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Spanningen in een SRA disk Voorwoord 

Dit verslag is het resultaat van een stage bij Danfoss A/S, afdeling Precision Step Systems in de 
periode van augustus tot oktober 1988. 

Danfoss A/S is een Deens bedrijf met vestigingen over de hele wereld. Het bedrijf heeft een omzet 
van zo'n 5 miljard Deense kronen ( zo'n 1,7 miljard gulden ). Er zijn ongeveer 13000 mensen in 
dienst. Het bedrijf maakt voornamelijk onderdelen voor verwarmings- en koelinstallaties. Heel 
bekend zijn de termostaatknoppen waarvan ze er zeer velen verkopen. 
De afdeling Precision Step Systems is een zeer kleine afdeling van Danfoss. Hier houdt men zich 
bezig met de ontwikkeling en verbetering van twee typen machines: De Fast Linear Actuator 
(FLA) en de Step Rotary Actuator (SRA). 
Een FLA is een zeer snel luchtcilindertje met ingebouwde kleppen. De bewegingstijden zijn zo'n 30 
ms, inclusief reactietijd. Er bestaat reeds een versie met een slag van 4 en 8 mm en men is bezig 
met de ontwikkeling van een FLA met een slag van 25 mm. De FLAs worden voornamelijk 
gebruikt voor het uitstoten van produkten, het stempelen of het ponsen. De markt voor dit type 
luchtcilinder ligt voornamelijk in Japan. 
Een SRA is een koppeling met ingebouwde rem. De machine bestaat uit twee grote schijven die 
verbonden zijn met een as en via een wrijvingsring met het huis of de aangedreven schijf in 
verbinding komen. Zie appendix C voor een verdere uitleg van de werking van een SRA. 
Er bestaan momenteel 8 verschillende typen SRAs, ontworpen voor verschillende koppels. Deze 
SRAs worden aangeduid met hun schijfdiameter; bijvoorbeeld de SRA 10 heeft een schijf van 10 
cm doorsnede. Ze zijn te  koop met allerlei verschillende soorten besturingselectronica en 
vacuumpompen. De grootste SRA, de SRA 36, kost, afhankelijk van electronica en pomp, zo'n 
7000 gulden, niet echt goedkoop dus. Men moet er wel de Danfoss4ectronica bijkopen, daar deze 
de spoelen in de kleppen met een speciale spanningskarakteristiek voorziet. De SRAs worden 
bijvoorbeeld toegepast bij het doorzetten van een transportband met productdragers. Ook kunnen 
we SRAs vinden in noodstop-installaties. 
In dit verslag wordt gekeken naar de spanningen die optreden in de koppelingsschijf van zo'n SRA, 
om een computerprogramma te kunnen schrijven dat deze spanningen berekent. Ook de uitwijking 
van de schijf op verschillende plaatsen blijkt dan zeer gemakkelijk te berekenen. 
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Smmnkpren in de koDDelinrrssehiiven van de stawtor, komelinprsserie SRA 

ODdracht: Schrijf een computerprogramma dat voor een willekeurige schijf van een SRA de 
mechanische buigspanningen uitrekent die in deze schijf optreden. Ga er hierbij 
vanuit dat de schijf zich in een stationaire toestand bevindt, zonder versnellingen 
en/of vertragingen. 

Inleiding: We bekijken een schijf die is samengesteld uit een aantal ringelementen. Deze 
ringelementen hebben een verschillende dikte. De dikteovergangen bevinden zich 
op een straal a1,a2..a,. De dikte van de schijf tussen r=ak en r=ak+l bedraagt h,. 
Op de schijf werkt een verdeelde belasting p en een draaimoment M,. De 
uitwijking aan de rand is begrensd door een wrijvingsring die in de koppeling 
gebruikt wordt en de druk veronderstellen we altijd toereikend om de rand van de 
schijf op deze rin te laten rusten. Als de disk onbelast is is de afstand tussen rand 
en wrijvingsring f. Zie figuur 1. 

