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Voorwoord 

In juni 1987 is binnen de vakgroep Werktuigbouwkundige 
Produktietechnologie en Automatisering voorgesteld een 2D-robot 
op industriele schaal te realiseren, waarmee een trajectorie in 
het vlak is te beschrijven. Hiermee moet het mogelijk zijn 
optimale (adaptieve) regelalgorithmen aan een practisch 
industrieel systeem te toetsen. 

Hieruit is de onderzoeksopdracht voor m1Jn afstuderen ontstaan. 
Het onderzoek is verricht aan de Technische Universiteit 
Eindhoven binnen de vakgroep Produktietechnologie en 
Automatisering van de faculteit Werktuigbouwkunde, onder verant
woordelijkheid van prof.dr.ir. J.E. Rooda. 

Dit rapport vormt de schriftelijke afronding van mijn 
afstudeeropdracht. Het rapport beschrijft enerzijds het ontwerp 
van een rotatiemodule. Op deze module wordt een bestaande 
lineaire robotarm geplaatst, waardoor een 2D-robot wordt 
gerealiseerd. Anderzijds beschrijft het rapport het 
regelalgorithme voor een optimale baanbesturing in het vlak (2D). 

V~~r de begeleiding tijdens mijn afstudeerperiode wil ik 
iedereen van de vakgroep hartelijk danken, met name mijn 
begeleider ir. P.C. Mulders als ook ir. G.H. Smit, ir. P.W. 
Koumans en P.J.J. Renders. Mijn speciale dank gaat uit naar Eric 
Retraint, Robert Pijnenburg en Constant Chalitsios voor het 
realiseren van het electronisch gedeelte van het robotsysteem. 

Helaas is het niet gelukt de rotatiemodule voor het einde van 
mijn onderzoeksperiode te realiseren. Momenteel wordt door de CTD 
aan de rotatiemodule gewerkt. V~~r het in goede banen leiden van 
de realisatie wil ik ir. G. v. Drunen en J. Henkelman van de CTD 
hartelijk danken. 

Als laatste wil ik voor de prettige werksfeer tijdens mijn 
afstudeerperiode alle medestudenten van het besturings
laboratorium danken. 

Eindhoven, mei 1988 

G. Kreffer 
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ToeUchting 
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Samenvatting 

Aan de Technische Universiteit Eindhoven onderzoekt men binnen 
de vakgroep Produktietechnologie en Automatisering van de 
faculteit Werktuigbouw de mogelijkheden om robotsystemen 
nauwkeurigere, snellere en complexere bewegingen te laten 
uitvoeren. In het kader van dit onderzoek is in voorgaande jaren 
een zeer eenvoudig robotsysteem op industriele schaal 
gerealiseerd: de lineaire robotarm. Met dit robotsysteem is het 
mogelijk een eenvoudige rechtlijnige baan (1D) te beschrijven. 
Met behulp van een zelf ontwikkeld regelalgorithme worden 
afwijkingen t.o.v. nominale trajectories onder aIle 
omstandigheden op de best mogelijke wijze gecorrigeerd. Het 
toegepaste regel-algorithme bestaat uit toestandsterugkoppeling 
met een constante lineaire regelwet. 

Uit regeltechnisch oogpunt is het interessanter een systeem te 
ontwikkelen waarmee trajectories in een vlak kunnen worden 
beschreven en adaptieve regelalgorithmen noodzakelijk zijn om 
afwijkingen t.o.v. deze nominale trajectories optimaal te 
corrigeren. 

Ben eerste aanzet tot het realiseren van een dergelijk systeem 
is het ontwerpen van een rotatiemodule waarop de bestaande 
lineaire robotarm wordt geplaatst. De module is opgebouwd uit een 
aantal hoofdcomponenten, te weten: 

- het lager van het draaiplateau; een INA-draadlager 
DVB-160620. Het lager is op mechanische 
belastbaarheid getoetst. 

- de overbrenging; een 4-traps tandwieloverbrenging 
met voorgespannen gedeelde tandwielen. De voor
spanning is gerealiseerd met draaiveren. De belang
rijkste componenten van de overbrenging zijn getoetst 
op mechanische belastbaarheid, waarbij een marge op 
de veiligheid is genomen van 3 m.b.t. breuk en 1,3 
m.b.t. oppervlaktespanningen. 

- de aandrijving; een BBC-MC19P gelijkstroom schijfanker
motor met een vermogen van 1 kW met bijbehorende 
versterker 05LV05, in staat de lineaire robotarm voldoende 
snel te laten roteren. De electromotor is getoetst op 
mechanische en thermische belastbaarheid. 

- het meetsysteemi het LIDA-360 systeem met interpolator en 
pulsvormer EXB-702 van de firma Heidenhain. 

De hoofdcomponenten zijn op grond van de volgende criteria 
gekozen: 

- de gestelde specificaties 
- de constructieve haalbaarheid 
- de prijs 



Op basis van de theoretische opbouw van het systeem is een 
globale dynamische analyse uitgevoerd. De dynamica van het 
systeem wordt niet in de modelvorming voor het ontwerpen van het 
regelalgorithme meegenomen. Het is van belang het dynamisch 
gedrag bij de besturing van het systeem nauwkeurig te weten, om 
excitatie te voorkomen. V~~r het analyseren van het dynamisch 
gedrag van het robotsysteem is deze gemodelleerd en gesimuleerd. 
Via de simulatie zijn de volgende karakteristieke eigen
frequenties van het 2D-robotsysteem berekend: 

tangentiaal radiaal 

fo! = 10 .•• 20 Hz f01 = 73 •.. 98 Hz 
f02 = 197 Hz f02 = 130 Hz 
f03 = 307 Hz f03 = 380 Hz 
f04 = 2339 Hz 

Het model dat het robotsysteem in tangentiale richting 
beschrijft is een massa-veer-systeem met vier graden van vrij
heid. V~~r de radiale richting zijn de resultaten direct over
genomen van [lit.l0]. Men moet er voor zorgen dat de sample
frequentie tussen 600 en 2000 Hz ligt, om bij het besturen van 
het systeem excitatie ervan te voorkomen. 

V~~r het ontwerpen van het regelalgorithme voor een optimale 
baanbesturing is het 2D-robotsysteem in de toestandsruimte 
gemodelleerd. Door middel van simulatie met 'PC-matlab" is 
onderzocht of het noodzakelijk is een adaptieve regelwet toe te 
passen, of kan worden volstaan met een constante regelwet. Uit de 
simulatie blijkt dat het toepassen van een adaptieve regelwet 
noodzakelijk is wil men onder aile omstandigheden afwijkingen 
t.o.v. nominale trajectories optimaal corrigeren. Het toepassen 
van een constante regelwet leidt vaak tot slechtere responsies of 
zelfs tot instabiliteit van het proces. De procesparameters die 
hierbij een grote rol spelen zijn de radiale armpositie x(t), de 
lastmassa ml en de sampletijd Ts. De laatste i.v.m. het discrete 
karakter van het besturingsproces. 

Het besturingssysteem voor de 2D-robot is gebaseerd op het in 
[lit.l] toegepaste systeem. Naast het optimaal corrigeren van 
afwijkingen t.o.v. nominale trajectories heeft dit besturings
systeem als voordeel dat de procestijd (=2ms) zeer klein is. Aile 
parameters voor het sturen van het systeem worden off-line 
berekend, waardoor de on-line berekeningen tot een minimum worden 
beperkt. Een nadeel van het besturingssysteem is dat het model 
van het robotsysteem en de systeemparameters goed bekend moeten 
zijn voor een juiste berekening van de nominale stuurspanningen 
en de optimale regelparameters. Een slecht model geeft een slecht 
besturingssysteem. Daarnaast is de optimale regelwet gebaseerd op 
het gelineariseerde model rond een nominale trajectorie. Het 
veranderen van dit nominale trajectorie houdt in dat de hierbij 
behorende optimale regelwet opnieuw dient te worden berekend. Dit 
gaat ten koste van de flexibiliteit van het systeem. 
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1. INLEIDING> 

Om beter, sneller en goedkoper te kunnen produceren, streeft 
men o.a. naar productie van meerdere produkten op eenzelfde 
machine. Hiervoor moet deze machine flexibel zijn, hetgeen wil 
zeggen: eenvoudig en snel omstelbaar. Door de opkomst van de 
micro-electronica is deze ontwikkeling mogelijk geworden. Het 
meest sprekende voorbeeld van flexibele automatisering is de 
industriele robot. 

Aan de Technische Universiteit Eindhoven, binnen de vakgroep 
Produktietechnologie en Automatisering van de faculteit 
Werktuigbouwkunde, is men erg actief op dit gebied. Hier 
onderzoekt men o.a. de mogelijkheden om robotsystemen 
nauwkeurigere, snellere en meer complexere bewegingen te laten 
uitvoeren. Dit stelt niet aIleen hogere eisen aan de mechanische 
constructie van dergelijke systemen, maar ook aan het 
besturingssysteem. 

In het kader van dit onderzoek is in voorgaande jaren een zeer 
eenvoudig robotsysteem op industriele schaal gerealiseerd, dat 
slechts langs een rechte lijn kan voortbewegen. Met behulp van de 
toestandsbeschrijving is hiervoor een regelalgorithme ontworpen, 
waarmee afwijkingen op een nominale trajectorie minimaal is. De 
hiervoor ontwikkelde optimale constante regelwet zal onder aIle 
omstandigheden baanafwijkingen op de best mogelijke wijze 
corrigeren. 

Uit regeltechnisch oogpunt is het interessanter een systeem te 
realiseren waarmee trajectories in het vlak (2D) kunnen worden 
beschreven. Uitgangspunt bij het realiseren van een dergelijk 
robotsysteem is de bestaande lineaire robotarm genomen. Deze 
wordt op een rotatie-module geplaatst. Hierdoor ontstaat een R-T 
robot. In hoofdstuk 2 wordt het ontwerp van de rotatiemodule 
beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de dynamica van de 
module en van de totale robot in tangentiale richting van het 
bewegingsvlak. 

Aan het 2D-robotsysteem moet het mogelijk zijn (adaptieve) 
regelalgorithmen met plaats en tijd afhankelijke parameters voor 
optimale kracht/weg-controle te toetsen. Op de robotarm wordt 
hiervoor een 3D krachten- en momentensensor [lit.14] geplaatst. 
Tijdens het teach-proces kan de sensor gebruikt om het robot
systeem zonder al te veel krachtsinspanning een baan te lat~ 
beschrijven. 

