeleiding. Om deze krach- 
ten zo klein mogelijk te maken moeten de bewegende delen zo licht mogelijk zijn. Voor de 
rechtgeleiding worden boven en onder het blok twee ijzeren staven met een diameter van 4 
[mm] toegepast. Deze passen precies in de gegroefde buitenring van wieltjes met het 
typenummer 11.001 van de NSK (zie bijlage ..). Omdat ook al de pen, die het blok met het 
huis verbindt, is gedimensioneerd (zie §6.2), kan het blok nu vorm gegeven worden. In 
figuur b-2.2 in bijlage 2 is een schets hiervan gegeven. Tijdens de krachtenberekening 
wordt aangenomen, dat het blok van ijzer wordt gemaakt, maar het is mogeiijk, dat het van 
aluminium wordt gemaakt. Het moet dan nog wel een hardheidsbehandeling ondergaan om 
slijtage van de sleuf te voorkomen. 
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Nu de bewegende massa en de benodigde afmetingen van de constructie bekend zijn, 
kunnen de krachten F,, F4 en F5 bepaald worden met "opl-kr.m". Hiermee kunnen de 
sterkte en stijfheid van de krukpen en de rechtgeleidingsstaven en de levensduur van de 

bekeken worden. Uit experimenten volgt (zie bijlage . .) : 

met Fb = som van de vectoren F, en F4 = 
dwarskracht werkend op de rechtgeleidingsstaven 

Eerst zal naar de knikpen worden gecontroleerd. In hoofdstuk 5 is al naar de sterkte 
gekeken. Daarbij is er vanuit gegaan, dat de kracht F, midden tussen de twee wieltjes 
aangrijpt. In werkelijkheid grijpt de kracht of op het ene of op het andere wieltje aan. Dit 
is direct afhardcelijk van de richting van de kracht. De maximale buigsppanning, die 
optreedt, is: 

De maximaal toelaatbare belasting bij zuiver wisselende buiging is voor Fe360 in hoofd- 
stuk 5 bepaald: 

De krukpen is sterk genoeg. Nu zal naar de stijfheid worden gekeken. In bijlage 4 worden 
de maximale verticale verplaatsing en hoekverdraaiing van het aangrijppunt van de kracht 
F3 worden bepaald: 

u = 6,02.104 [mm] 
@ = l977JO4 [rad] 

Deze verticale verplaatsing u en hoekverdraaiing @ zijn van dezelfde orde als bij de pen, 
die het blok met het huis verbindt. De krukpen is om dezelfde reden als bij de andere pen 
stijf genoeg. 

Er zal nu gekeken worden naar de levensduur van de wieltjes in de sleuf. Eerst zal het 
statisch draagvermogen gecontroleerd worden. De equivalente statische belasting Po is 
gelijk aan de zwaartekracht werkend op het blok met geleidingsstaven (m,,,,), op het huis 
met slinger (mbewl) en op de eindmassa (m): 

Vervolgens wordt het statisch kental f, bepaald: 

f, = CJP, = 72 
met Co = 173 M (zie bijlage ..) 
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Dit blijkt ruim voldoende te zijn (zie tabel 4.3.2 in [3]). Voor het dynamisch draagvermo- 
gen wordt uitgegaan van de denkbeeldige situatie, dat het toerental van de aandrijfas 
maximaal is (q = 14,9; zie bijlage ..) en de kracht F3 constant en maximaal is. De equiva- 
lente dynamische belasting P is in dit geval: 

P = F3,max = 54 N 

a, = 0,62 

C = 375 [NJ (zie bijlage ..) 
a23 = 1 

Echter de beweging is niet continu roterend, maar veranderd telkens van richting. Als de 
maximale kruklengte wordt ingesteld, dan draait de bewegingsnchting telkens om na een 
doorlopen hoek y, waarvoor geldt: 

De levensduur van deze oscillerende beweging wordt dan: 
7F 

= -.L% = 1,55.108 [cycli] 
Y ~s,osc 

De periodetijd van één cyclus is bij maximaal toerental gelijk aan: 

T=- 27F = O,% [SI 
%ax 

met comrn =  CL,,,.^^ 

De levensduur in uren wordt dan: 

L540sc = 2,6.103 [h] 

Dit is voldoende; de wieltjes in de sleuf zijn sterk genoeg. 

Nu worden de geleidingsstaven gecontroleerd op sterkte. Daartoe moet de maximale 
buigingskracht Fbma werkend op een paar geleidingsstaaf bepaald worden. Er wordt 
uitgegaan van de zeer ongunstige, denkbeeldige belastingsituatie: zuiver wisselende buiging 
met maximum Fbmrn werkend op één geleidingsstaaf met maximale afstand tussen blok en 
rechtgeleidingswieltjes. Er geldt dan: 

1 = 52,5 [mm] = afstand tussen blok en wieltjes 
Fbpiax = 577 [Nl 
wb = 27i [113,?n33j = weerstand tegen bniging 
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De maximaal optredende buigspanning is: 

1 
- F b ~ ’  = 47,6 [N/mm2] 

wb 
Ob - 

De maximaal toelaatbae spanning bij zuiver wisselend buighg V O Q ~  Fe360 is: 

ob,mm = 60 [N/m21 

De geleidingsstaven blijken sterk genoeg te zijn. 

Als laatste zal in deze paragraaf de levensduur van de geleidingswieltjes worGcn bekeken. 
Het statisch draagvermogen hoeft niet te worden gecontroleerd, omdat de statische belas- 
ting klein is. Bij de dynamische levensduur berekening wordt uitgegaan van een oscilleren- 
de beweging bij maximale kpuklengte en maximaal toerental van de aandrijfas. De periode- 
tijd T van de beweging is dan hetzelfde als bij de wieltjes in de sleuf. De doorlopen hoek y 
is echter kleiner vanwege de grotere diameter van de geleidingswieltjes. Er geldt nu: 

y = 2,35 [rad] 

Verder wordt de belasting continu en maximaal verondersteld te zijn. Ook dit is weer een 
zeer ongunstige, denkbeeldige belastingsituatie. Voor de berekening van de hierbij beho- 
rende equivalente dynamische lagerbelasting P wordt gebruik gemaakt van de tabel op 
bladzijde 68 in [4]. Voor de axiale en radiale belasting geldt: 

De draaggetallen van de wieltjes zijn: 
Co = 300 [NI 
C = 580 [NI 

Waaruit volgt: 
FJC0 = 0,Ol 
FJFr = 0,55 

Uit de tabel volgt dat: 
FJFr > 0,22 > e 
X = 0,56 
Y = 2,5 (verkregen door extrapolatie) 

Zodat voor de equivalente dynamische belasting geldt: 

P = X.Fr + Y.Fa = 10,4 [NI 
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De levensduur van de wieltjes is nu (a, = 0,62; q, = 1): 

L5a,osc = 1,44.10" [cycli] 
of: L,,,, = 2,40.106 [h] 

Deze wieltje hebben een grotere levensduur dan de wieltjes in de sleuf. 

$6.4 Vliegwiel 

Bij de berekeningen met de matlab-files "opl-dv.m" en "opl-kr.m" (zie bijlage 1) is 
aangenomen, dat de hoeksnelheid U), waarmee de kruk roteert, constant is. Dit is in werke- 
lijkheid niet het geval. Het moment M1 (zie "opl-kr.m"), dat nodig is om de harmonische 
beweging van het ophangpunt A (zie fig. 2.1) te bewerkstelligen, is niet constant. Om 
fluctuaties in dit moment op te kunnen vangen, zodat de hoeksnelheid O nagenoeg constant 
blijft, wordt er een vliegwiel in de constructie opgenomen. In het vliegwiel kan kinetische 
energie worden opgeslagen, als het moment M1 in dezelfde richting als de rotatie van het 
vliegwiel werkt. Als de richting van het moment M l  net tegenovergesteld is aan die van 
het vliegwiel, dan kan er energie onttrokken worden aan het vliegwiel. 