Stratenie: 

?=al 

i r= a,,+, 

figuur 1. 
*: Deze afstand is 6 als de ring onbelast is 

We rekenen de momenten uit in de dikteovergangen van de schijf. Hierna 
berekenen we de spanningen t.g.v. deze momenten en superponeren dezen dan. 
Ook zijn hieruit de uitwijkingen van de schijf in de dikteovergangen te 
berekenen. 

Opstellen van de vergelijkingen 

figuur 2 



Spanningen in een SRA disk pagina 2 

We vatten de naaf op als een inklemming. De wrijvingsring, waarop de schijf rust als hij belast 
wordt, vatten we op als een losse oplegging(zie fig.2). De schijf wordt belast door een verdeelde 
belasting p. Als we de ringen lossnijden krijgen we een tekening als in figuur 3 : 

4 e 

-==4 
figuur 3 

De ringen zijn losgesneden op radii al,a2,....,an. T.b.v. de later te gebruiken vergelijkingen 
gebruiken we de snedekrachten Pí,P2,...,Pn als resulterende krachten van de invloeden tussen de 
schijven onderling. De momenten M19M29... ,Mn worden bekeken per lengteeenheid van de 
snedevlakken. De door de wrijvingsring op de rand van de schijf uitgeoefende belasting heeft als 
resultante de kracht P. In dit model oefent de wrijvingsring geen moment uit op de schijf. 

Als evenwichtsvergelijkingen vinden we nu: 

2 = r.(an+í- an) p - P 

= P,+ r.(an - ai-,) p 

= r.(antl- a&l).p - P 

Pn-í 
2 (1) 

2 = r.(antl- ai).p - P 

Als we nu een ring bekijken krijgen we voor de k-de ring : 

P 

figuur 4 
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Deze belasting stellen we samen uit: 

figuur 5 
Als we nu figuur 4 met figuur 5 vergelijken dan zien we dat: 

'lk + '2k 

'2k 

= P, 
= 'k+l 

pagina 3 

Als we van a, b en c uit figuur 5 de evenwichtsvergelijkingen opstellen vinden we : 

(el 

T.(a,+,-ak 2 ).P 

'2k = p k + 1  = 7r.(a~+l-ak+l).p - P (combinatie van (i) en (3)) 

Opgeteld wordt dit : 

' 1 kS '2 k = r.(ab+,-ak + an+l-a~+l 2 >.p- P = 

2 = a.(an+l-ak ).p - P = Pk 
Hetgeen overeen komt met (2). 

(4) 

( 5 )  
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Als we nu dus (b) en (c) uit figuur 5 samen nemen hebben we de volgende standaard- situaties: 

+ 
fit+\ 

figuur 6 

Nu maken we gebruik van de standaard situaties uit appendix A en vinden dan voor de 
hoekverdraaiing op r=ai: 

Q,=DTl[l].p - CTl[l].r.p.(a~,i-a~) + CTl[l] .P + BTl[l].M, + 
-AT1[1].M, 

Doordat we op r=al een inklemming hebben verondersteld geldt: 

Q,=O 
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Hetgeen, met (6) levert: 

BTl[l].M, - ATl[1].M2 + CTl[l].P =-DTlll1.p + CTl[l].a.(ai+,-a:).p (8) 

Verder geldt dat de hoekverdraaiing op r=a2 gelijk moet zijn voor zowel ring i als ring 2. Hieruit 
volgt dat : 

-BT2[1].M1+(BT1[2]+AT2[1]).M~-AT1[2].M~+(CT1[2]-CT2[1]).P = 

= (DT2 [ 1]-DT1 [LI) .p+ CT 1 [2]. n. p. ( ai+,-a;)-CT2 [ 1 1. a. p. (ai + ,-a:) (9) 
Om dezelfde reden geldt voor r=ak: \ 

-B T2 [ k-1] . M k- I+ (B T 1 [ k] + AT2 [ k-1] ) . M k-A T 1 [ k] . M k+ ,+ ( C T 1 [ k] -CT2 [ k-1] ) . P = 