Op basis van het theoretische model van het robotsysteem wordt 
in hoofdstuk 4 het regelalgorithme bestudeerd door simulatie met 
'PC-matlab'. Hierbij is onderzocht of voor optimale baanbesturing 
t.o.v. een nominale trajectorie het noodzakelijk is een adaptieve 
regelwet toe te passen, of kan worden volstaan met een constante 
regelwet. 

In hoofdstuk 5 worden tens lotte conclusies en aanbevelingen 
gegeven voor verder onderzoek. 

1 



2. HET ONTWERP VAN DE ROTATIEMODULE 

2.1. Het eisenpakket 

De 2D-robot wordt gerealiseerd door een bestaande lineaire 
robot op een rotatiemodule te plaatsen. V~~r de lineaire robotarm 
gelden de volgende specificaties [lit.l]: 

- een maximale verplaatsing van .665 m 
- een maximale snelheid van 1 m/s 
- een maximale versnelling van 10 m/s2 
- een maximaal toelaatbare lastmassa van 50 kg 
- een spindel-moer overbrenging 
- een gelijkstroommotor als aandrijving 
- een lineair meetsysteem met een oplossend vermogen van 

0,01 mm 
- een spelingsvrije overbrenging 

Voor de rotatiemodule zijn de volgende specificaties opgesteld: 

- een maximale hoekverdraaiing van n rad 
- een maximale hoeksnelheid van n/2 rad/s 
- een maximale hoekversnelling van n/2 rad/s 2 
- dezelfde gelijkstrooromotor als bij de lineaire 

aandrijving,indien dit mogelijk is 
- een hoekmeetsysteem met een oplossend vermogen, dusdanig 

dat in de meest ongunstige situatie (x = 0,375 m) aan het 
uiteinde van de lineaire robotarm de positie tot op 0,01 
rom is te bepalen 

- een spelingsvrije overbrenging 
- een zo laag mogelijke moduulhoogte. 

De rotatiemodule is ontworpen daar in de handel verkrijgbare 
modules niet aan de gestelde specificaties voldoen. 

2.2. Het constructieve ontwerp van de rotatiemodule 

Een aantal constructiemogelijkheden Z1Jn onderzocht. De 
belangrijkste componenten in elke constructie zijn: 

- de lagering van het draaiplateau 
- de overbrenging 
- de motor 
- het hoekmeetsysteem 

Bij het doorlopen van een trajectorie wordt de rotatiemodule 
dynamisch belast. Het toetsen op mechanische belastbaarheid 
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gebeurt bij de maximaal optredende belastingssituatie. Een 
grootheid die hierbij een belangrijke rol speelt is het 
massatraagheidsmoment van de lineaire robotarm. Met het 
bewegingsverloop in tangentiale richting _ttl en radiale richting 
x(t) bepaalt deze in hoofdzaak het aandrijfmoment, het kippmoment 
en de axiale en radiale kracht werkend op de constructie. 

2.2.1. Het massatraagheidsmoment van de lineaire robotarm 

Het massatraagheidsmoment van de lineaire robotarm J(x(t» is 
afhankelijk van de armconstructie, de lastmassa en de radiale 
positie van de arm. De radiale positie x(t) is gedefinieerd als 
de afstand van het massamiddelpunt van de balk van de lineaire 
robotarm t.o.v. de rotatie-as van het draaiplateau (fig. 2.1.). 

1330 120 
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I r- motor 
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tandkrans , .. (& 500 ..I 

fig. 2.1. Geometrie van de lineaire robotarm 

Het meten van het massatraagheidsmoment J(x(t» is een 
moeilijke zaak. Op basis van het bovenstaande model is het 
theoretisch massatraagheidsmoment J(x(t» bepaald (bijlage 2.1.): 

J(x(t»=ml *(x(t}+0,665) 2+1*(x(t)-0,725) 2+15*(x(t)-O,935) 2 

+76,36*x 2(t)+15,25 (2.1.) 

Door de twee ha11-effectschakelaars op de lineaire robotarm is 
de slag van de lineaire robotarm beperkt tot: 

-0,225 m ~ x(t) ~ 0,375 m (2.2.) 

Het massatraagheidsmoment als functie van de positie x(t) met 
als parameter de lastmassa mt is weergegeven in fig. 2.2. 
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2.2.2. Bet benodiade aandrijfmoment Hz (t) 

Indien de wr1Jving in het draaiplateaulager buiten beschouwing 
wordt gelaten, dan volgt het aandrijfmoment uit het impulsmoment: 

dD(t) d(J(x(t»*~(t» 
Hz (t)= =--------------

dt dt 

J(x(t» d(x(t» 
=J(x(t»*i(t}+ * *_(t) (2.3.) 

d(x(t» dt 

Een tangentiaal bewegingsverloop _ttl en een radiaal bewegings
verloop x(t) wordt aangenomen, waarin drie toestanden zijn te 
onderscheiden (bijlage 2.2.), te weten: 

een gebied waarin massa's worden versneld 
een gebied waarin massa's met een constante snelheid 
worden voortbewogen 

- een gebied waarin massa's worden vertraagd. 

Het benodigde aandrijfmoment is afhankelijk van het 
bewegingsverloop, de radiale positie van de lineaire robotarm en 
de lastmassa. Het aandrijfmoment is maximaal Ma •• ax ~ 330 Nm 
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indien rotatie en translatie gelijktijdig optreden, te weten bij: 

- een lastmassa ml=50 kg 
- een radiale positie x=0,325 m 
- een radiale snelheid x_ax=l m/s 
- een radiale versnelling xmax=10 m/s2 
- een hoeksnelheid _max=n/2 rad/s 
- een hoekversnelling _max=n/2 rad/s 2 

Omdat wrijving buiten beschouwing is gelaten, wordt voor 
toetsing op mechanische belastbaarheid ongeveer 10% op het 
maximale aandrijfmoment gezet. Er wordt uitgegaan van M2,max=364 
Nm. 

2.2.3. De laaering van het draaiplateau 

Naast het aandrijfmoment M2 (t) werken op het draaiplateau een 
axiale- en radiale kracht en een kippmoment (bijlage 2.4.). 
Uitgaande van een bewegingsverloop in tangentiale en radiale 
richting (bijlage 2.2.) en een massatraagheidsmoment J(x(t» 
resp. de tijdsafgeleide dJ(x(t»/dt (bijlage 2.4.> wordt het 
lager in de meest ongunstige situatie belast door: 

- een axiaalkracht Fax,max=8880 N 
- een radiaalkracht Frad,max=3016 N 
- een kippmoment Mklpp=945 Nm 

Het lager moet in staat Z1)n deze maximale belastingen op te 
kunnen nemen. Tevens moet het stijf en spelingsarm zijn zodat er 
geen ontoelaatbare positiefouten zullen optreden. V~~r het 
lageren van het draaiplateau heeft men in principe de keuze uit: 

- een centrale lagering van de rota tie-as 
- een lagering aan de omtrek van het draaiplateau 

Centrale lagering van de rotatie-as heeft als nadeel dat 
scheefstand van het draaiplateau optreedt veroorzaakt door 
speling in de lagering en doorbuiging van de centrale as. 

De scheefstand t.g.v lagerspeling kan worden tegengegaan door 
hoekcontactlagers of kegellagers te nemen en deze spelingsvrij of 
licht voorgespannen te monteren. 

De scheefstand t.g.v. doorbuiging kan worden beperkt door 
verkleining van de aslengten en door vergroting van de 
asdiameter. Dit laatste komt in feite neer op een lagering m.b.v. 
een bus aan de omtrek van het draaiplateau. Lagering van de bus 
met een lager heeft als nadeel dat het niet spelingsvrij of licht 
voorgespannen is te monteren. Daarnaast heeft een buslagering 
t.o.v. een draadlager of vierpuntslager een relatief groot 
massatraagheidsmoment. 
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In de constructie is gekozen voor een draadlager. Dit lager is 
in staat zowel een axiaalkracht, een radiaalkracht als ook een 
kippmoment gelijktijdig op te nemen. In tegenstelling tot een 
centrale buslagering heeft lagering aan de omtrek veel minder 
last van scheefstand en is het eenvoudig spelingsvrij of 
voorgespannen te monteren m.b.v. stelplaatjes. 

Ben nadeel van het draadlager is dat als gevolg van het 
uitwalsen verlenging optreedt in de draden. Dit wordt ondervangen 
door tussen de uiteinden een ruimte te laten. Deze tussenruimten 
geven bij het ronddraaien van het draaiplateau stooteffecten 
[lit.2]. Verder is het voor de montage noodzakelijk een van de 
lagerringen te delen. Hiermee wordt de zekerheid van evenwijdig
heid van de groef ontnomen. Gekozen is voor deling van de stil
staande ring. Dit leidt tot een slingervrij lopen om een iets 
afwijkende hartlijn [lit.2]. Dit zal bij een voorgenomen teach
operatie geen invloed hebben op de gewenste nauwkeurigheid. 

Gyroscoopeffecten en centrifugaaleffecten spelen gezien de lage 
hoeksnelheid van het draaiplateau geen rol. Het draadlager dient 
wel te worden voorgespannen i.v.m. optredende kippmomenten. Het 
maximaal optredende kippmoment is om te rekenen naar een 
equivalente axiaalkracht. Om ervoor te zorgen dat t.g.v. een 
kippmoment geen speling optreedt in het draadlager moet deze 
worden voorgespannen. Hiervoor is de minimale voorspankracht 
254 N in elk van de 24 bevestingingsbouten (bijlage 2.5.). 

Voor de rotatiemodule is gekozen voor het INA-draadlager DVB-
160620 (bijlage 2.5.>. Dit lager is in staat om optredende 
axiaalkrachten, radiaalkrachten en kippmomenten op te nemen. 

2.2.4. De overbrenging 

Onderzoek [lit.3] naar type overbrengingen (bijlage 2.6.> leidt 
tot een aantal toepasbare alternatieven: 

- een drie-of viertraps tandwieloverbrenging met 
voorgespannen tandwielen 

- een tweetraps tandwiel-wormwieloverbrenging met 
voorgespannen tandwielen 

- een harmonic-drive met voorgespannen tandwielen. 