Tijdens het ontwerp worden er drie eisen gesteld aan het vliegwiel: 

De verhouding C tussen de verandering van de hoeksnelheid do en de hoeksnel- 

De buitendiameter van het vliegwiel mag niet te groot zijn: maximaal 300 [mm]. 
De massa van het vliegwiel mag niet te groot zijn: maximaal 15 [kg]. 

heid O zelf mag maar enkele procenten bedragen: maximaal 5%. 

Voor het gewenste traagheidsmoment I kan afgeleid worden (zie bijlage 5): 
U 

i 2  
C.O2.(1 +'K) 

met U = energie geleverd door moment M1 

Bij een bepaalde instelling van de hoeksnelheid O moet de maximale toename van de 
kinetische energie van het vliegwiel bepaald worden. In de figuren b-5.1 t/m b-5.3 in 
bijlage 5 is te zien, dat er rond drie instabiliteitsgebieden simulaties zijn uitgevoerd, nl. 
rond a = 1, a = 0,25 en a = O. In elk gebied wordt dat experiment gekozen, waarvan het 
maximum van het moment M1 het grootste is. Dit moment wordt benadert door een 
sinusoïde. Als nu de horizontale verplaatsing van het punt B, x,, in hetzelfde plaatje wordt 
geschetst, dan kn'jgt men een vrij nauwkeurige indruk van de doorlopen hoek. De twee 
sinusoïden blijken dezelfde faseverschuiving te hebben en de hoekfrequentie van M 1 blijkt 
altijd een veelvoud te zijn van de hoekfrequentie van xB (zie bijlage 5). Als de doorlopen 
Boek sok bekend is, dan kan be maximale toename van de kinetische energie van het 
vliegwiel U afgeschat worden. 
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In bijlage 5 wordt voor "opl-02" een minimaal traagheidsmoment Lh bepaald. Vervolgens 
kan de verhouding C met dit traagheidsmoment voor "opl-08" en "opl-16" bepaald wor- 
den. In beide gevallen blijkt deze kleiner te zijn dan 5%. Om een eerste schatting te 
hijgen van de afmetingen en de massa van het vliegwiel, wordt de straal bepaald van een 
20 [mm] dikke schijf van messing (p = 8500 [kg/m3]) en vervolgens de massa. Het resul- 
taat is: 

Lh = 0,88 fIkgm2] 
r = 132 [mm] (straal) 
m = 9,3 [kg] (massa) 

Ook aan de eis voor de maximale buitendiameter en de maximale massa wordt voldaan. 
Nu kan de vorm van het vliegwiel geoptimaliseerd worden. De straal kan een stuk vermin- 
derd worden door een brede buitenring om een schijf te plaatsen. Er wordt voor het 
volgende ontwerp gekozen (zie bijlage 5): 

b, = 20 [mm] 
h, = 80 [mm] 
b, = 50 [mm] 
h, = 110 [mm] 

(dikte schijf) 
(straal schijf) 
(dikte ring) 
(straal buitenrand ring) 

m = 11,03 [kg] 

86.5 Aandrijfas met lagering 

Nu de afmetingen van het vliegwiel bekend zijn, kan de aandrijfas gedimensioneerd 
worden. Als eerste worden de boringsdiameters van de lagers gekozen. Ondanks dat het 
linker lager (zie fig, 4.1 nr. 5) het zwaarste belast zal worden, worden toch twee dezelfde 
lagers gekozen met een boring van 15 [m]. De as W Q S ~ ~  met een vormpassing in de kruk 
schijf geklemd. Na het linker lager wordt er een verdikking aangebracht, waartegen het 
vliegwiel geklemd kan worden. De boring van het vliegwiel wordt ook 15 [m] gekozen. 
Het vliegwiel wordt d.m.v. van een spie tangentieel op zijn plaats gehouden. Na het 
vliegwiel wordt er een opvulring over de as geschoven gevolgd door het tweede lager. 
Beide lagers worden op de as axiaal opgesloten d.m.v. een borgmoer met bijpassende 
borgring. Het linker lager wordt ook nog in het huis axiaal opgesloten. Het rechter lager 
kan in het huis axiaal vrij bewegen. 

Voor de sterkte- en stijfheidsberekening van de as is de verticale kracht P, die de kruk op 
de as uitoefent nodig. Deze kracht wordt gelijk gekozen aan de som van de I F3,max I (zie 
fig. 5.1) en de gravitatie kracht werkend op de kruk: 

Bovendien wordt de as op torsie belast. Aan de linkerkant wordt het moment M, vanuit de 
kruk binnengeleid. Deze wordt tijdens de berekening gelijk gekozen aan het maximum 
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van het moment M, (zie fig. 5.1). Aan de rechterkant wordt het moment van de motor 
binnengeleid. In hoofdstuk 7 zal blijken, dat bij een aandrijving met een vermogen van 40 
cw] dit moment maximaal van de orde 1 [Nm] is. Tijdens de sterkteberekening worden de 
volgende keuzes gemaakt: 

M, = 600 [ a m ]  
Ni, = 1088 [mNm] 

In bijlage 6 worden voor de sterkte- en stijfheidberekening de snedegrootheden bepaald. 
Daarbij wordt in beide gevallen de vorm van de as vereenvoudigd. Dit gebeurt echter zo, 
dat de sterkte en stijfheid van de berekende as altijd kleiner zijn dan van de werkelijke as. 
Omdat de as zowel op buiging als op torsie belast wordt, moet er een ideële spanning oi 
berekend worden, die te beschouwen is als een zuiver wisselende buigspanning. Er geldt: 

oi = 6,4 [N/m2]  

De maximaal toelaatbare buigspanning bij wisselende belasting voor Fe360 is: 

De as is dus sterk genoeg. Bij de stijfheidsberekening wordt de as los van de motor en de 
knik gezien. Daardoor zijn de berekende hoekverdraaiingen bij de lagers niet juist, maar 
een overschatting van de werkelijke waarden. Er is gevonden: 

$L = Q2 = -5,O.1Oe5 [rad] 
$R = $4 = -3,7.10-4 [rad] 

De as is ook stijf genoeg, want groefkogellagers kunnen een maximale scheefstelling van 
5104 tot 3.10'3 [rad] aan. 

Nu worden de lagers gekozen en gecontroleerd. Voor beide lagers wordt het volgende 

bijlage 9. Voor de berekening van de levensduur zijn de lagerbelastingen nodig. Deze zijn 

I 

I 
I 

groefkogellager met afdichtplaatjes van SKF gekozen: 6302-2FZ. De gegevens staan in 

ook in bijlage 6 bepaald: 

~ 

1 
I 

FL = 137 [NI I 
FR = 39 [w 1 

Omdat het linker lager het zwaarste belast wordt, wordt alleen dat lager gecontroleerd. 

bovendien de as roteert, wordt de binnenring met een vaste passing op de as gezet en de 
buitenring met een losse passing in het huis. Bij de dynamische levensduurberekening 
wordt er vanuit gegaan, dat de as met maximaal toerental rond draait. De equivalente 
statische en dynamische beiasingen worden geiijk genomen aan de radiaie lagerbelasting 
FL. Voor het statisch kental f, volgt dan: 

I 
i 

i 

Opgemerkt dient te worden, dat de richting van de belasting altijd verticaal is. Omdat I 

l 

I 

I 

I 
I 

f, = 40 

i 



Stageverslag Hoofdstuk 6 23 

Dit kental blijkt groot genoeg te zijn volgens tabel 4.3.2 in [3]. Bij de dynamische bereke- 
ning wordt er weer gebruik gemaakt van de gemodificeerde levensduur theorie met de 
volgende correctie factoren: 

a, = 0,62 (5% faaEkans) 
a23 = 1 

uitwerking ievert: 

LSb = 0,62.1.(- 11400)3.106 [omw] = 3,6.10" [omw] 
137 

Of: Lsa = 6,0.106 [h] 
L5h = looo[ornw/min].60[~h] 

De levensduur is groot genoeg. De lagers zijn sterk genoeg. 
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7 Aand .rij ving 

In dit hoofdstuk wordt gekeken, welk vermogen de aandrijving moet hebben en wat zijn 
motorkarakteristiek zou moeten zijn. Er wordt uitgegaan van een gelijkstroommachine. De 
vorm van de motorkarakteristiek staat dan vast (zie fig. 7.1). 