= (D T2 [k-1] -D T 1 [ k] ) . p+ CT 1 [ k]. a. p. (a i  + ,-a;) -CT2 [k-l] . a. p. ( ai+l-ak-l) (10) 

Op grond van de randvoorwaarde dat de schijf aan de rand is opgelegd geldt: 

M,+,=O 
Zodat, met (10) op r=a, volgt: 

-BT2[n-l] .M,-,+( BT1 [n] +AT2[n-l]) .M,+( CT1 [n]-CT2[n-l]) .P = 

=(DTa[n-l]-DTl [n]) .p+CTl [n]. a.p. (ai+,-a;)-CT2[n-l]. a.p.( a~+,-a~-,) (12) 

Aldus hebben we nu n vergelijkingen (8), (10) en (12), met n+l onbekenden (M, t/m M, en P ). 
De laatste vergelijking halen we uit de voorgeschreven uitwijking van de rand (6). 
M.b.v. appendix A vinden we voor de uitwijkingen: 

6,=0 (13) 

S2=-B D [i]. M ,+ AD [i] . M2-C D [i]. P-DD [ 11 . p+ CD [ 11. a. (ai+ l-a:). p (14) 
S3=-B D [ 21. M2+ A D [ 21. M3-CD [ 21. P-D D [ 21 . p+ C D [ 21 . a. ( aE+,-ag) . p+ 6, (15 1 

Hetgeen, met (14) levert: 

63=-BD[l].M,+(AD[l]-BD[2]).M2+AD[2].M3-(CD[l]+CD[2]).P-(DD[l]+DD[2])p+ 

+ { CD [i]. ( a:+,-a:) + CD [ 21. (ai+,-a;)}. a. p (16) 
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O 
O CT i I] -C T 2 1 1 1 

CT1 3 -CT2 2 

T 

CTl  [n]-CT2[n-l] 

AD[n-l]-BD[n] -E CD[i] 
i= 1 -I 
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De uitwijking aan de rand wordt dus: 

S=-BD[l].Ml+ 2 (AD[k-11-BD[k]).Mk- 2 CD[k].P - 2 DD[k].p -t 

+a.p. f3 CD[k].(an+,-ak) 
k = 2  k = l  k = l  

k = l  
Zodat onze laatste vergelijking wordt: 

-BD[l].M,+ 8 (AD[k-11-BD[k]).Mk-P f3  CD[k] = 
k = 2  k-1  

=S + p. k = l  f3  DD[k] - a.p. k = l  f3 CD[k].(ai+l-ak) (18) 
Met (8),(10),(12) en (18) hebben we nu n+l vergelijkingen met n+l onbekenden. Deze 
vergelijkingen gieten we in een matrix-vorm: 

Met als onbekende kolom m : 

m =  

De matrix K: 

-AT1 i] O 
11 BT1[2 +AT2[1] -AT1 21 

BT1[3 +AT2[2] 
-BT2 I 31 
O 

-BT2 21 
O 

O I 
O 

-BD[1] AD[l]-BD[2] AD[2]-BD[3] 

Q 

-BT2 [n-i] 
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d =  
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---DTl[l].p+CTl[l].~.(a~+,-a~).p 

{ DT2 [ 11-DT 1 [ 21). p+ { CT 1 [2]. (an+,-a;)-CT2 [ i]. ( aicl-a?)}. a. p 

{ DT2 [n-11-DT1 [n] } .p+{ CT1 [n] (ai+,-a~)-CT2[n-l]( ai+l-an-l)}. ap 

6 + p. fi DD[i] - a.p. fi CD[i].(ai+,-a;) 
- i= l  i= l  

En de oplossingskolom d: 

Voor een bepaalde SRA-schijf kunnen we de vergelijking (19) m.b.v. bovenstaande matrices 
oplossen. Hiermee vinden we de radiale momenten Ml..M, en de periferiekracht P. 