De belangrijkste criteria van onderzoek waren: 

- de haalbare overbrengingsverhouding 
- de stijfheid van de overbrenging 
- het rendement van de overbrenging 
- de speling in de overbrenging 
- het massatraagheidsmoment van de overbrenging 
- de inbouwlengte 
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Het toepassen van een harmonic-drive of een wormwielconstructie 
is uit regeltechnisch oogpunt ontoelaatbaar. Een dergelijke 
overbrenging zal altijd speling vertonen tussen de ingaande en 
uitgaande as. Een spelingsvrije construe tie is mogelijk door het 
toepassen van een drie- of vier traps tandwieloverbrenging met 
voorgespannen tandwielen. 

Bij een drietraps tandwieloverbrenging moet de overbrengings
verhouding van elke trap rond het maximaal toelaatbare i=6 
[lit.4] liggen, wil men de totale overbrengingsverhouding van 
itot=200 halen. Dit laat weinig ruimte over voor het manipuleren 
van de afzonderlijke overbrengingsverhoudingen in het ontwerp. 

Gekozen is voor een viertraps tandwieloverbrenging met 
voorgespannen tandwielen welke is onderzocht op: 

- het rendement tussen twee voorgespannen tandwielen 
- de stijfheid van de overbrenging 
- de massatraagheid van de overbrenging 
- de mechanische belastbaarheid van de tandwielen 
- de mechanische belastbaarheid van de voorspanveren 
- de mechanische belastbaarheid van de assen 
- de mechanische belastbaarheid van de aslagers 
- de mechanische belastbaarheid van de spieen. 

Uitgangspunt is het onderstaande schematische model van de 
overbrenging (fig. 2.3.>. 

Ze . ZlS Z4 -- as 0 = motoras 
asO as2 . z 1 iO = z7/z8 

motor X v i1 = z5/z6 
io i2 • i2 = z3/z4 

i1 as3 i3 = z1/z2 
X v X _v x lager 

as1 -'-- i3 z1 = tandkrans 
Z7 . Z Z I> 3 Z2 

fig. 2.3. Schematische weergave van de overbrenging 

2.2.4.1. Het rendement van twee voorgespannen tandwielen 

V~~r tandwielen die niet zijn voorgespannen gel~t, indien ze 
nauwkeurig zijn bewerkt, dat ze een rendement hebben van ~=0,98. 
V~~r voorgespannen tandwielen gaat dit echter niet op, het 
rendement zal minder zijn. Volgens [lit.5] geldt voor een 
tandwielpaar in de toegepaste constructie ~=0,96. Hierbij is 
uitgegaan van een voorspanmoment van de de tandwielen van 110 % 
van het maximale door te voeren koppel en van nauwkeurig bewerkte 
tandwielen (bijlage 2.7.>. 
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2.2.4.2. De stijfheid van de overbrenging 

De torsiestijfheid van de overbrenging wordt getransformeerd 
naar de uitgaande as. De grootte ervan is van invloed op: 

- de laagste eigenfrequentie van de overbrenging en van het 
totale systeem. Des te groter de stijfheid, des te groter 
de laagste eigenfrequentie (Hfdst. 3.) 

- de amplitude van de eigentrillingen. Des te groter de 
stijfheid, des te kleiner de amplitude (Hfdst. 3.). 

Volgens [lit.6] is de totale torsiestijfheid van een tandwiel
overbrenging afhankelijk van: 

- de torsiestijfheid van de afzonderlijke assen 
- de buigstijfheid van de afzonderlijke assen 
- de radiale stijfheid van de aslagers 
- de buigstijfheid van de afzonderlijke tandwielen. 

De totale stijfheid getransformeerd naar de uitgaande as voor de 
gekozen viertraps tandwieloverbrenging is (bijlage 2.8.): 

.:..= r 2-+ tan 2aO * r 2-+ 1 JJ * ___ 1 ___ + 
kT LkTO r 2TW8 l!tBO kzo *bTWO (io *il *i2 *is) 2 

r 2-+ tan 2aO * r 2-+2-+ 1 JJ * 1 + 
LkT 1 r 2T W 6 LkB 1 kL 1 kz 6 *bT W 6 (il * i2 * ia ) I 

~ 1 tan 2aO ~ 1 1 1 JJ -+ * -+-+ * + 
kT2 r l TW4 kB2 kL2 kZo4*bTW4 (iz*is)1 

1 

~ 1 tan 2aO ~ 1 1 1 JJ ---+ * ---+---+ * + 
kT 3 r 2T W 2 kB 3 kL 3 kz 2 *bT W 2 (ia ) I 

1 

1 tan 2aO ~ 1 1 J 
-+ * -+-
kr 4 r IT W 1 kB 4 kL 4 

(2.4.) 
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Stijf construeren betekent (bijlage 2.8.): 

- een grote overbrengingsverhouding i3 
- een kleine aslengte 
- een grote breedte en diameter van de ronsels 
- een grote stijfheid van de uitgaande as 
- een kleine drukhoek van de tandwielen 
- een materiaal toepassen met een grote B- en G-modulus. 

2.2.4.3. Bet massatraagheidsmoment van de overbrenging 

Bet massatraagheidsmoment van de overbrenging wordt getrans
formeerd naar de motoras. Om ervoor te zorgen dat slechts een 
klein gedeelte van het motorvermogen wordt gedissipeerd voor het 
versnellen van de roterende componenten van de overbrenging, is 
het zaak dit massatraagheidsmoment zo klein mogelijk te houden. 
Bet totale massatraagheidsmoment is afhankelijk van: 

- de afzonderlijke massatraagheidsmomenten van de 
roterende onderdelen van de overbrenging 

- de afzonderlijke overbrengingsverhoudingen 
- het massatraagheidsmoment van de motor zelf 
- het massatraagheidsmoment van de lineaire robotarm J(x(t) 

Bet massatraagheidsmoment per as van de overbrenging is de som 
van de afzonderlijke componenten waaruit de as is opgebouwd. Ben 
as bestaat globaal uit de volgende componenten: 

- de as zelf 
- twee (gedeelde) tandwielen 
- een contraschijf t.b.v. de voorspanning 
- een afstandsbus met torsieveer 
- twee aslagers 

V~~r de viertraps tandwieloverbrenging is het totale massa
traagheidsmoment getransformeerd naar de motoras: 

JTW6+JTW7+JCS7+JAS1+JUUS1+JLl 
Jm=Jmot+JTwe+ + 

(io ) 3 

JTW4+JTWO+JCSO+JASZ+JBUSZ+JLZ JTWZ+JTW3+JAS3+JuuS3+JL3 

--------------------------------+ + 
(io *il ) 2 (io *il *iz ) 2 

J(x(t) ) 
(2.S.) 

(io * it * iz * i3 ) 2 
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Construeren naar een zo klein mogelijk massatraagheidsmoment 
getransformeerd naar de motoras betekent: 

- een grote overbrengingsverhouding io 
- een kleine aslengte 
- een kleine asdiameter 
- de aslagers zo klein mogelijk 
- een klein massatraagheidsmoment van de motor 
- een lage soortelijke massa van het toegepaste materiaal 
- een kleine tandwielbreedte 
- een kleine tandwieldiameter 

In elke constructie is het wenselijk stijf en licht te 
construeren. 06k nu treedt er een tegenstrijdigheid op in de voor 
beide doelstellingen noodzakelijke criteria. 

Bij het ontwerpen van de overbrenging is de nadruk gelegd op 
het stijf construeren. Dit betekent dat de overbrengingsver
houding i3 zo groot mogelijk is genomen (zie 2.4.). Het massa
traagheidsmoment van de lineaire robot arm J(x(t» is dermate 
groot dat de bijdrage van de overbrenging, getransformeerd naar 
de motoras, verwaarloosbaar is. Bij de transformatie van J(x(t» 
naar de motoras is de totale overbrengingsverhouding 
itot=io*il*i2*ia van belang. Stijf construeren heeft dus nagenoeg 
geen invloed op het totale massatraagheidsmoment getransformeerd 
naar de motoras. 

2.2.4.4. De mechanische belastbaarheid van de tandwielen 

Bij energieoverbrengingen wordt door de tandwielen een vermogen 
van de ene as overgebracht op de andere. Belastbaarheids
berekeningen zijn hierbij primair van belang. Deze zijn erop 
gericht het falen van de overbrenging tijdens bedrijf te 
voorkomen. De oorzaak van falen kan mechanische of thermische 
overbelasting zijn. Omdat hier sprake is van lage bedrijfs
temperaturen en hoeksnelheden is verder aIleen aandacht besteed 
aan de mechanische belastbaarheid. 

Bij het doorrekenen van de overbrenging wordt eerst aan de hand 
van een aantal richtlijnen een overbrenging gekozen, welke ver
volgens op de mechanische belastbaarheid wordt getoetst [lit.4]. 
Bij overschrijding van de maximaal toegestane belastbaarheid 
dient de overbrenging te worden aangepast en doorgerekend. 
Toetsing van een tandwielpaar op mechanische belastbaarheid 
gebeurt op basis van een tweetal criteria, te weten: 

- het voetspanningscriterium in de tandvoet 
- het contactspanningscriterium op de tandflanken. 
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Het toetsproces is onder te verdelen in een aantal stappen: 

- het kiezen van een overbrenging (bijlage 2.10.) op basis 
. van een aantal richt1ijnen voor de moduulgrootte, de 

tandwielbreedte, de tandwieldiameter en de overbrengings
verhoudingen 

- het berekenen van de maximaal toelaatbare voetspanning en 
contactspanning (bijlage 2.14.) 
het berekenen van de werkelijk optredende tandkracht, 
waarmee de overbrenging wordt doorgerekend (bijlage 2.18.) 
aan de hand van het voetspanningscriterium en het 
contactspanningscriterium toetsen of de overbrenging al 
dan niet mechanisch wordt overbelast (bijlage 2.22). 

Met de bovenstaande richtlijnen is voor de in fig. 2.4. 
weergegeven overbrenging gekozen. 

iO=Z7 
i1 =Z!I 

/Ze 
/Z6 

i2 =Z3 /Z4 
i3 =Zl /Z2 

Ze Ze 

motor X 
io . iz 

i1 
X V X 

Z7 Z 6 Z 3 

Z4 --
Z 

y 

i3 

y 

--
Z2 

1 

zl=136, 
zz=23, 
Z3 =83, 
z4=23, 
ze=83, 
Z6 =21, 
Z7 =45, 
Ze =21, 

fig. 2.4. Schematische weergave overbrenging 

m=4 
m=4 
m=2 
m=2 
m=2 
m=2 
m=2 
m=2 

Ben geschikte methode om vermogensstromen in een overbrenging 
schematisch weer te geven is de ·vierpoolnotatie'. Hiermee is het 
mogelijk op eenvoudige wijze per trap de ingaande en uitgaande 
vermogensstroom weer te geven (fig. 2.5.>. 