.t 

M 

Figuur 7.1 : Motorkarakteristiek 

P t  

De linkse figuur is de eigenlijke karakteristiek: een rechtevenredig verband tussen het 
toerental n en het geleverde moment M. Als de aangeboden spanning U, hoger wordt, dan 
komt de karakteristiek hoger te liggen (u, < U, < U,). De motorkarakteristiek wordt 
vastgelegd door het stilstandsmoment MHi en de nullasttoerental n,. Het vermogen P is als 
functie van het moment M in de rechter figuur geschetst. Het verloop is parabolisch, met 
het maximum op %MW Dit is als volgt in te zien: Het mechanisch vermogen P is gelijk 
aan: 

x P = -.M.n 
30 

met [PI = [mWJ 
[Ml = [ a m 1  
[n] = [omw/min] 

Voor de motorkarakteristiek geldt: 
n = k.M 
met k = richtingscoëfficiënt motorkar. [omw.min-l.mNrn-l] 

Substitutie van de tweede vergelijking in de eerste levert de volgende relatie tussen het 
vermogen P en het moment M: 

k. x P = -.M2 
38 

Meestal wordt van een motor het maximale vermogen gegeven. Uit figuur 7.1 blijkt dat dit 
bij de helft van het stilstandsmoment M&ax. Door de lineariteit van de motorkarakteristiek 
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is bij maximaal vermogen het toerental de helft van het nullasttoerental %ax. Voor het 
maximaal vermogen is dan af te leiden: 

De motorkarakteristiek ligt volledig vast door het stilstandsmoment MH en de richtings- 
coëfficiënt. M.b.v. bovenstaande formule kan dan snel het bijbehorende vermogen van de 
motor bepaald worden. 

Om een motorkarakteristiek te kunnen kiezen, moet er eerst een belastingsverloop bekend 
zijn. De motor dient er vooral voor om het vliegwiel op toeren te brengen. Is het vliegwiel 
eenmaal op toeren, dan levert deze het grootste deel van de kinetische energie, die nodig is 
voor de harmonische beweging van het punt A (zie 96.4). Bij het optoeren wordt aangeno- 
men, dat de slinger niet roteert. Dan wordt de last T gevormd door het traagheidsmoment 
van het vliegwiel en de traagheidskrachten, die werken op de bewegende delen: 

T = I.O+mhd 2 2  .o .sh(20t) 

met o) = n.n/30 (hoeksnelheid) 

De bewegende massa is gelijk aan de som van de massa aan het eind van de slinger (m), 
de massa van het huis met slinger (rn,,,,) en de massa van het blok met pen en rechtge- 
leidingsstaven (mb,,). Als het blok met sleuf van ijzer gemaakt wordt, dan is de bewegen- 
de massa gelijk aan: 

Wordt het blok van aluminium gemaakt, dan is de bewegende massa gelijk aan: 

M.b.v. de matlab-file "mom.m" (zie bijlage 1) kan nu een gewenste karakteristiek gezocht 
worden. Dit wordt gedaan in bijlage 7. Bovendien is het mogelijk om een motor met 
eventuele overbrenging te laten werken op de last T. Het blijkt dat met de juiste motorka- 
rakteristiek een 40 [Wl motor in ongeveer 15 [SI opgetoerd is tot 1000 [omw/min] bij een 
bewegende massa van mb, = 0,2 [kg]. Als voor een aluminium blok met sleuf wordt 
gekozen, dan is met hetzelfde motorvermogen maar met een andere karakteristiek een 
grotere versnelling te bereiken. 
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8 Resultaat 

Het resultaat van deze stage opdracht is de ontwerpschets achterin dit verslag en de bijge- 
leverde samenstellingstekening. De ontwerpschets geeft een goede indruk van de uiteinde- 
lijke afmetingen van de verschillende onderdelen van de constructie. Wat er echter niet in 
is getekend, is de verbinding van de constructie met de vaste wereld. Deze verbinding is 
bij het opstellen van de samenstellingstekening ontworpen. Sterkte- en stijfheidsberekenin- 
gen zijn daarbij niet uitgevoerd, omdat de krachten t.g.v. de bewegende delen in de con- 
structie niet groot zijn. 

Om het uiteindelijke apparaat te maken zullen nog enige onderdelen verder uitgewerkt 
moeten worden. Daarbij zijn vooral de precieze afmetingen en bijbehorende toleranties van 
belang. De vorm van de onderdelen zal nauwelijks gewijzigd hoeven te worden. De 
onderdelen, die voor verdere uitwerking in aanmerking komen zijn (zie ontwerpschets): 

huis 
pen, die het huis met blok verbindt 
blok met sleuf (vooral de maten van de sleuf) 
krukpen 
krukschijf (vooral toleranties van de gleuf) 
aandrijfas (als elektromotor gekozen is) 
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Bijlage 1 

In deze bijlage staan de matlab-files, die tijdens deze stage opdracht gebruikt zijn. 

"op1 - dv.m" 

% Dit programma dient als eerste gedraaid te worden. 
% Het berekent de oplossing voor de onderste 
% bewegingsvergelijking. Daarna kunnen de verschillende 
% krachten en momenten bepaald worden met het 
% programma opl-h.m. 

% Alles zonder demping! 

clear,clc 

% Parameters: 

g = 9.81; % [kg.m/sA2] zwaartekrachtversnelling 
L=O.2; % [m] effectieve lengte vd slinger 
A = 0.02; % [m] lengte kruk 

q = definp('fractie q * eigenhoekf?equentie',l); 
x0 = zeros(2,l); 
xO( 1) = definp('beginhoek',l); 
to = o; % [SI begintijd 
tf = definp( 'eindtijd', 10); 
tol = le-3; % tollerantie iteratie 

KO = g/L; 
w = q*sqrt(KO); 
K1 = A*wA2/L; 

% hoeksnelheid vd kruk 

global w KO KI 
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vervolg "opl-dv.m" 

% Oplossen van de onderste differentiaal verg.: 

[t,x] = ode23('diffverg',tO,tf,xO,tol); 

% fi tussen -pi en pi? 
%!echo <- 
ant=definp('zorg dat -pi < fi < pi ? l=yes',l); 
if ant==l 

while max(abs(x(:,l))) > pi 
for k=l :length(x) 

if x(k,l) > pi 

elseif x(k,l) <= -pi 

end 

x(k,l)=x(k,l)-2*pi; 

x(k, l)=x(k, 1)+2*pi; 

end 
end 

end 
clear k 

'' di ff verg. m" 

% Programma wordt opgeroepen binnen opl-dv.m: 

function dxdt = diffverg(t,x); 

K = KO + Kl*cos(w*t); 
dxdt = [x(2), -K*sin(x(l))]; 

"op1 - kr.m" 

% Dit programma berekent de verschillende krachten 
% en momenten, die in de constructie optreden 
% (zie schetsen). Bovendien bepaalt het de maximale 
% buigspanningen in de twee pennen. Vooraf dient 
% opl-dv.m gedraaid te worden. 

m = 0.05; % [kg] effectieve massa aan slinger 
mbewl = 0.033; % [kg] massa vh huis 
mbew2 = 0.15; % [kg] massa vh geleidingsmechanisme 

a = 0.0155; % [m] afstand a, zie schets 
b = 0.1075; % [m] afstand b, zie schets 
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vervolg '' opl-kr.m" 

% Bepaling van de hoekversnelling van de slinger: 

y = zeros(length(t), 1); 
for i = 2 : length(y) 

md 
y(i) = (x(i,2) - x(i-172))/(t(i) - t(i-1)); 

Y(1) = y(2); 

% Bepaling van de krachten, momenten en 
% maximaal optredende buigspanningen: 

F1 = zeros(length(t),l); 
F2 = zeros(length(t),l); 
F3 = zerss(length(t),l); 
M1 = zeros(length(t),l); 

for i = 1 : length(t) 
xb = A*sin(w*t(i)); 
yb = A*wA2*cos(w*t(i)) + g; 
Fl(i) = m*(yb + L*y(i)*sin(x(i,l)) + ... 