De tangentiele momenten volgen rechtstreeks uit Appendix B, wederom door superponeren.Een 
uit drukking: 

M,k= -DMl[k].p + CMl[k].{~.p.(ai+~-ak)-P}- BMl[k].M,+ AMl[k].Mk+l 

De uitwijkingen zijn successievelijk uit te rekenen door: 

6, = o 
6, = -DD[l].p + CD[i].{~.(a~+,-a~).p - P} - BD[l].Ml + AD[l].M, 

Jn+l=Sn-DD [n] .p+CD [n]. { T .  (ai+,-an).p-P}-BD[n] .M, 

Als algemene uit drukking voor de spanningen hebben we: 
fl=- 12.z.M 

h3 
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Deze spanning is maximaal voor maximale z, dus voor z=h,/2. 
Dus voor de radiale spanningen vinden we nu: 

f r k  = T M k  6 

hk 

En voor tangent iele spanningen: 

K 

Volgens von Mises geldt dan voor de equivalente spanning: 

= 1- 

(23) 

Hiermee vinden we nu een uitdrukking voor de equivalente theoretische spanning. In werkelijkheid 
is de spanning echter wat hoger. Om deze spanning te berekenen maken we gebruik van een 
vormfactor, a, die is gedefinieerd als volgt: 

f w e r k e l i  j k 
f t  heoretisch 

1 y =  

Deze 1y is afhankelijk van de afrondingsradius bij de dikteovergang en van de dikte van beide 
ringen. In de figuur in appendix B kunnen we deze 1y vinden. De figuur is tot stand gekomen door 
de werkelijke spanning te benaderen met de eindige elementen methode, en de theoretische 
spanning m.b.v. bovenstaande methode. Hieruit volgen de drie gestippelde grafieken. De 
getrokken lijnen zijn lineair geïnterpoleerd. 

Het Drogramma 

Hieronder volgt een listing van de berekeningsroutine zoals deze geimplementeerd is in het 
programma. Het programma is geschreven in Turbo Pascal 4.0. 
Voordat het programma de routine Calculate aanroept zijn de globale variabelen reeds voorzien 
van een waarde, d.m.v. een invoer-file. 

l Globale declaraties :1 
&nst MaxRing 

MaxCak 
type  rijl 

I $2 nw" 

matl 
mat2 

var n, an 
R 
H 
sig, dek 
Em o d, nu 
P, Force, delt 

=' 29; 

= 10; 
= array 1. .MaxRin ] of jloat; 

= arra y[l  . . MaxCak, 1.. MaxRing] of jloat; 
= arra y[l .  .MaxCal, 1.. TNarra ySize] of jloat; 

{ Deze waarde g e e j  het maximaal aantal ringen aan en is 
kleiner dan TNarraySize uit de numerical toolbox om 
array overjlows te voorkomen.) 
Maximum aantal berekeningen } 

- n m n o , r l  f R K n w P n l  3 nFBnn4. - WI I W Y ~ 1 r . L V 1 W i L > U W b J  U J  J b U W U j  

Aantal ringen, berekeningen } 
Radii van de ringen } 

: integer; 
: TNvector; 
: rijl; 
: matl; 
: jloat; 
: rij2; 
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procedure calculate; 
var i, j ,  m, dim 

alfa, alal, AEh, nu2, ddel,pp, RN2,Sr,SjMf 
ATl,A2Ml,AD,AT2,BTl,BMl,BD,BT2,CTl,CMl,CD,CT2,DT1,DMl,DD,DT2 
error 
C 
D, Mr 

:integer; 
:fl0 at; 
:rijl; 
:b yt e; 

:TNmatrix 
: TNvector; 

{ Eerst worden alle factorarrays gevuld 
begin { Procedure calculate } 

for i:=l to n do 
begin 

m : =i+ 1 ; 
alfa:=R[m]/R[i]; 
alal:=alfa*alfa; 
AEh:=R[m]/H[i]/H[i]/H[i,5. 
NU  NU NU * NU; 