M.=2,48 Nm 

I 1 1 
1«-- - * 
I io 

MI 
01 MTW7=MTW6=5 Nm MTW3=MTW2=64,8Nm IA 
TI nTw7=nTw6=1260 -/min nTW3=nTW2=88,69 -/min IS 

:-»1 ~ · ~~I-»I ~ · ~~I-»I ~ · ~~I-»I ~ · ~~I-X _I 10 11 12 13 1_ 

n.=2710 -/min nTW!I=nTW4=320 -/min nTwl=15 -/min 

fig. 2.5. Vierpoolnotatie van de overbrenging 
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Bij de mechanische berekening van de tandwielen is uitgegaan 
van een maximaal door te voeren vermogen van de overbrenging, 
m.a.w. een maximaal door te voeren koppel en toerental. Verder is 
uitgegaan van de volgende criteria: 

- het toegepaste materiaal is C45, indien nodig gehard 
- een veiligheidsfactor op de voetspanning SF ~ 3 
- een veiligheidsfactor op de contactspanning S8 ~ 1,3 
- een tandkwaliteit van 8 
- een minimaal vereiste levensduur van 10~ belastings-

wisselingen 
- een wisselende belastingsrichting 

De tandwielen TW2, TW3, TW5 en TW7 zijn gedeeld waardoor m.b.v. 
een voorspanmechanisme de speling uit de overbrenging wordt 
gehaald. Als voorspanmoment wordt 1,1 maal het maximaal door te 
voeren koppel van een overbrengingstrap genomen. Dit betekent dat 
de maximale belasting van de voorgespannen hulptandwielen 
TW2,hulp, TW3,hulp, TW5,hulp en TW7,hulp 1,1 maal het maximaal 
door te voeren moment bedraagt, terwijl dit voor de resterende 
tandwielen 2,1 maal het maximaal door te voeren moment is. 

Berekeningen aan de tandwieloverbrenging (bijlage 2.23.) tonen 
aan dat, m.u.v. de tandwielen TW1, TW3 en TW5, de gestelde 
veiligheidsnormen ruimschoots worden gehaald. De veiligheids
factor v~~r de voetspanning bij TW3 en TW5 en voor de contact
spanning bij TW1 is kleiner dan geeist. Het maximale vermogen zal 
in de praktijk echter zelden tot nooit worden doorgevoerd. De 
tandwielen zullen dus voldoende zijn beveiligd. 

2.2.4.5. De mechanische belastbaarheid van de voorspanveren 

Om een spelingsvrije overbrenging te realiseren worden 
samenwerkende tandwielparen t.o.v. elkaar voorgespannen. Gekozen 
is voor een gedeelde tandwielcombinatie, waarbij als voorspan
mechanisme een tweetal mogelijkheden zijn onderzocht, te weten: 

- het voorspannen van een tandwiel, gebruik makend van de 
elastische vervorming van de (holle) as waarop het 
tandwiel is bevestigd 

- het voorspannen van een tandwiel m.b.v. een torsieveer. 

Bij een beperkte inbouwhoogte en asdiameter is de hoek
verdraaiing van een as voor het genereren van een voorspanmoment 
dermate klein (= 1,4 ... 7,6 * 10- 2 0) dat zeer hoge eisen moeten 
worden gesteld aan de maatnauwkeurigheid van de tandwielen en de 
hartafstand tussen twee trapassen. Een kleine afwijking in 
radiale richting leidt tot een aanzienlijke afname van het 
voorspanmoment (bijlage 2.24.). 
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Een torsieveer als voorspanmechanisme heeft dit probleem niet. 
De hoekverdraaiing voor het genereren van een voorspanmoment 
(bijlage 2.25.> is veel groter (= 15 ••• 17·). Kleine afwijkingen 
in radiale richting zullen leiden tot slechts een geringe afname 
van het voorspanmoment. Bij het toepassen van torsieveren kunnen 
twee op een as geplaatste tandwielen d.m.v. een torsieveer worden 
voorgespannen. Gekozen is voor het toepassen van torsieveren als 
voorspanmechanismen. Een veer wordt voorgespannen door een 
gedeeld tandwiel een geheel aantal tanden te verdraaien. 

2.2.4.6. De mechanische belastbaarheid van de assen 

Bij het doorvoeren van een koppel zullen de optredende tand
krachten de assen mechanisch belasten. Indien wrijving buiten 
beschouwing wordt gelaten, dan zijn de tandkrachten op twee 
samenwerkende tandwielen even groot en tegengesteld van richting. 
Twee tandwielen samen op een as geplaatst, belasten de as 
mechanisch op wringing en buiging. Als de posities van de 
tandwielen op een as en de oplegpunten van een as bekend zijn, is 
het mogelijk m.b.v. evenwichtsvergelijkingen een maximaal 
equivalent buigend moment te berekenen [lit.7). Op basis hiervan 
is de minimaal benodigde asdiameter te bepalen zodat een maximaal 
toelaatbare buigspanning niet wordt overschreden (bijlage 2.29). 
Bij de berekeningen is uitgegaan van het materiaal C45 van de 
assen en een minimaal vereiste veiligheidsfactor v ~ 1,5. 

In de situatie waarbij geen rekening wordt gehouden met het 
verlies aan effectief oppervlak t.g.v. een in een as aanwezige 
spiegleuf, wordt aan deze veiligheidseis ruimschoots voldaan. 
Een aantal tandwielen worden echter d.m.v. spieen op de assen 
gemonteerd. De hiervoor noodzake1ijke spiegleuven geven een 
vermindering van het effectieve asoppervlak. De werkelijke 
asdiameters zijn daarom groter genomen dan op basis van 
mechanische belastbaarheid strikt noodzakelijk is. De werkelijk 
optredende buigspanning in een as is pas te bepalen nadat de 
spiegrootte en de positie op de as bekend zijn (bijlage 2.32). 

2.2.4.7. De mechanische belastbaarheid van de spieen 

Een spieverbinding is in de praktijk de meest gebruikte 
vormgesloten verbindingsmethode om tandwielen op assen te 
bevestigen. Bij een dergelijke verbindingsmethode blijft de 
mogelijkheid bestaan de tandwielen eventueel te verwisselen. Bij 
mechanische belastbaarheidsberekeningen van spieverbindingen 
volstaat het na te gaan of optredende vlaktedrukken in zowel de 
as als de naaf een toelaatbaar maximum niet overschrijden 
[lit.7] • 

Uit constructieve overwegingen Z1Jn de sp1een van tandwiel TW7 
en TW5 langer dan op basis van de mechanische belastbaarheid 
strikt noodzakelijk is Cbijlage 2.32.}. Op deze wijze is het 
mogelijk zowel het tandwiel en de bijbehorende contraschijf 
d.m.v. een spie op de desbetreffende as te bevestigen. 
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2.2.4.8. De mechanische belastbaarheid van de aslagers 

De mechanische belastbaarheidsberekeningen van de assen leveren 
ook de radiaalkrachten op de aslagers. Door het eigengewicht van 
een as, met daarop de verschillende componenten, ondervinden de 
aslagers ook een kracht in axiale richting. Bij het bepalen van 
het type lager per as is verondersteld dat: 

- de lagers axiaal niet zijn voorgespannen, de axiaalkracht 
is uitsluitend t.g.v. het eigengewicht van de as met 
daarop de verschillende componenten bevestigd 

- de hoekcontactlagers zijn van het merk SKF 
- een as met twee lagers van hetzelfde type is gelagerd 
- de lagers in een X - opstelling zijn geplaatst 
- de lagers een minimaal vereiste levensduur van 10000 uur 

moeten halen. 

Berekening van de lagers (bijlage 2.34) komt neer op het 
bepalen van een equivalente dynamische lagerbelasting, op basis 
waarvan een dynamisch draagtal C kan worden berekend [lit.8]. Bij 
de keuze van het lager (bijlage 2.36), wordt dat lager genomen 
waarvan het dynamisch draagtal groter of gelijk is aan het 
berekende. 

Uit constructief oogpunt is een afwijkend lager type voor as 3 
gekozen. De binnendiameter van het gekozen lager is gelijk aan de 
diameter van de as. Op deze wijze is het mogelijk de as eenvoudig 
te lageren. 

2.2.5. De gelijkstroommotor 

In het eisenpakket is opgenomen dat, indien mogelijk, de motor 
voor de rotatiemodule van hetzelfde type moet zijn als de motor 
van de lineaire robotarm, een BBC-AXEM MC-19P gelijkstroom 
schijfankermotor (bijlage 2.37.). Deze heeft: 

- een laag massatraagheidsmoment, en dus ook een kleine 
mechanische tijdconstante. Hierdoor kan de motor 
snel reageren op toestandsveranderingen 

- een groot en goed regelbaar toerentalbereik 
- een korte inbouwlengte. 

De motor toegepast in de rotatiemodule moet tevens aan de 
volgende eisen voldoen: 

- de motor moet een voldoende groot koppel kunnen leveren om 
de lineaire robotarm te kunnen versnellen en om de 
optredende wrijving te kunnen overwinnen 

- de motor mag thermisch niet worden overbelast. 
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2.2.5.1. Het maximale motorkoppel 

Om overbelasting van de motor te voorkomen, wordt geeist dat 
het maximaal door de motor te leveren koppel het nominale koppel 
niet mag overtreffen. In bijlage 2.38. is afgeleid dat voor het 
koppel aan de motoras geldt: 

[-

JTW6+JTW7+JcS7+JAS1+JBUS1+JLl 
T.= J.ot+JTW8+ + 

(io ) Z * IlT 

JTW4+JTW~+JCS~+JASZ+JBUSZ+JLZ JTwz+JTwa+JAsa+JBusa+JL3 
--------------------------------+ + 

J(x(t» J 
*io *il *i2 *ia *i(t)+ 

(io *il *iz *ia ) I * Il4 T 

J(x(t» 
----------------------*io*il*iz*ia*_<t)+MR,.ot+ 
(io *il *iz *ia ) 2 * Il4 T 

TWLl TWLZ 
Kn*io*il*iz*ia*_(t)+ + + 

io * IlT io *il * IlIT 

TWL3 TWI)II A 

---------------+------------------- (2.6.) 