F2(i) = Fl(i) + mbewl*yb; 
F3(i) = F2(i) + rnbew2"yb; 
Ml(i) = xb * F3(i); 

L*(x(~,~))~~*cos(x(~,  1))); 

end 

clear xb yb i 

F4 = (a/b)*F2; 
F5 = (l/b)*Ml; 

sigma-b1 = 0.6*max(max(F2),-min(F2)); 
sigma-b2 = 0.25 "max(max(F3) ,-min(F3)); 

" kr0m.m" (stabiliteitskrommen) 

g=9.81; 1=0.2; 
wO=sqrt(g/l); 

beta=O: .002:. 16; 
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vervolg " kr0m.m" 

% k = O  
qo ----- 
dpkai-eû=( 1/2) * bekA2 - (7/32) "bets.4 +(29/144) *beta./\6; 
a-pi-O=alpha-cO; 

c k  
plot(a-pi-0,beta''w'); grid 
title('stabi1iteitskrommen voor fi rond pi (k=O) ') 
xlabel( 'alpha') 
yIabel('beta') 
pause 
answer=definp('meta-file aanmaken? (1=ja O=nee)',O); 
if (answer == 1) 

meta api.met 
end 

% k = l  
qo ----- 
alpha-c1=-1/4 +(1/2)*beta +(1/8)*beta.A2 -(1/32)*beta.A3 +(1/384)*beta.A4 + 

a-pic l=alpha-c 1; 
dpha-s1=-1/4 -(1/2)*beta +(1/8)*beta.A2 +(1/32)*beta.A3 +( 1/384)*beta.A4 + 

a-pi-s l=alpha-sl; 

+(11/4608)*beta.A5; 

-(11/4608)*beta.A5; 

clg 
plot(a-pi-c 1 ,beta, ' w- ''a-pi-s 1 'beta, 'w- '); grid 
title('stabiliteitskrommen voor fi rond pi (k=l)') 
xlabel( 'alpha') 
ylabel(' beta') 
pause 
answer=definp('meta-file aanmaken? (1=ja O=nee)',O); 
if (answer == 1) 

meta api.met 
end 
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vervolg " kromm" 

% k = O  
yo ----- 
~~h~-cC=-(1/'2)*beta./\2 +(7/32)*beta.A4 -(29/144)*betz.%; 
a-O-O=alpha-cO; 

c1g 
plot(a-O-O,beta,'w '); grid 
title('stabi1iteitskrommen voor fi rond O (k=O)') 
xlabel( 'alpha') 
ylabel('beta') 
pause 
answer=definp('meta-file aanmaken? (1=ja O=nee)',O); 
if (answer == 1) 

meta a0l.met 
end 

% k = l  
y* ----- 
alpha-c1=1/4 -(1/2)*beta -( 1/8)*beta.A2 +(1/32)*beta.A3 -( 1/384)*beta.*4 + 

a-Oc l=alpha-cí; 
alpha-s 1 = 1/4 +( 1/2)*beta - ( 1/8)*beta.A2 - (1/32)*beta.A3 - (U3 84) *beta. A4 + 

a-O-s l=alpha-sl; 

-(11/4608)*beta./\5; 

+( 1 1/4608)*bekA5; 

clg 
plot(a-O-c 1, beta, ' w- ' 'a-0-s 1 ,beta, ' w- ') ; grid 
title('stabiliteitskrommen voor fi rond O (k=l)') 
xlabel( 'alpha') 
ylabel('beta') 
pause 
answer=definp('meta-file aanmaken? (l=ja O=nee)',O); 
if (answer == 1) 

meta a0l.met 
end 
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vervolg ” kr0m.m’’ 

clg 
plot(a~O~c2,beta,’w-’7a~O~s2,beta,’w-’); grid 
title(’stabi1iteitommen voor fi rond O (k=2)’) 
xlabel( ’alpha’) 
ylabel(’ beta’) 
pause 
answer=definp( ’meta-file aanmaken? (l=ja O=nee)’,O); 
if (answer == 1) 

meta a02.met 
end 

% k = 3  
yo ----- 
alpha-c3=(9/4) +( 1/16)*beta./\2 -( 1/32)*beta.A3 +( 13/5 120)*beta./\4 +(5/2048)*beta.A5; 
alpha-s3=(9/4) +( 1/16)*beta./\2 -( 1/32)*beta.A3 +(13/5 120)*beta./\4 -(5/2048)*beta.A5; 
a-Oc3=alpha-c3; 
a-O-s 3 =alpha-s3; 

c k  
plot(a-0c3 ’beta,’ w-’,a-O-s3 ,beta, ’ w- ’); grid 
title( ’stabiliteitskrommen voor fi rond O (k=3)’) 
dabel(’ alpha’) 
ylabel(’ beta’) 
pause 
answer=definp( ’meta-file aanmaken? (1=ja O=nee) ’’O); 
if (answer == 1) 

meta a02.met 
end 

% k = 4  
yo ----- 
alpha-c4=4 +( 1/30) * beta.A2 +(43 3/2 1 6000) *be ta.A4 - (570 1/ 170 100000) * beta.A6; 
alpha-s4=4 +(1/30)*beîa./\2 -(317/216000)*beta.A4 +( 10049/170 100000)*beta.A6; 
a-O-c4=dpha-c4; a-O-s4=alpha-s4; 

c k  
plot(a-O-c4,beta,’~-’,a-O-s4~beta, ’w-7; grid 
title(’stabi1iteitskrommen voor fi rond O (k=4)’) 
xlabel( ’alpha’) 
ylabel(’ beta’) 
pause 
answer=definp(’meta-file aanmaken? (l=ja O=nee) ’ ,O); 
if (answer == 1) 

meta a03.met 
end 
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vervolg “krorn.rn” 

% Totaal overzicht: 

c k  
alphapi=[a-pi-O; a-pi-cl; a-pi-sl]; 
plot(alphapi,beta) 
~~e(’stab~llee~~kToHVnen vooï I’i ïsnd pi’) 
xlabel(’alpha’) 
ylabel(’ beta’) 
pause 
answer=definp(’meta-file aanmaken? (l=ja O=nee)’,O); 
if (answer == 1) 

meta atot.met 
end 

alphaO=[ a-0-0; 
a-O-cl; a-O-sl; 
a-Oc2; a-032; 
a-O-c3; a-O-s3; 
a-Oc4; a-O-s4]; 

alphaO=alphaO ’ ; 

plot(alpha0,beta) 
title(’stabiliteitskrommen voor fi  rond O’) 
xlabel(’alpha’) 
ylabel(’ beta’) 
pause 
answer=definp(’meta-file aanmaken? (1=ja O=nee)’,O); 
if (answer == 1) 

meta atot.met 
end 

clg 

I = 0.1; 
m = 0.13; 
A = 0.02; 
C = input(’Richtingscoefficient motorkarakteristiek dn/dM [omw/mMm.mín]: ’); 
Mh = input(’Stilstandsmoment Mh [mNm]: ’); 
i = input(’0verbrengverhouding i [-I: ’); 
eta = input(’Rendement overbrenging eta [-I: ’); 
tf = input(’Eindtijd tf [SI: ’); 

% traagheidsmoment [kgmAZ]; 
% bewegende massa [kg]; 

% kruklengte [ml; 