R[m]* ((alal- 1)/2/(1 
A Eh* (alfa/(l +Nu) + 

+Nu)+l/(l - Nu))/(alal-l); 

+Nu) 

D Tl[i]:=3* (1 - 

end; 
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forj:=l to an do 
begin 

{ Alle berekeningen ) 

{ Ruim oude matrices op } 

{ druk in N/mm-2 i.p.v. bar } 
{ Correctie omdat E-modulus niet in factorarrays staat) 

{ Initialisatie, som volgt later } 

{ Initialisatie, som volgt } 

Vul de rest van de matrices 1 
Onderdiagonaal } 
Diagonaal } 
Bovendiagonaal } 
Laatste kolom } 
Laatste rij } 
Optellen laatste element ) 

for i:=2 to n do 

{ Optelling ) 

{ Tel uitwijking op } 
dim:=n+l; 
partial-pivoting(dim, C, D, Mr, error); 
if error<>O then 
begin 

end; 
Fo rceh]:= Mr[n + 11 
Mr[n+l]:=O; 
for i:=l to n do 
begin 

Los stelsel op met toolbox routine } 
Een fout opgetreden } 

writeln(’An error occured during calculations, I”1l quit now ’);halt; 

Bewaar kracht op rand } 
Nodig voor uitrekenen spanning ) i Bereken spanningen } 

end; 
del[j, l]:=O; 
for i:=2 to dim do 
begin { Bereken uitwijkingen } 

-Force[j]) -BD[i-l]*Mr[i-l]+AD[i- l]*Mr iJ 

{ Eerste uitwijking is nul}  

delh, i]:= - DD[i- l]*pp + CD[i - i]* (Pi*pp * (RN2- R[i- l]*R i- 11) 
Relatief } [ Absoluut} 

i 
i]/Emod +delfi, i- 1J 

Fori ... ) 
For j... alle berekeningen ) 
Calculate } 

end; 
end; 
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Ik maak in het programma gebruik van de Numerical Toolbox 4.0 van Turbo Pascal. In deze 
toolbox zitten verschillende routines om een stelsel vergelijkingen op te lossen. De routine die ik 
heb genomen levert volgens de manual in de meeste gevallen de goede oplossing op. 
Wat ook opvalt is dat ik bij het uitrekenen van alle factorarrays niet door de E-modulus deel. Dit 
doe ik om onnodig kleine getallen te vermijden. Het wordt later in het programma ook goed 
gemaakt. 
Het programma werkt met een invoerfile, omdat in de invoer vaak maar kleine dingen veranderen. 
Hierdoor is het gemakkelijker om steeds met een externe editor kleine dingen te veranderen. 
Verder is in het programma de mogelijkheid opgenomen om de resultaten in grafische vorm te 
bekijken. Zowel de spanningen als de uitwijkingen kunnen uitgezet worden tegen de radius. 
Hiermee is in één oogopslag te zien waar de hoogste spanningen of grootste uitwijkingen zich 
bevinden. Op deze plaatsen is de diskgeometrie dan te corrigeren. 
Het programma reageert naar de gebruiker toe ongeveer zo als de Assistent-serie van IBM dit 
doet. Dit is zo gedaan omdat de mensen die ermee moeten gaan werken Assistent reeds kennen en 
verder geen enkele computerervaring bezitten. 
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Elementaire belastinmvormen OD ringvormige Dlaten 

bron : Formelsamling I hallfosthetslära. 

Definities : I 

I 

figuur Al .  
a "=E 

Betekenis const antes: 
const ant e ABC[ d] , waarin: 

A: letter, verwijst naar type belasting 
B: letter, verwijst naar gezochte grootheid 
e: cijfer, verwijst naar binnen- of buitenkant van de ring 
d: cijfer, verwijst naar ringnummer 

Definitie van de hoeken: 

figuur A2 

Met de uitwijking S is steeds het verschil in y-coordinaat op r=a en r=b bedoeld. 
De getekende krachten zijn de resulterende krachten van de belasting rondom de 
ring. De momenten zijn per lengteeenheid. 
Nu zullen we de elementaire belastingsvormen bespreken: 