Voor het maximaal door de motor te leveren koppel geeft dit: 

T.z2,73 Nm S Tno.=3,2 Nm (2.7.) 

De motor is in staat het maximaal benodigde koppel te leveren. 
Het thermisch gedrag van de motor is eveneens van belang. De 
motor bevindt zich in een nagenoeg afgesloten ruimte. De warmte
ontwikkeling van de motor zal leiden tot een temperatuurs
verhoging van de rotatiemodule en de daarin aanwezige lucht. 
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2.2.5.2. Bet thermisch gedrag van de motor 

Om het thermisch gedrag van een motor te achterhalen moet de 
'duty-cycle' bekend zijn. Er wordt verondersteld dat de motor het 
maximale koppel van =2,73 Nm gedurende acht uur per dag continu 
moet kunnen leveren, zonder thermisch overbelast te raken. 

De fabrikant stelt dat de motor thermisch nooit wordt over
belast indien de effectieve stroom door het anker kleiner of 
gelijk is aan 0,9 maal de nominale ankerstroom [lit.9]. Daar we 
geen deelcycli veronderstellen maar een continu cyclus, is de 
effectieve stroom gelijk aan de maximale ankerstroom (la, max = 
11,2 A; bijlage 2.39.). De effectieve stroom blijkt kleiner te 
zijn dan 0,9 maal de nominale stroom (bijlage 2.39). De motor zal 
in deze situatie dus niet thermisch worden overbelast. 

Bet thermische vervangingsschema voor de motor met de rotatie
module is opgezet (fig. 2.8.), om de ankertemperatuur te bepalen. 

"ankertemperatuur" 
Ta 

RT 1 

CTl 

I 
I 

RT2 

CT2 

I 
I 

"omgevingstemperatuur" 
To 

fig. 2.8. Thermisch vervangingsschema van motor met module 

Levert de motor continu het maximale koppel dan geldt volgens 
[lit.9] : 

Ta =To +l 2a *Ra * (RT 1 +RT 2 +RM ) (2.8.) 

V~~r de warmtestroom wordt hierbij een stationaire toestand 
verondersteld, waarbij de door de motor ontwikkelde warmte allen 
via het huis van de rotatiemodule naar de omgeving wordt 
afgevoerd. Dit huis is een cilinder waarbij de warmteoverdracht 
geschiedt via geleiding in het materiaal en convectie aan het 
wandoppervlak. De warmteweerstand voor cilindrische oppervlakken 
(bijlage 2.40) is: 

1 In (du / dl) 1 
RM 1-------------+-------- (2.9.) 

al*ndl*l 2n*5*1 au *ndu *1 

De ankertemperatuur van de motor in de rotatiemodule (dt=620 mm, 
du=650 rom, 1=300 mm, 5=45 W/mK en ai =au =12 W/m 2K) is ±90 °C 
indien de motor acht uur per dag continu het maximale koppel van 
2,73 Nm levert bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. De 
fabrikant geeft een maximaal toelaatbare temperatuur van het 
anker van 150 °C. 
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2.2.6. Het hoekmeetsysteem 

In het algemeen kunnen meetsystemen voor het meten van een 
grootheid worden onderscheiden naar de volgende eigenschappen: 

- een digitaal of analoog meetsysteem 
- een absoluut of incrementeel meetsysteem 
- fysisch meetsysteem 
- dynamische of statische bemonstering 

Omdat er met een microcomputer zal worden geregeld is het niet 
zinvol een analoog meetsysteem toe te passen. 

Hoewel de absolute waarde van een positie van belang zal is, is 
het toch mogelijk een incrementeel meetsysteem toe te passen. Met 
een pulsteller kan de absolute waarde van de positie worden 
bepaald t.o.v. het nulpunt. Dit nulpunt ligt bij een absoluut 
meetsysteem vast, bij een incrementeel meetsysteem niet. 

Het oplossend vermogen van een absoluut meetsysteem wordt 
bepaald door het aantal codesporen. Bij een incrementeel meet
systeem wordt het oplossend vermogen in eerste instantie bepaald 
door de steekgrootte van de merktekendrager. Vergroting van dit 
oplossend vermogen is mogelijk door signaalmanipulatie. 

De manier van bemonsteren is minder van belang zolang de 
vereiste meetsnelheid en meetnauwkeurigheid maar wordt gehaald. 

Door de positionering van het systeem kan direct aan de 
uitgaande as dan weI indirect aan de ingaande as worden gemeten. 
Direct meten vereist een groter oplossend vermogen van het 
meetsysteem. Indirect meten heeft als nadeel dat t.g.v. 
elastische vervormingen in de overbrenging er fouten in het 
meetresultaat optreden. 

Gezocht is naar een incrementeel digitaal meetsysteem, dat 
direct aan het draaiplateau kan worden bevestigd. Hierbij zijn de 
meetsystemen onderzocht op: 

- het oplossend vermogeni een oplossend vermogen van 
~5,5*10-40 is geeist 

- het snelheidsbereik; het systeem moet een maximale 
hoeksnelheid van het draaiplateau van _(t) = 0/2 rad/s 
kunnen bijhouden 

- de prijs 
- de inbouwmogelijkheden 

Op basis van deze criteria zijn een aantal meetsystemen 
onderzocht (bijlage 2.41.) en is de keuze uiteindelijk gevallen 
op het hoekmeetsysteem LIDA-360 met 20200 deelstreepjes, en 
interpolator c.q. pulsvormer EXE 702 met 25-voudige interpolatie 
van de firma Heidenhain (bijlage 2.42.). 
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3. DB DYNAMISCHB ANALYSB 

De dynamische analyse betreft in eerste instantie aIleen de 
rotatiemodule. Het beschreven model wordt vervolgens uitgebreid 
tot een model waarmee het dynamisch gedrag van de robot in het 
vlak van beweging is te analyseren. Hierbij wordt aIleen de 
tangentiale richting onderzocht en niet de radiale richting. Door 
de grote radiale stijfheid van het draadlager (~8*10e N/m) en het 
huis van de rotatiemodule (~2,2*1012 N/m, bijlage 3.1.) kan voor 
de radiale richting hetzelfde model worden toegepast als in 
[lit.10] . 

3.1. De dynamische analyse van de rotatiemodule 

Volgens [lit.2] is het mogelijk het dynamisch gedrag te 
voorspellen door een gereduceerd model te beschouwen bestaande 
uit een massa-veer systeem. 

kT 

J 

I 
I 

'-----4 I 
I 
/ 

fig. 3.1. Gereduceerd dynamisch model van de overbrenging 

In hfdst. 2.2.4.2. is de relatie afgeleid om de torsiestijfheid 
van de viertraps tandwieloverbrenging te bepalen. Hierbij wordt 
aIleen de torsiestijfheid van de assen in rekening gebracht. Dit 
geeft een totale torsiestijfheid getransformeerd naar de 
uitgaande as van kT~1,49*107 Nm/rad. 

In hoofdstuk 2.2.4.3. is de relatie afgeleid voor het bepalen 
van het massatraagheidsmoment van de vier traps tandwielover
brenging. 

V~~r het dynamisch gedrag moeten beide grootheden naar dezelfde 
as zijn getransformeerd. Daar de torsiestijfheid naar de uit
gaande as van de rotatiemodule is getransformeerd, dient dit ook 
met het massatraagheidsmoment te gebeuren. Dit geeft een massa
traagheidsmoment van J~49 kgm 2 • 

V~~r de laagste eigenfrequentie van het systeem geldt nu: 

kT 
<":>01 = .f( ~ 551 rad/s • 87 Hz (3.1.) 

J 
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Om het systeem beter te kunnen beschrijven wordt een verfijnd 
model toegepast (fig. 3.2.). 

_0 
--» --» 

/ bo 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

--» 
T 

be b11 

y Y 
/ / / / / / / / / / / / / / I / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

fig. 3.2. Verfijnd dynamisch model van de rotatiemodule 

V~~r de dynamische analyse zijn de volgende vereenvoudigingen 
toegepast: 

- alleen de torsiestijfheid van de assen is in rekening 
gebracht 

- de tandwieloverbrengingen en aslagers worden star 
verondersteld 

- demping is niet in rekening gebracht 
- de totale massatraagheid van een as wordt opgedeeld in 

twee massatraagheden met daartussen de torsiestijfheid van 
de as 

De dynamische analyse komt neer op het bepalen van de eigen
frequenties en vectoren van dit vrij trillende ongedempte 
systeem. Hiervoor wordt de vector met vrijheidsgraden 
gedefinieerd als: 

(3.2.) 

De analyse resulteert in een eigenwaardenprobleem voor de niet 
triviale oplossing van ~ (bijlage 3.2.): 

det{K - waMI = 0 (3.3.> 

Hierbij is M de massamatrix en K de stijfheidsmatrix van het 
stelsel, te bepalen uit de kinetische en potentiele energie 
(bijlage 3.2.). 
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Simulatie van het verfijnde model levert de volgende eigen-
frequenties met bijbehorende eigenvectoren: 

fo 1 :::: 42 Hz yT 0 1 = [0,0011 0,7005 0,8528 1 ] 
f02 :::: 197 Hz yT 0 2 = [0,0016 1 0,4146 -0.0073 ] 
f03 :::: 307 Hz yT 0 3 = [0,0016 1 -0,7934 0.0055 ] 
fo 4 :::: 2339 Hz uT 0 4 = [ 1 -0,0040 0 0 ] 

De eigenvectoren geven de relatieve beweging van de vrijheids
graden t.o.v. elkaar weer. In mode 1, de laagste eigenfrequentie, 
staat de motoras bijna stil t.o.v. de overige assen. As 3 en dus 
ook het draaiplateau hebben in deze mode de grootste relatieve 
beweging. De invloed van de torsiestijfheid van as 1 op het 
trillingsgedrag het grootst. Deze bepaalt in grote mate het 
trillingsgedrag. 

3.2. De dynamische analYse van de robot in tangentiale richting 

Het verfijnde model van de rotatiemodule uitgebreid met de 
lineaire robotarm geeft een model waarmee het dynamisch gedrag 
van de totale robot in tangentiale richting van het bewegingsvlak 
is te analyseren (fig. 3.3.). 