Mhl = i*eta*Mh; % uitgangsmoment bij de overbrengging [ a m ] ;  
no = C*Mh; % nullast toerental van de motor [omw/min]; 
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vervolg " mom.m" 

no1 = nO/i; % nullast toerental bij de overbrenging [omw/min]; 
C1 = nOl/Mhl; % gewenste motorkarakteristiek [omw/mNm.min]; 

global CO C1 C2; 

to = o; 
x0 = [O]; % x = hoekfrequentie [rads]; 

[ t,x] =ode23 ( ' momdv ' ,tO,tf,xO) ; 
n = (3Q/pi)*x; % n = toerental [omw/min]; 
M = (Mhl - CP(-l)*n); % M = moment [ a m ] ;  

clg 
p W , x )  
xlabel(' tijd [SI '), ylabel('h0ekfrequentie [rads] ') 
pause 

clg 
pWt,n) 
xlabel('tijd'), ylabel('toerenta1 [omw/min] ') 
pause 

clg 
plot(M,n) 
title('gewenst motorkarakteristiek') 
xlabel('moment [&ml '), ylabel('toerenta1 [omw/min] ') 

" momdv.m" 

function xdo t=momdv (t ,x) ; 

xdot = CO - Cl*x - C2*xA2*sin(2*x*t); 
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Bijlage 2 

In deze bijlage worden de bewegende massa m,,, en qea bepaald, die gebruikt worden 
voor de krachtenberekening. Deze krachtenberekening wordt uitgevoerd m. b.v. de matlab- 
file "opl-kr.m" (zie bijlage 1). 

bepaling van m,,, 

Figuur b-2.1: Huis 

Zoals in nevenstaande figuur is weergegeven, wordt massa van 
de prop, waaraan de slinger wordt bevestigd, verdisconteerd bij 
de massa van de slinger. De geometrie van het huis is zeer ver- 
eenvoudigd, maar de werkelijke massa is altijd kleiner dan de 
hieronder bepaalde massa. De massa van het huis vormt de be- 
wegende massa mbewl. Er geldt: 

Inbewl = %1~.13.(22~ - 8,52).7878.10-9 = 0,033 [kg] 

Voor de zekerheid wordt in het programma "opl-kr.m" een iets 
grotere waarde gekozen, namelijk: 

bepaling van mbew2 

De bewegende massa qea is opgebouwd uit drie componenten: massa van de ijzeren blok 
met sleuf (mJ, massa van de vier geleidingsstaven (m2> en de massa van pen, die het blok 
met het huis bevestigd (m3). 

60 

Figuur b-2.2: Blok met sleuf 

De massa m, kan berekend wor- 
den door het oppervlak A (zie 
fig. b-2.2) te vermenigvuldigen 
met de dikte (10 [mm]) en de 
dichtheid. Voor het oppervlak A 
geldt: 

A = 1352 [m2]. 

Hieruit volgt voor de massa m,: 

m, = 0,11 [kg] 

De vier geleidingsstaven hebben 
een diameter van 4 [mm] en zijn 
ongeveer 75 [mm] lang. De massa 
m, zou dan zijn: 

m, = 0,003 [kg] 
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Bovendien worden de staven nog verbonden met blokjes aan de boven- en onderkant van 
het blok met sleuf. Voor massa m, is daarom gekozen: 

m, = 0,004 [kg] 
1 

De massa m, is gelijk aan de massa van de pen (zie fig. 
b-2.3) en de twee lagers (zie ontwerpschets). Voor de 
massa ver? de pen geldt: 

qen = 1/4.~.(6.8' + 12,5.52).7870.10-9 = 

12,5 6 4 = 0,0043 [kg] 

Figuur b-2.3: Pen 
De massa van één lager is 0,54 [g]. Massa m, wordt 
dan: 

m, = 0,0054 [kg] 

De drie massa's m,, m, en m, opgeteld levert de bewegende massa mb,,: 

Ook dit wordt bij de krachtenberekening voor de zekerheid ophoogt tot: 
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Bijlage 3 

In deze bijlage wordt een relatie afgeleid voor de maximaal optredende buigspanning in de 
krukpen en de pen, waar de slinger aan is bevestigd. Als eerste wordt de o,,, (zie fig. 5.1) 
bepaald. Uit de gemaakte ontwerpschets voor het kruk-sleuf mechanisme blijkt, dat de 
kracht F2(t) gelijk wordt verdeeld over de twee lagers. Bij de berekening van de maximaal 
optïdcndc spanning wordt de geometrie iets vereefivor;digd. Dit wordt echter ZO gedaar,, 
dat de bepaalde spanning altijd groter of gelijk is aan de spanning, die optreedt als de 
vereenvoudiging niet wordt ingevoerd. Dit principe zal ook worden toegepast bij de 
sterkte-berekening van de krukpen. 

Vanwege de optredende diametersprong zijn er twee plaatsen op de pen, waar de grootste 
spanning zou kunnen optreden (zie fig. b-3.1). Op beide plaatsen zal de spanning berekend 
worden als functie van F2(t). Dit gebeurt via het berekenen van snedegrootheden: 

Figuur b-3.1: Snedegrootheden voor berekening van obi 

De geometrie gegevens volgen uit de ontwerpschets van het kruk-sleuf mechanisme: 

dl = 5 [m] 

1,= 6 [ m ]  
d2= S [ m I  

i2=  4 [ m ]  
13= 31/2[mm] 

Verder geldt: 
P = 1/2F2(t) 

Uit evenwicht van een cilinder met lengte li volgen de relaties voor de snedegrootheden: 

DI = -P 
D2 = Dl - P = -2.P 
Ml = -D1.ll = P.11 
M2 = M2 - D2.12 = P.(11 + 2.12) 
M3 = M2 - D2.13 = P.(ll + 2.12 + 2.S) 
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M.b.v. de gevonden snedegrootheden kunnen de spanningen o, en o, (zie fig. b-3.1) 
bepaald worden: 

met & = massatraagineidsmoment 

Het zal duidelijk zijn, dat ol altijd groter is dan o,. Daarom geldt voor het 
maximale spanning in de tijd in de pen, waaraan de slinger is bevestigd: 

O,, = 0,6.F2(t), want P = %F, 

verloop van de 

Voor de krukpen wordt dezelfde procedure gevolgd. Nu is de aangrijping van de kracht 
echter anders. Afhankelijk van de richting van F3(t) wordt 66n van de twee wieltjes in de 
sleuf belast. Omdat de breedte van de niet al te groot zijn, wordt aangenomen, dat de 
kracht precies tussen de twee wieltjes aangrijpt. 

Dimensies: 

Figuur b-3.2: Snedegrootheden voor de 
berekening van o,,, 

d, = 6,35 [mm] 

1,= 6[mm] 
d2= 10[mm] 

12= l[mm] 

Verder geldt: P = F3(t) 

Uit evenwicht kunnen de snedegrootheden weer bepaald worden: 

Dl = P 
M, = DIJ, = P.1, 
M2 = MI - D1.1, = P.(ll + 4) 
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Voor de spanningen ol en o, kan afgeleid worden: 

Het zal duidelijk zijn, dat ol altijd groter is dan o,. Daarom geldt voor het verloop van de 
maximale spanning in de tijd in de knikpen: 
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Bijlage 4 

In deze bijlage worden de stijfheden van de knikpen en de pen, die de blok met sleuf met 
het huis verbindt, bepaald. Net als in bijlage 3 zijn de geometrieën vereenvoudigd, maar op 
zo’n manier, dat de werkelijke stijfheden altijd groter zijn dan de berekende. Als maat voor 
de stijfheid wordt telkens de verticale verplaatsing en de hoekverdraaiing op de plaats, 
waar een externe (1ager)be:asting aaigijpt of waar eeri diametersprong ûptïeedt, genomen. 