Belastinmvorm A: 

M 

figuur A3 

- r=b: 9, = 

24.a a 
a2-1 Eh3 
-. -.M - - = AT1.M 

=-AM1.M 
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r=a: S = i2(1-v2)[ a2-i I In[@)] a2  .M - 
a2-1 2(l+u) 1-v E.h3 

Belastingsvorm B: 

I .  

figuur A4 
d: e, = 120(i-v2)[ 1 I 1 ] a .M 

a2-1 a2[l+u) 1-v E.h3 

r=a: 6 - - 
1-u E.h3 

+'] . M =  a 
@(i-V) E.h3 

-- - 2 4 .  a .M 
(u2-1 E.h3 

M z 3 . M  
'p 

02-1 

Belastinnsvorm C: 

P 
P 

figuur A5 

l + u  

pagina A2 

= AD.M 

= AT2.M 

1-AM2.M 

= BT1.M 

=-BMl.M 

= BD.M 

= BT2.M 

=-BM2.M 

= CT1.P 

=-CMl.P 
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- 
8a 

r=a: S = 

+i 2-1) ( 3 +u) -~n(a)] a2 .P 
2a2(1+ u )  E.h3 

8 - 12(1-v2) in(@) i+v  1 
+ &2 + 

l+v 2U21n(a)-In(cy) + l-v ].P M 1-- 

a .P 
a 4a [ ~ 2 - 1  1 ,-ln(a)] E.h3 

4 a  i 2-1 l + u  
‘p 

Belastinmvorm D: 

figuur A6 

- r=b: e =u 3 1-u2 [{y;; -- 41n(a)} -- 2 ] a3 .p 
b 4a ~ ~ - 1  1-U a2(l+v) E.h3 

-- @2-;.{3+U - + --} (y2+’ + 21n(a) ] E.h3 a4 .p 
2a l + u  2 

a3 ] E.h3 
- a2 + 4.ln(a) 

pagina A3 

= CD.P 

= CT2.P 

=-CM2.P 

= DT1.w 

=-DM1.w 

= DD.w 

= DT2.w 
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.A a , 

h 
.t\ 

pagina B1 
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De werking van de SRA stawstor, komeling. 

SRA is een afkorting voor Step Rotary Actuator. In feite is het een koppeling met ingebouwde 
rem. Op de volgende bladzijde vinden we een doorsnedeschets van een SRA. 
In ruimte A heerst altijd vacuum. In figuur C1 is klep I bekrachtigd en klep I1 niet. Hierdoor plant 
het vacuum zich langs klep I door het huis voort naar de ruimte tussen huis en remdisk, zodat de 
remdisk door de buitenluchtdruk tegen het huis aan gedrukt wordt. Aangezien de remdisk is 
verbonden met de as zal de as dus stilstaan, ondanks dat de aandrijfschijf draait. 
In figuur C2 zien we dat klep I1 bekrachtigd is en klep I niet. Hierdoor plant het vacuum zich nu 
voort via het huis, door de gaten in de beweegdisk naar de ruimte tussen beweegdisk en 
aandrijfschijf. Hierdoor wordt de beweegdisk door de buitenluchtdruk tegen de aandrijfschijf 
gedrukt en zal de beweegdisk gaan draaien. Doordat ook deze disk verbonden is met de as zal de 
as nu ook gaan draaien. Op deze manier krijgen we een tijdsresponsie als in onderstaande figuur: 

VQfdrcrcn "9 
180" 

hock 

OP 

Zoals we in de figuur zien hebben we te maken met twee reactietijden, t, en t,, en twee 
bewegingstijden t, en t,. 
Deze tijden liggen in een ordegrootte van 6 tot 15 ms voor de reactietijden en zo'n 25 ms voor de 
bewegingst ijden. 
Toegepast worden de SRAs dus ook daar waar hoge nauwkeurigheid of snelle reactietijden vereist 
zijn. 
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