In dit model zijn de massatraagheden Jo tim J7 identiek aan het 
voorgaande model. Uitbreiding van dit model met de lineaire 
robotarm introduceert een extra massatraagheidsmoment J* op het 
draaiplateau. 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

fig. 3.3. Dynamisch model rotatiemodule met robotarm 

Componenten zoals de motor, de robotarm e.d. hebben een 
zwaartepunt dat niet op de rotatie-as van het draaiplateau hoeft 
te liggen. Dit moet in rekening worden gebracht bij de energie
beschouwing. In de totale kinetische energie komt dit tot uiting 
door de kinetische energie van het zwaartepunt en de kinetische 
energie om het zwaartepunt te beschouwen (bijlage 3.3.). 
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Het massatraagheidsmoment van de lineaire robotarm J(x(t» is 
een functie van de radiale positie x(t) en de lastmassa mi. De 
eigenfrequenties en bijbehorende eigenvectoren die voor het 
systeem karakteristiek zijn, vormen ook een functie van de 
radiale positie x(t) en de lastmassa mi. Simulaties zijn 
uitgevoerd om het dynamisch gedrag te analyseren. Hierbij zijn de 
volgende vereenvoudigingen aangenomen: 

- de lineaire robotarm is in tangentiale richting star 
(bijlage 3.4.) 

- het lagerhuis met de lagerblokken is in tangentiale 
richting star (bijlage 3.5.) 

- de verbinding tussen het lagerhuis en het draaiplateau 
wordt star verondersteld 

- demping wordt buiten beschouwing gelaten 
alleen de torsiestijfheid van de assen is in rekening 
gebracht 

- de tandwieloverbrengingen en aslagers worden star 
verondersteld 
de totale massatraagheid van een as wordt opgedeeld in 
twee massatraagheden met daartussen de torsiestijfheid van 
de as 

- de radiale snelheid van de lineaire robotarm is nUl. 

De dynamische analyse komt neer op het bepalen van de eigen
frequenties en vectoren van het vrij trillende ongedempte 
systeem. Hiervoor wordt weer de vector met vrijheidsgraden 
gedefinieerd: 

(3.2.) 

De analyse resulteert in een eigenwaardenprobleem voor de niet 
triviale oplossing van ~ (bijlage 3.3.): 

det{K - w2Ml = 0 (3.3.) 

Hierbij is M de massamatrix en K de stijfheidsmatrix van het 
stelsel, te bepalen uit de kinetische en potentiele energie 
(bijlage 3.3.). 

Het oplossen van het eigenwaardenprobleem leidt tot de 
eigenfrequenties en bijbehorende eigenvectoren als functie van de 
radiale positie van de robotarm x(t) en de lastmassa ml (bijlage 
3.6.). Voor de laagste eigenfrequentie is de invloed van de 
radiale positie en de lastmassa groot (fiq.3.3.) 
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x(t) ---
fig. 3.3. Mode 1 van de robot met bijbehorende eigenvector 

Voor de hogere modes is de invloed van de radiale positie en de 
lastmassa nauwelijks merkbaar (bijlage 3.6). De relatieve 
beweging van het draaiplateau en dus ook de lineaire robot is 
zeer klein. Toename van het massatraagheidsmoment heeft hierop 
nagenoeg geen invloed. De eigenfrequenties voor de hogere modes 
komen overeen met die van de rotatiemodule (hfdst. 3.1.>. 

Indien er een sprong in de hoekversnelling van het draaiplateau 
wordt gegenereerd van i(t)=imax=n/2 rad/s 2 dan zal aan het 
uiteinde van de lineaire robotarm een amplitude optreden [lit.2] 
van: 

.. 
_max 

,.d- =1,3*10- 4 rad --> Xd,tg="d*(X(t)+665)=0,08 mm (3.4.) 
(2n* fo 1 ) 2 

Hierbij is verondersteld dat de lineaire robotarm in de 
middenpositie staat (x(t}=O m) en er geen lastmassa aan hangt 
(ml=O kg). 

Bij het besturen van de robot dient men ervoor te zorgen dat de 
samplefrequentie ver genoeg van de eigenfrequenties van het 
systeem is verwijderd. V~~r de tangentiale- en radiale beweging 
[lit.10] zijn de eigenfrequenties: 

tangentiaal 

fo 1 =10 ... 20 Hz 
f02=197 Hz 
f03=307 Hz 
f04=2339 Hz 

radiaal 

f01=73 ... 98 Hz 
f02=130 Hz 
fo 3 =380 Hz 

tabel 3.1. De eigenfrequenties van het systeem 

De samplefrequentie bij het besturen van het systeem moet tussen 
de 600 en 2000 Hz (0,5 ms~Ts~1,8 ms) worden gekozen om excitatie 
van het systeem te voorkomen. 
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4. DE OPTIMALE BAANBESTURING VAN DE 2D-ROBOT 

In de industriele productie wordt tegenwoordig steeds vaker 
geeist dat robotsystemen complexe bewegingen nauwkeuriger en 
sneller uitvoeren. Een goed besturingssysteem dat afwijkingen 
t.o.v. een gewenste baan zo klein mogelijk houdt is hierbij 
onontbeerlijk. Er wordt gezocht naar een optimale regeling die 
onder aIle omstandigheden baanafwijkingen op de best mogelijke 
wijze corrigeert. 

Voor het vinden van de beste regelparameters wordt het 
robotsysteem gemodelleerd. Een geschikte methode is beschrijving 
van het systeem in de toestandsruimte [lit.ll]. 

4.1. De toestandsruimte voor het modelleren 

Voor het modelleren is het noodzakelijk de systeemgrenzen en de 
toestandsruimte te definieren. Als systeem is gekozen het 
mechanische deel van de robot, de beide motoren met versterkers. 
Het definieren van de toestandsruimte betekent het bepalen van de 
toestandsvector ~(t), de ingangsvector ~(t), de uitgangsvector 
y(t) en de krachtvector f(t). 

Aan de toestandsvector kunnen eisen worden gesteld m.b.t. de 
regeling van het proces: 

~T (t) = [x (t) :it (t) ~I( t) _ (t) ] (4.1.) 

De ingangsvector bevat de stuurgrootheden, zijnde de spanningen 
die de besturingscomputer aan de versterkers toevoert: 

~T (t) = [Ut 1 (t) Ul a (t)] (4.2.) 

De uitgangsvector bevat grootheden die overeenkomen met de in 
de praktijk als zodanig meetbare grootheden: 

yT (t)=[x(t) ,Ht}] 

De krachtvector bevat de externe krachten werkend op het 
systeem: 

fT (t}=[Fl (t) Fa (t) Ha (t)] 
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4.2. Het dynamisch model van een motor met versterker 

Uitgaande van de algemene differentiaalvergelijking voor een 
gelijkstroommotor met een servoversterker (bijlage 4.1.) geeft: 

Ke *Kv K 2e Ke 
-------*Ut (t)=T.(t)+ *_.(t)+----*(Ub-UOff) (4.5.> 
~ Ra Ra 

In het model is rekening gehouden met een spanningsverlies over 
de koolborstels van de motor Ub en een offsetspanning in de 
versterker Uoff. 

4.3. Het dynamisch model van de robot 

Het totale model is voor de eenvoud opgesplitst in twee deel
modellen, een voor de radiale en een voor de tangentiale 
beweging. De twee modelbeschrijvingen worden samengevoegd tot een 
modelbeschrijving in de toestandsruimte, op basis waarvan later 
de optimale regelwet kan worden bepaald. 

4.3.1. Het dynamisch model voor de radiale beweging 

TiC (t)\ 
TWI (t)) 

,..--

motor 1 

\ 
h1 

x(t) , 
J .. I mms t rna +mg +ms p +m. s 

fig. 4.1. Model voor de radiale beweging 

\ 
ml 

F1 (t) 

• 
• 

Feeatl (t) 

Analyse van de robot (fig. 4.1.) laat zien dat de motor voor de 
radiale beweging (index 1) een koppel moet leveren bestaande uit: 

- een deelkoppel Ti (t) voor het versnellen van de lineaire 
robotarm in radiale richting en het versnellen van 
roterende onderdelen (bijlage 4.2.) 

- een deelkoppel TWl (t) voor het overwinnen van optredende 
wrijving (bijlage 4.3.) 

- een deelkoppel Teeotl tt) voor het overwinnen van centri
fugaalkracht Feeotl (t) t.g.v. een tangentiale beweging van 
de lineaire robot arm (bijlage 4.4.) 

- een deelkoppel TFl (t) voor het overwinnen van een op de 
arm werkende externe kracht Fl (t) (bijlage 4.5.). 
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Het totaal door de motor te leveren koppel voor de radiale 
beweging is de som van de bovenstaande deelkoppels. Om het model 
eenvoudig te houden is voor het rendement van de kogel-moer 
overbrenging een genomen. Wordt het model van de motor met 
versterker hierbij betrokken, dan volgt voor de radiale beweging: 

J*hl+ *x(t)+ *ht+bl *x(t)-
[-

ma +mms +mg +ms p +mlls t +m. +ml].. fze 1 ] . 

~ L1 

(rna +m, +ms p +mlllS +ml +m. +mlllS t ) *x (t) +0 ,665*ml -0, 935*m. -0, 725*mllls t 

--------------------------------------------------------------*_Z(t) 

F1 (t) Ke 1 Ke 1 *Kv 1 

+TwCl - +-*(Ubl-Uoffl)- *Ul1 (t) (4.6.) 
h1 Ra t Rat 

4.3.2. Het dynamisch model voor de tangentiale beweging 

motor 1 

\ 
mm. t 

fig.4.2. Model voor de tangentiaalbeweging 

I \ F2 (t) 
) M2 (t) 

Analyse van de robot (fig. 4.2.) laat zien dat de motor voor de 
tangentiale beweging (index 2) een koppel moet leveren bestaande 
uit: 

- een deelkoppel T.(t) voor het versnellen van de lineaire 
robotarm en de roterende onderdelen (bijlage 4.6.) 