Voor de berekening van de stijfheid van de pen, die het blok met het huis verbindt, wordt 
uitgegaan van figuur b-4.1. De grote van de afmetingen van de pen, van de externe en 
interne belastingen zijn reeds bepaald in bijlage 3 (zie ook fig. b-3.1). 

u2 

Figuur b-4.1: Snedegrootheden, verplaatsingen en hoek- 
verdraaiingen 

Voor de verticale verplaatsingen en hoekverdraaiingen geldt nu: 

M . Z i  D.12 
2E12 3E12 

M2J3 D2.1t 
EI2 2E12 

u1 - - -+- - - 2,70.10-6.P = 2,70.10-5 [mm] 

4l = -+- = 1,45.10-6.P = 1,45.10-5 [ r a  

M l . c  D.12 
2E4 3E11 

u2 = U ~ + @ ~ . Z ~ + - + -  = 2,26.10-5.P = 2,26.1Q4 [mm] 

Ml.12 D& 
EZl 2E11 

42 = $,+-+- = 7,66.10-6.P = 7,66.10-’ [ r d  

u3 = u2+t&11+- = 7,97.10-5.P = 7,97.104 [mm] 
p.1; 
3 EIl 

P.11 a3 = 42+- = 1,05.10-5.P = 1,05.10-4 [ïdJ 
2E11 
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met I, = 30,68 [mm4] (traagheidsmoment) 
I, = 201,06 [mm4] 
E = 2,1.105 [N/mm2] 
P = %F2mmax = 10 [NI 

(E-modulus voor staal) 
(lagerbelas ting) 

Bij de stijfheidsberekening van de knikpen wordt uitgegaan van figuur b-4.2. Zowel de 
afmetingen als de interne en externe belastingen zijn gegeven in bijiage 3 (zie fig. b-3.2). 

u2 ”$ 
Figuur b-4.2: Snedegrooth., verpl. 

en hoekverdr. 

Voor de verticale verplaatsingen en de hoekverdraaiingen geldt nu: 

M.g P.g 

M.1, P.C 

u1 - - - +- - - 3,23.10”.P = 1,75.106 [ ~ Z T T Z ]  
ZEZ, 3EZ2 

= -+- = 6,31.10-8.P = 3,40.106 [ r a  
EZ2 2EZ2 

M.11 P.1: 
2E11 3EZ1 

UZ = ul+@l.ll+-+- - - 1,12.10-~.~ = 6,0z.io4 [mm] 

M.1, P . q  
$2 = $,+-+- = 3,29.10d.P = 1,77.104 [ r a  

EZl ZEI, 

met I, = 79,81 [mm4] (traagheidsmoment) 
I, = 409,9 [nun4] 
E = 2,1.105 [N/mm2] 
P = F3mmax = 54 [NI 

(E-modulus voor staal) 
(lagerbelasting) 
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Bijlage 5 

In deze bijlage worden de berekeningen aan het vliegwiel uitgevoerd. Als eerste zal er een 
relatie worden afgeleid voor de verhouding C tussen de verandering van de hoekfrequentie 
Am en de hoekfrequentie o zelf als functie van toegevoerde energie U, de massatraagheid I 
en de hoekfrequentie o. Voor de kinetische energie T van het vliegwiel geldt: 

De toegevoerde energie U is gelijk aan het moment M1 (zie "opl-kr.m" in bijlage 1) 
geintegreerd over de doorlopen hoek 8: 

Nu kan de energie balans opgesteld worden. De toegevoerde energie moet gelijk zijn aan 
de verandering van de kinetische energie: 

u = T2-a; 
met (u, = o 

CO, = O + AAO 

Hieruit volgt de volgende relatie voor de verhouding C: 

c = -1 + .\J1.G 2. u 

Uit deze formule kan het minimaal benodigde traagheidsmoment Lh bepaald worden: 

- U I& - 
c. OZ.( 1 +-!!c) 

Om een indruk te krijgen van de grote van het benodigde traagheidsmoment I kan gekeken 
worden naar een 20 [mm] dikke schijf van messing (p = 8500 [kg/m3]). Voor het traag- 
heidsmoment I en de massa van de schijf m geldt: 

I = 1h.p.1r.h.r~ 
m = p.z.h.r2 
met h = 20 [mm] = dikte van de schijf 

r = straal van de schijf 

Als eerste moet bij een gegeven verhouding C het minimaal benodigde traagheidsmoment 
Lh bepaald worden. Daarna kan de straal van de schijf bepaald worden, waarna de massa 
van de schijf bepaald kan worden. 
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Om het vliegwiel te dimensioneren wordt gebruik gemaakt van de numerieke resultaten 
van "opl-kr.m". Uitgegaan wordt van experiment 2. Het moment M1 wordt door een 
sinusoïde benaderd. Om een indruk te krijgen van de doorlopen hoek wordt ook de hori- 
zontale beweging van punt B xB geplot (zie fig. b-5.1). Aan de hand van figuur b-5.1 kan 

de toegevoerde energie U benaderd worden. 
Dit geschied als volgt: 

U 

Voor de hoekfrequentie van de knik geldt: 
O = 7,OO [rads] 

Voor de verhouding C wordt gekozen: 
C = 0,05 

-: MI  =-0,lcin(0) [Nm] 
-: X g :  20sin(0) [mm] 

Figuur b-5.1: Experiment 2 

Voor het minimale traagheids moment volgt: 
Lh = 0,0796 [kgm2] 

Om verdere berekeningen te vereenvoudigen wordt als traagheidsmoment van het vliegwiel 
gekozen: 

I = 0,08 [kgm2] 

Om een indruk te krijgen van de grootte van dit traagheidsmoment wordt voor een schijf 
van 20 [mm] dik de straal en de massa berekend: 

r = 132 [mm] 
m = 9,3 [kg] 

Om te kijken of dit ook in andere extreme belastingsituaties voldoende is, wordt voor twee 
numerieke experimenten de verhouding C bepaald. Als eerste wordt experiment 8 onder- 
zocht (zie fig. b-5.2): 

Voor de toegevoerde energie geldt: 

Voor de hoekfrequentie O van de kruk geldt: 
O = 14,Ol [rads] 

Voor de verhouding C volgt dan: 
c = 0,02 

Dit is kleiner dan 0,05, zodat aangenomen 
mag worden dat voor deze situatie het vlieg- 
wiel groot genoeg is. 

- : M I  = 0,15sin(9) [Nm] 
-:XE 20cin(0) [mm] 

Figuur b-5.2: Experiment 8 
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Tot slot zal het benodigde traagheidsmoment I gecontroleerd worden in het geval dat a 
bijna gelijk is aan a = O (zie hoofdstuk 3). Daarbij wordt gebruik gemaakt van experiment 
16 (zie fig. b-5.2). 

Voor de toegevoerde energie U geldt: 

u = dNxMi(e)de = 0,5 [ N ~ I  

Voor de hoekfrequentie o van de kruk geldt: 
o = 9435 [rads] 

Voor de verhouding C volgt dan: 
-:MI = 0,5cin(28) [Nm] 

Figuur b-5.3: Experiment 16 

c < 0,001 
-: X E 20cinC8) [mm] 

Het traagheidsmoment I van het vliegwiel is 
ruim voldoende voor deze instelling. 

De uitvoeringsvorm van het vliegwiel wordt iets gewijzigd, zodat de buitendiameter kleiner 
wordt. Er komt een brede buitenring om een schijf (zie fig. b-5.4). Tijdens de bepaling van 
de afmetingen moeten er keuzes gemaakt worden wat betreft de breedte erdof diameters 
van de schijf en de ring. 

Er is begonnen met de volgende keuzes: r- b2 

b, = 20 [mm] 
h, = 70 [mm] 
b2 = ? 
h, = 100 [mm] 

Voor het traagheidsmoment en de massa van de schijf 
volgt dan: 

I, = 0,0064 [kgm2] 
m, = 2,62 [kg] 

Voor het traagheidsmoment van de ring moet gelden: Figuur b-5.4: Vliegwiel 
I2 = 0,074 [kgm2] 

Voor de dikte en de massa van de ring volgt dan: 
b, = 73 [mm] 
m, = 9,94 [kg] 

De totale massa van het vliegwiel is dan: 
m = 12,56 [kg] 

ûmdat het vliegwiel nu zwaarder is dan alleen een schijf van 20 [mm] dik wordt het nog 
iets aangepast. De dikte van de ring wordt nu vastgelegd. De volgende keuzes worden 
gemaakt: 
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b, = 20 [m] 
h, = 80 [m] 
b2 = 50 [m] 
h2 = ? 