- een deelkoppel T. (t) voor het overwinnen van coriollis
effecten (bijlage 4.7,) 
een deelkoppel TW2 (t) voor het overwinnen van optredende 
wrijving (bijlage 4.8,) 

- een deelkoppel TF2 (t) voor het overwinnen van een op de 
arm werkende kracht F2 (t) en moment M2 (t) (bijlage 4.9.). 
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Ret totaal door de motor te leveren koppel voor de tangentiale 
beweging is de som van de bovenstaande deelkoppels. Om het model 
eenvoudig te houden is voor het rendement van de tandwiel
overbrenging een genomen. Wordt hierbij de motor met versterker 
betrokken, dan geeft dit voor de tangentiale beweging: 

[ 

Jrw6+JTw1+JcS1+JAS1+JBuSl+JLl 
J.ot+JTwe+ + 

(io ) 3 

JTW4+JTW5+JCS5+JASZ+JBUSZ+JLZ JTWZ+JTW3+JAS3+JSUS3+JL3 
--------------------------------+ + 

(io*il)3 

*io*il*iz*i3*ti(t)+ -*io*il*iz*i3+bz *_(t)+ J (x ( t) ) J ~ 3. Z ] 

(io *il *ia *i3 ) 2 Ra 1 

dJ (x (t) ) 1 
--------* *x(t)*_(t)+TwcI -
d(x(t) io*il*iz*i3 

FI (t)*(x(t)+0,665)+MI (t) Kel Kez*KvI 
----------------------+-* (Ub 1 -Uo f f Z ) = *Ut 1 (t) (4.7.> 

io*il*il*i3 Raz Raz 

De modelvergelijkingen z1Jn beide uitgedrukt in de toestands
ruimte. De systeemparameters worden bepaald, om de beide 
vergelijkingen in een vereenvoudigde vorm weer te geven. 

4.4. De modelparameters van het systeem 

In de modelbeschrijving van de lineaire robotarm Z1Jn in 
[lit.1] de bijbehorende systeemparameters bepaald. In het model 
voor de radiale beweging zijn deze direct overgenomen. 

De systeemparameters in het model voor de tangentiale beweging 
Z1Jn gebaseerd op de theoretische constructie van de module. De 
electrische parameters voor de motor met bijbehorende versterker 
zijn overgenomen van [lit.1] (bijlage 4.10.). 

Metingen aan het systeem zijn nodig om de werkelijke grootte 
van de parameters te bepalen. Ret systeemmodel zal hierdoor de 
werkelijkheid beter benaderen hetgeen ten goede komt aan het 
besturingssysteem. 
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4.5. De modelbeschrijvina in de toestandsruimte 

De twee afgeleide modelvergelijkingen voor de radiaal- en 
tangentiaalbeweging kunnen als voigt eenvoudig worden weergegeven 
(bijlage 4.11.): 

Fl (t) 

-all +a6 1rUll (t) (4.8.) 

2Jh 
_(t)= - *x(t) 1r x(t)*_<t} -

~11rXa(t)+~a*X(t)+~3 

------------------*x(t)*_(t) -
~11rx2(t)+~a*x(t)+~3 

------------------*~(t} 
~1 *x:l (t) +~2 *x (t) +~3 

Fa (t) ~Il - ~6 *F2 (t) - M2 (t) 
+ *x(t) -
~1*x2{t)+~a*X(t)+~3 ~1*X2(t)+~2*X(t)+~3 

~7 
+ *U12(t) (4.9.) 
~1*X2(t)+~2*X(t)+~3 

Voor de beschrijving van het systeem in de toestandsruimte 
geldt: 

itt) = Sl.(~(t) ,~(t) ,t(t) ,t) (4.10.) 

De matrices A(t), B(t) en K(t) worden vanuit de gelineariseerde 
toestandsvergelijking bepaald. Hieronder verstaat men het vinden 
van benaderingsoplossingen voor kleine afwijkingen in de begin
toestand, het ingangssignaal en de krachtvector t.o.v. een 
nominale trajectorie met bijbehorende ingang en kracht. De 
perturbaties worden gedefin1eerd als: 

f ( t) =t < t) -to (t) 
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Hierbij bevat ~o (t) de nominale toestand van het systeem, ~o (t) 
de nominale ingangen en fo (t) de nominale krachten. De toestands
vergelijking m.b.t. de perturbaties (bijlage 4.12.) wordt: 

&(t)=A(~o (t) ,~o (t) ,fo (t) ,t)*&(t)+B(~o (t) ,~o (t) ,fo (t) ,t)*!!(t)+ 

K (~o (t) , ~o (t) , f 0 (t) , t ) * i ( t ) (4.14.) 

Voor optimale baanbesturing wordt verondersteld dat er geen 
perturbaties in de uitwendige krachten optreden, dus f(t)=O. De 
toestandsvergelijking (4.14) wordt hierdoor (bijlage 4.12.): 

i(t)=A(xo (t) ,Uo (t) ,fo (t) ,t) *:St(t)+ - - ---- - -

B (~o (t) , ~o (t) , fo (t) ,t) *!! (t) (4.15.) 

4.6. De discrete-tijd beschrijving van het systeem 

Het systeem zal m.b.v. besturingscomputers worden geregeld. 
Deze regeling zal een discreet karakter hebben. De signaal
conversie van continue-tijd signalen naar discrete-tijd signalen 
bestaat in de eenvoudigste vorm uit een bemonsteraar en een 
nulde-orde houdcircuit. Voor de bemonstering wordt verondersteld 
dat deze equidistant is, en dat er een nulde-orde houdcircuit op 
de ingang is. Overeenkomstig het continue-tijd systeem is voor 
het discrete-tijd systeem de toestandsvergelijking m.b.t de 
perturbaties (bijlage 4.13): 

&(i+1)=Ad (i)*&(i}+Bd (i)*!!(i) (4.16.) 

Veronderstelt men dat het continue-tijd systeem, en dus ook het 
discrete-tijd systeem constant is en gaat men ervan uit dat de 
verwerkingsduur gelijk is aan het bemonsteringsinterval dan 
geldt: 

Ad=I+A*r (4.17.) 

(4.18.) 
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V~~r hogere orde systemen z~Jn de discrete matrices Ad en Bd te 
berekenen via de Pade-reeksontwikkeling met r: 

.•• =I*ot=I*Ts (4.19.) 

Het pakket 'PC-matlab' werkt volgens deze berekeningsmethode. 

V~~r het onderzoek naar de optimale regelstrategie is het 
raadzaam vast te stellen of het systeem regelbaar en recon
strueerbaar is. Dit kan eenvoudig door van de reconstructie- en 
de regelbaarheidsmatrix de rangen te bepalen. 

4.7. De reconstrueer- en reaelbaarheid van het systeem 

De regeling van het systeem zal gebaseerd zijn op toestands
terugkoppeling m.b.v. een optimale regelwet. Hiervoor zal de hele 
toestand bekend moeten zijn. Meting van de uitgang ~(t) zal 
slechts een deel van de toestand opleveren. Uit de uitgang moet 
de rest van de toestand worden gereconstrueerd. Of reconstructie 
mogelijk is, kan eenvoudig worden onderzocht door de rang van de 
reconstructiematrix Qr te bepalen: 

(4.20.) 

De rang(Qr)=4 (bijlage 4.14). Dit betekent dat de toestand 
volledig reconstrueerbaar is. 

Of het systeem is te regelen kan eenvoudig worden onderzocht 
door de rang van de regelbaarheidsmatrix Pr te bepalen: 

Pre [Bd Ad Bd ] (4.21.) 

De rang(Pr)=4 (bijlage 4.14>. Dit betekent dat het systeem 
regelbaar is. 

4.8. De optimale discrete regelwet 

Afwijkingen op een gewenste baan moeten zo klein mogelijk 
blijven. Er wordt hiervoor gezocht naar een optimale regelwet die 
onder aIle omstandigheden baanafwijkingen op de best mogelijke 
wijze corrigeert. Uitgangspunt hierbij is de toestands
beschrijving van een line air constant discreet-tijd systeem 
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m.b.t. de perturbaties: 

(4.22.) 

De lineaire toestandsterugkoppeling is: 

~(i)=-Ld (i)*I(i) (4.23.) 

De optimale regelwet is gebaseerd op de matrix-riccati methode 
en weI op minimalisatie van het kwadratisch integraalcriterium: 

ie -1 
J= t [IT (i) *Q*I(i)+~T (i) *R*~(i) ]+11 (ie) *P. *I(ie) 

i=io 

Voor de optimale regelwet (bijlage 4.15.) vo1gt: 

(4.24.) 

(4.25.) 

PdQ (i) voIgt uit de discrete matrix-riccati vergelijking. De 
matrices Q en R zijn weegmatrices voor het regelresultaat en de 
benodigde regelinspanning. De situatie wordt bestudeerd voor een 
continu bedrijf van de robot over een in principe oneindig 
tijdsinterval. Voor de stationaire regelsituatie met i. -) -
nadert PdQ (i) de constante waarde Pdo, en LdO (i) de waarde Ldo. 

4.9. De stabiliteit van het (on)geregelde systeem 

De stabiliteit van discrete systemen kan worden onderzocht door 
naar de ligging van de polen in het z-vlak te kijken. Liggen aIle 
polen binnen de eenheidscirkel dan is het proces stabiel. Ligt er 
een pool op de eenheidscirkel dan bevindt het systeem zich op de 
rand van stabiliteit. Ligt een pool buiten de eenheidscirkel, dan 
is het proces instabiel. 

De beschrijving van een lineair constant ongeregeld discreet
tijd systeem in de toestandsruimte is: 

l(i+1)=Act *1(i)+Bd *~(i) (4.22.) 

De karakteristieke vergelijking in het z-domein levert de polen 
in het z-vlak door te stellen (bijlage 4.16): 

det(z*I-Ad)=O (4.26.) 
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De beschrijving van een lineair constant geregeld discreet-tijd 
systeem in de toestandsruimte is: 

(4.27. ) 

De karakteristieke vergelijking in het z-domein levert de polen 
in het z-vlak door te stellen (bijlage 4.16): 

(4.28.) 

4.10. De simulatie met 'PC-matlab' 

V~~r hogere orde systemen is het ondoenlijk analytisch de 
optimale regelwet te bepalen, zeker wanneer deze niet constant 
is. De regelwet is afhankelijk van de weegmatrices Q en R, de 
systeemmatrix Ad en de ingangsmatrix Bd. Tijdens het doorlopen 
van een nominale trajectorie zullen de systeemmatrix Ad en Bd 
niet konstant blijven. De optimale regelwet zal daardoor ook 
veranderen. Indien er geen externe krachten op het systeem werken 
is uit de beschrijving van het discrete-tijd systeem in hfdst. 
4.6. af te leiden dat beide matrices afhankelijk zijn van: 

Ad =Ad (Ts, mt ,~o , Y,o ) <4.29.> 

Bd -Bd (Ts, ml , ~o ) (4.30.) 