Voor het traagheidsmoment en de massa van de schijf geldt: 
1, = 0,0109 [kgm2] 
mI = 3,42 [kg] 

Voor het traagheidsmoment van de ring moet gelden: 
I2 = 0,0691 [kgm2] 

Hieruit volgt voor de straal van de buitendiameter en de massa van de ring: 
h2 = 110 [mm] 
m2 = 7,61 [kg] 

De totale massa van het vliegwiel wordt: 
m = 11,03 [kg] 

Het vliegwiel is nu lichter dan het vorige. De prijs, die daarvoor betaald is, is de grotere 
buitendiameter. Deze is echter weer kleiner dan bij een schijf van 20 [ m ]  dik. 
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Bijlage 6 

In deze bijlage wordt de maximale optredende ideële spanning van de as bepaald. Boven- 
dien worden op de plaatsen, waar de lagerkrachten en de zwaartekracht FvL werkend op het 
vliegwiel en de kracht P, die de kruk op de as uitoefent, de verticale verplaatsingen en de 
hoekverdraaiingen berekend. De asgeometrie wordt voor beide berekeningen vereenvou- 
digd. 

Voor de berekening van de buigspanning spelen de lagerkrachten FL en FR, de kracht P en 
de verdeelde belasting k, die het vliegwiel op de as uitoefent, een rol. Daarnaast wordt de 
as ook op torsie belast. Bij de kruk wordt het moment Mw binnen geleid. Aan de andere 
kant wordt het moment MM geleverd door de motor binnen geleid. Door de rotatietraagheid 
oefent het vliegwiel een verdeeld wringmoment qw op de as uit. Zowel de geometrie als de 
interne en externe belastingen voor de berekening van de ideële oi zijn weergegeven in 
figuur b-4.1. 

Figuur b-6.1: Snedegrootheden voor de berekening van oi 

De geometrie gegevens volgen uit de ontwerpschets: 

4 = 7 [ m 1  1, = 7 [ m ]  
dl = 9 [mm] 1, = 8 [m] 
& = 15 [mm] 1, = 6 [mm] 
d3 = 15 [m] 1, = 17 [m] 
d4 = 12 [mm] l4 = 50 [mm] 
d5 = 15 [m~n] l5 = 17 [mm] 

Uit evenwicht van een cilinder met lengt li volgen de relaties voor de snedegrootheden: 
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Mo = I,,.P 
M, = M, + ll.Do = (& + l,).P 
M2 = M, + 12.D1 = (I,, + 1, + 12).P 
M3 = M2 = (lo + 1, + &).P 
M4 = M3 -k 13.D3 = (4 + 1, + l2 + 13).P - 13.FL 
M5 = M4 -i- lQD4 + ?hq,-,.lz = 

= (1, 11 12 13 4- 14).p - (i3 + &).FL -k = -15.F~ 

Voor de verdeelde belasting 9~ geldt: 

Voor de andere uitwendige belastingen geldt: 
P = 6 5 N  
M, = 600 [ a m ]  
MM = 1000 [ a m ]  

Uit de relatie VQQT I>, en M5 zij de lagerhashten te bepalen: 
FL = 136,25 [N 
FR = 38,75 

Om de ideële spanningen CT, en 0, te kunnen bepalen, moeten eerst de buig- en wring- 
spanning berekend worden. Voor de buigspanningen geldt: 

-M5.”/d5 -32.M5 
%2 - - - = 3,9 [N/mm2] - 

r 

l5 x d ;  
met & = traagheidsmoment tegen buiging 

Voor de wringspanningen geldt: 
-T3?/d3 -16.T3 

- - -  = Oy9i [N/mm2] - 
Owl - 3 

uw2 - 3 

5 3  ‘TC .d3 

IF4 x .d4 

-T5.’/d‘ - 16.T5 
- - -  = 2,95 [N/mm2] - 

met $i = traagheidsmoment tegen wringing 

Omdat zowel de buigspanning als de wringspanning wisselende belastingen zijn geldt er 
(zie [3] blz. 5.17): 

2 2 
U I  = dab,+3.UWl = 4,4 [NImmZ] 

= 6,4 [N/mm2] 
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Om iets over de stijfheid van de as te kunnen zeggen, worden verticale verplaatsingen en 
hoekverdraaiingen berekend. De hoekverdraaiingen mogen niet te groot zijn, want de 
lagering van de as kan maar een bepaalde scheefstelling aan. Net als bij de sterkte bereke- 
ning wordt de geometrie van de as sterk vereenvoudigd (zie fig. b-6.2): 

I t-L 

Figuur b-6.2: Snedegrootheden voor de berekening van de stijfheid 

De afmetingen zijn: 
d, = 7 [m] 
a, = 12 [m] 
1, = 21 [mm] 
l2 = 42 [m] 

De snedegrootheden zijn: 
Do = P 
DI = Do - F L  = P - F L  

D2 = Dl = P - FL 

D, = D2 + F w = P  + Fw - FL =FR 
Mo = 1,.P 
M, = Mo 

M3 = M2 = -12.F~ 
M2 = Ml + 12.D1 = (1, + 12).P - 1pFL 

De kracht Fw is de zwaarte kracht, die werkt op het vliegwiel: 

FvL = m,.g = 110 [NI 

Uit de snedegrootheden D, en M, zijn de lagerkrachten te bepalen. Ze blijken hetzelfde te 
zijn als bij de spanningsberekening: 

FL = 136,25 [NI 
F R  = 38,75 [NJ 

Als randvoorwaarden voor de stijfheidsberekening gelden: 

u2 = o [mm] 
u, = o [mm] 
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Voor de verticale verplaatsing u, en de hoekverdraaiing $, zijn er twee vergelijkingen af te 
leiden. Daaruit volgen de hoekverdraaiingen @2 en @4, die nodig zijn voor de berekening 
van de andere verplaatsingen en hoekverdraaiingen. Er geldt: 

u2 = o [mm] 
412 = -5,0.10-5 [ r d  

- M 3 . c  D3.g 
2E12 3EIz 

u3 - @&Z2+-+- = -0,018 [mm] 

M3.12 D3.G 
EI .  2E12 

43 = 44+-+- = -5,3.104 [ï@ 

- M r c  DTg 
2E12 3H2 

5 - -@&.I2+-- 

413 = 4z+---- MT12 D2.C 
EI2 2E12 

u4 = O [mm] 
<b4 = -3,7.10" [radJ 

met I, = 118 [m4] 
r2 = 1018 [ m 4 1  
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~ 

pcwl 

5 

In deze bijlage staan voor verschillende vermogens van elektromotoren de tijd, die nodig is 
om van O tot 1000 [omw/min] op te toeren. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt 
van de matlab-file "mom.m" (zie bijlage 1). De richtingscoëfficiënt k en het stilstandsmo- 
ment MH zijn de in te stellen variabelen. Voor de overbrengverhouding i word i = 1 
gekozen ea voor itlet refidemenit vaii de overbreaghg eta wordt ook telkens eta = 1 g e h -  
zen. 

k [omw.mis,.mNm-,] MH [ d m l  t Es] 

20 98 140 

~ 

15 I 20 

I 10 

195 70 

169 70 

I 138 

4 

2 

I 130 

378 40 

535 >40 

II 

40 

10 I 20 

20 276 40 

10 390 30 

I 138 I 85 

I 10 I 239 I 55 

1 4  I 618 
1 2  I 874 

_____ 

Tabel b-7.1: Resultaten simulatie met mbew = 0,2 [kg] 
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Bijlage 8 

In deze bijlage staan enige numerieke resultaten van de simulaties met de matlab-files 
"opl-dv.m" en "op1kr.m". Daarbij zijn de volgende instellingen vast gekozen: 

A = 0,02 [m] 
L = û,2 [m] 
d/dt($) I t=o = O [rads] 

(= kniklengte) 
(= slingerlengte) 
(=beginhoeksnelheid van de slinger) 

De volgende variabelen dienen telkens opnieuw ingesteld te worden: 

q = verhouding tussen de hoekfrequentie van de aandrjjfas en de eigenfrequentie 
van de slinger 

$o = beginhoek van de slinger 

In de onderstaande tabel zijn voor de hoeksnelheid d/dt($) en de verschillende krachten het 
bereik aangegeven per simulatie. Voor de buigspanning is de maximale waarde weergege- 
ven. De volgende gegevens zijn in tabel 8.1 weergegeven: 

q (zie boven) 
Q0 (zie boven) 
d/dt($) (hoeksnelheid van de slinger) 
F2 (zie fig. 5.1) 
F3 (zie fig. 5.1) 
F4 (zie fig. 5.1) 
F, (zie fig. 5.1) 

M, (zie fig. 5.1) 

o b 2  (zie fig. 5.1) 

Fbmmax (Zie 56.3) 

o b ,  (zie fig. 5.1) 

M.b.v. de matlab-file "p1aatjes.m" kunnen de resultaten van de simulaties in de vorm van 
grafieken in beeld gebracht worden. Daarvoor moeten wel de gegevens opgeslagen zijn in 
Il*.matti-files. 
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1 
1 
1 

-7,2 i 7,3 
0,4 i 1,4 
1,7 i 3,O 
0,l f 0,2 

-0,5 i 0,5 

-0,l + 0,l 
095 

079 

078 

5 

1,85 
1 

-11,2 i 10,8 
0,3 i 1,8 
1,6 i 2,9 
0,O + 0,3 
-0,5 i 0,5 

-0,l i 0,l 

076 
1 9 1  

097 

2 
1 
3 

-15,3 i 15,l 
-0,O i 3,2 
1,3 + 4,8 

-0,O f 0,5 

-0,8 + 0,8 

-0,l f 0,l 

099 

1 9  

172 

3 

198 
1 

-11,5 i 11,5 
0,3 i 1,9 

1,5 i 3,l 
0,O f 0,3 
-0,6 + 0,6 
-0,l i 0,l 

076 

1 7 1  

078 

6 7 

1,85 2 
3 1 

-21,4 i 21,3 -8,5 i 8,5 
-2,o f 5,5 
-l,o f 7,5 
-0,3 P 0,8 
-1,l + 1,2 
-0,l f 0,l 

1,4 095 

373 097 
179 077 

0,5 i 1,2 
1,8 i 2,7 
0,l i 0,2 

-0,5 i 0,5 

-0,l i 0,o 

4 

1,s 
3 
-19,8 t 13,9 
-i,2 i 4,9 
-0,2 i 6,8 

-0,2 i 0,7 
-l,o f l,o 
-0,l i 0,l 

172 

279 

177 

8 
2 

3 

-21,8 + 21,3 
-2,4 i 5,7 

-1,4 i 7,5 
-0,3 i 0,8 

-1,2 i l,o 
-0,l i 0,l 

174 
394 
179 
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9 

292 

095 

-3,5 i 3,5 

0,5 i 1,l 

1,3 i 3,3 

0,l i 0,2 

-0,5 i 0,5 

-0,l f 0,o 

095 

076 

098 

13/14 

13,5 

1 

-11,4 + 11,4 

-13,2 + 16,2 

-38,6 + 443 
-1,9 i 2,3 

-4,3 i 4,3 

-0,5 i 0,5 

477 

997 
11,l 

10 

272 

3 

-24,4 + 0,O 

-3,2 i 7,l 

-2,4 i 9,l 

-0,5 i 1,0 

-1,l 4 1,4 

-0,l i 0,l 

176 

4 2  

2,3 

15/16 

13,5 

3 

-19,O i 19,O 

-13,8 i 16,3 

-39,l i 44,4 

-2,O i 2,3 

-4,3 + 4,4 

-0,5 i 0,5 

498 

978 
11,l 

11 

293 

1 

-6,7 + 6,3 

0,3 i 1,4 

1,0 i 3,6 

0,o f 0,2 

-0,5 i 0,5 

-0,l i 0,l 

0,5 

078 

079 

17/18 

14,9 

1 

-12,2 f 12,2 

-16,3 + 19,5 

-47,4 i 53,6 

-2,4 i 2,8 

-5,l + 5,l 

-0,5 + 0,5 

575 

11,7 

13,4 

12 

293 

3 

-24,7 i 0,O 

-3,8 i 7,0 

-3,l i 9,2 

-0,6 i 1,0 

-1,2 + 1,4 

-0,l i 0,2 

177 

394 

179 

19/20 

14,9 

3,14 

-0,o i 0,O 

-17,3 i 18,l 

-48,5 i 53,O 

-2,5 i 2,7 

-5,O i 5,O 

-0,5 i 0,5 

594 

11,3 

13,3 
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21 

14,9 

3 

-1,7 i 1,7 

-17,3 i 18,l 

-48,5 i 53,O 
-2,5 i 2,7 

-5,O + 5,O 

-0,5 i 0,5 

574 

11,3 

13,3 

22/23 

14,9 

275 
-19,5 + 19,4 
-14,9 + 20,l 
-46,l i 54,O 

-2,l i 2,9 

-5,3 i 5,2 

-0,5 i 0,5 

5 97 
12,o 

13,5 

24/25 

14,9 

3 

-18,6 + 18,8 
-15,L i 18,5 
-43,2 i 49,2 

-2,2 i 2,7 

-4,l i 4,3 

-0,4 i 0,5 

477 
11,l 

12,3 

(A = û,18 [m]) 
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Bijlage 9 

In deze bijlage staan enkele gegevens van de gebruikte lagers. Voor meer details moeten 
de verschillende catalogi van de fabrikanten geraadpleegd worden. In figuur b-9.1 staan 
vereenvoudigde geometrieën van de lagers. 

A B C 

Figuur b-9.1: Vereenv. geometr. van de lagers 

In tabel b-9.1 staan voor de verschillende lagers de geometrie gegevens en de statische en 
dynamische draaggetallen Co en C. Wat de vorm is van de lagers staat ook in de tabel 
aangegeven. 

TYPE 

FABRIKANT 

figuur 

MR 95 ZZ I RW 168 ZZS I 11.001 I 6302-2RZ 

NSK NSK AKT SKF 

A B C A 

5 I 6,350 I 5  I 15 
I I I 

9 I 9,525 I 19 

3 I 3,175 I 13 

I 3,967 1 7  I -  
- I -  1 4  I -  

168 I 173 I 300 I 5450 

430 I 375 I 580 1 13600 
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Ontwerpschets 

De ontwerpschets is in twee stukken opgesplitst: het slinger gedeelte en het aandrijfgedeel- 
te met vliegwiel. Hieronder staan de verschillende onderdelen op nummer: 

viiegwiei 

rechter steun 

linker steun 

aluminium slinger 

knik 

blok met sleuf 

huis 

rechtgdeidingsstaaf 

knikpen 
aandrijfas 

pen, die huis met blok verbindt 

pen van geleidingswiel 

lagerbus 

deksel van huis 

opsluitbus 1 

deksel van linker steun 

opsluitring 

opsluitbus 2 

moer 

S;silp 

lager (SKF: 6203-2FU) 

wieltje (NSK: RW 168 ZZS) 

lager (NSK: MR 95 22) 

wieltje ( A m  11.001) 

vlakke inlegspie 40x5~5 

borgmoer (SKF: KM 1) 

borgplaatje (SKF: MB 1) 

seegerring A5 

zeskantbout M3x10 

zeskantbout M1.6~5 

zeskantmoer M5 

zeskantmoer M4 

zeskantmoer M3 

borgveerring M5 

vlakke sluitring M4 

vlakke sluitring M3 

vlakke sluitring M1.6 
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