De optimale regelwet zal ook een functie zijn van deze parameters 
en de toegepaste weegmatrices Q en R. 

Met behulp van het simulatiepakket 'PC-matlab' wordt een 
nominale trajectorie gesimuleerd. Op het moment dat er een 
baanafwijking is t.o.v. dit nominale trajectorie, worden de 
systeemmatrix Ad en Bd bepaald, discreet gemaakt en de op dat 
moment geldende optimale regelwet wordt berekend. Hieruit voIgt 
een stuurspanning waarmee een optredende baanafwijking optimaal 
wordt teruggeregeld. 

Doel van de simulatie is te onderzoeken of het toepassen van 
een adaptieve regelwet noodzakelijk is, of kan worden volstaan 
met een constante regelwet. De constante regelwet wordt 
gedefinieerd bij een systeem volledig in rust, zonder lastmassa, 
bij een sampletijd Ts=2 ms en een radiale positie van de arm van 
x(t)-O m (bijlage 4.17). 

Door de responsie bij de optimale regelwet te vergelijken met 
die bij een constante regelwet is het mogelijk de doelstellingen 
te achterhalen. 

Een van de responsies is in figuur (fig. 4.3.) weergegeven. De 
resterende responsies zijn opgenomen in bijlage 4.18 
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Polen geregeld systeem in z-vlak bij toestandsterugkoppeling met: 

optimale regelwet LdO constante regelwet Ld C 

t ~--___ ,-~~----~ 

n r:: , , 
u, ,=' 

0 

-0 r.: 
~I 

Responsie systeem bij afwijking t.o.v. een nominale trajectorie bij: 

optimale regelwet L4° constante regelwet Ld C 

t C), 06 f 
;? () () 

pos 
tang. 

pos 
tang .lOO 

[m] 0, 04 [m] I 
O~ 

~ 
,,~17100 ~1 _~_~I _~I 

f", ,''2 0 f'i _ ", rl 0 (,')' '1 t\ tl -, ~ Jv. • ~vv 

I 

I nominale 
o trajecto,rie 

" A 1", I);i .l 
VI t'itt:~ 'f'~ ~#f 0. 48 C), 

pos rad. [m] ~ pos rad. [m] ~ 

fig. 4.3. Responsie en polen van het geregeld systeem 

Op basis van de simulatie kan het volgende worden opgemerkt. 

De responsie van het systeem is bij het toepassen van een 
constante regelwet minder goed dan bij het gebruik van een 
adaptieve regelwet. Bij het doorlopen van het hele toestands
bereik van de robot, zullen de proportionele factoren van de 
regelwet veranderen. Deze veranderingen kunnen al gauw oplopen 
tot 20% van de oorspronkelijke waarden. 

Het veranderen van de sampletijd bij het toepassen van een 
constante regelwet is riskant. Het vergroten van de sampletijd, 
voor b.v. het vertraagd laten afspelen van een nominale 
trajectorie, bij een niet aangepaste regelwet leidt tot een 
verminderde responsie van het systeem of zelfs tot instabiliteit, 
ook wanneer men met de samplefrequentie ver genoeg van de 
eigenfrequenties van het systeem blijft. De oorzaak hiervoor is 
het discrete karakter van het proces. In het continue geval 
waarbij niet wordt bemonsterd is het wenselijk een zo groot 
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mogelijke proportionele factor in de regelwet te hebben. Gaat men 
echter bemonsteren met een nulde-orde houdcircuit op de ingang, 
dan kan dit worden opgevat als een faseverschuiving met ~Ts. Is 
de tijdconstante van het te regelen proces van dezelfde orde van 
grootte als de sampletijd, dan treedt door de bemonstering voor 
een lagere proportionele factor al instabiliteit op, m.a.w. 
k.ax = k(~/Ts). Vergroting van de tijdconstante van het proces, 
b.v. door vergroting van de lastmassa, zal minder snel tot 
instabiliteit leiden. Verandering van de sampletijd dient, ook 
bij het toepassen van een constante regelwet, gepaard te gaan met 
het aanpassen van deze regelwet. 

De afwijkingen t.o.v. een nominale trajectorie mogen niet te 
groot zijn. Door de grote proportionele factoren in de regelwet 
treden bij te grote afwijkingen de stroombegrenzers van de 
versterkers in werking. Vooral de proportionele factor voor de 
tangentiale beweging is zeer groote Dit is te wijten aan de 
wegingsfactor die is toegepast voor een hoekafwijking. 

Van aIle toestandsparameters is de invloed van de radiale 
positie x(t) op de adaptieve regelwet het grootst. Verder zijn 
ook de sampletijd en de lastmassa van grote invloed hierop. 

4.11. Het geregelde systeem 

Op basis van de systeemmodel en de hierop toegepaste simulatie 
wordt het volgende besturingssysteem voorgesteld (fig. 4.4.). 

De werking is dat m.b.v. een op de robotarm bevestigde 
3D-sensor stuurspanningen naar de motoren worden gestuurd. De 
robot doorloopt een gewenste trajectorie. Gedurende deze teach
operatie wordt d.m.v. bemonstering de radiale positie xo en hoek 
_0 gemeten en in een buffer geplaatst. Is de teach-operatie 
voltooid, dan worden de nominale snelheden en versnellingen 
gereconstrueerd als ook de nominale stuursignalen berekend en in 
een buffer opgeslagen. 

Vervolgens worden de bufferinhouden naar een aan het systeem 
gekoppelde PC gezonden. Hierin wordt m.b.v. 'PC-matlab' de 
optimale regelwet voor elke toestand berekend. Deze worden ook in 
het buffer van het systeem geplaatst, en het naspelen (replay) 
van het nominale trajectorie kan beginnen. 

Het replay-proces vindt op 'real-time' basis plaats. Hiervoor 
wordt bij elke bemonstering het nominale stuursignaal en de 
bijbehorende optimale regelwet uitgestuurd. Het systeem reageert 
op deze stuursignalen. De werkelijke posities x en _ worden 
gemeten en vergeleken met de gewenste waarden. Hieruit wordt de 
perturbatie ! berekend. Een gedeelte van de v~~r de regelactie 
nodige toestand ! wordt gereconstrueerd, vermenigvuldigd met de 
heersende regelwet en het berekende regelsignaal toegevoerd aan 
het nominale stuursignaal. Op deze wijze is de hoeveelheid 'real
time' rekenwerk minimaal waardoor een zo kort mogelijke sample
tijd kan worden nagestreefd, noodzakelijk voor een snelle en 
nauwkeurige regeling. 
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fig. 4.4. Het geregelde systeem 

Het besturingssysteem van fig. 4.4 .• is een systeem met een 
adaptieve lineaire optimale toestandsterugkoppelling m.b.t. de 
perturbaties t.o.v. een nominaal trajectorie. Het voordeel van 
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het toepassen van het besturingssysteem volgens fig. 4.4. is dat: 

- bij het doorlopen van een nominaal trajectorie de 
toegepaste regelwet in elk punt van het trajectorie 
optimaal is, en dUs de afwijkingen t.o.v. dit trajectorie 
optimaal worden teruggeregeld 

- door het off-line berekenen van de nominale ingangen en 
de optimale regelwetten de on-line processtijd klein is. 

Het nadeel van het besturingssysteem is dat: 

- belangrijke systeemparameters als massa, massatraagheden 
e.d. bekend moeten zijn 

- de regeling is gebaseerd op een gelineariseerd model 
rond een nominaal trajectorie. Afwijkingen t.o.v. het 
nominale trajectorie mogen niet te groot zijn, daar de 
regeling anders niet meer optimaal voldoet 

- het bepalen van de nominale ingangen en de optimale 
regelwet off-line dient te gebeuren met behulp van een 
hieraan gekoppelde personal computer 

- het model goed bekend moet zijn om de nominale ingangen 
en de optimale regelparameters te kunnen bepalen. Een 
slecht model geeft een slecht regelalgorithme 

- het regelalgorithme wordt ontworpen voor een specifiek 
trajectorie waardoor de flexibiliteit daalt 

- speling, elasticiteit en dynamica van de aandrijving niet 
zijn meegenomen in het model. 
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5. ~ONCLUSIBS EN AANBBVBLINGBN 

In het kader van het onderzoek om robotsystemen nauwkeurigere, 
snellere en complexere bewegingen te laten uitvoeren wordt op dit 
moment een rotatiemodule gemaakt. Door hierop een bestaande 
lineaire robotarm wordt een RT-robot gerealiseerd. Hiermee moet 
het mogelijk zijn optimale (adaptieve) regelalgorithmen aan dit 
practisch industrieel systeem te toetsen. 

Op basis van vooraf gestelde specificaties is de rotatiemodule 
ontworpen. De module is opgebouwd uit een aantal hoofd
componenten, te weten: 

- het lager van het draaiplateau 
- de overbrenging 
- de motor 
- het meetsysteem 

Het lager van het draaiplateau en de mechanische componenten 
van de overbrenging zijn doorgerekend op mechanische belast
baarheid. Hierbij is een veiligheidsmarge van 3 aangehouden op de 
breuksterkte en van 1,3 op de oppervlaktespanning. 

Het doorrekenen op thermische belastbaarheid bleek m.u.v. de 
elctromotor niet noodzakelijk te zijn gezien de lage omtreksnel
heden van de diverse onderdelen waaruit de module is opgebouwd. 

Door de keuze van de aandrijving, een gelijkstroom schijfanker
motor met een vermogen van 1 kW en de totale overbrengingsver
houding van =181 is de module in staat de robotarm voldoende snel 
te roteren. De motor is hierbij getoetst op mechanische en 
thermische belastbaarheid. In de meest ongunstigste situatie 
blijft de ankertemperatuur van de motor met =90 0 Conder het 
maximaal toelaatbare van 150 0 C. 

Voor het nauwkeurig positioneren van de robot in tangentiale 
richting speelt het toegepaste meetsysteem een belangrijke rol. 
Overeenkomstig de specificaties wordt een meetsysteem toegepast 
met een voldoende groot oplossend vermogen. Bij een uiterste 
positie van de robotarm aan lastmassazijde (x(t)=0,375 m), is de 
uiterste armpositie, t.p.v. de lastmassa op minder dan 0,01 mm 
nauwkeurig te bepalen. 

Uit regeltechnisch oogpunt is een spelingsvrije overbrenging 
noodzaak. In de module is dit gerealiseerd door het toepassen van 
gedeelde tandwielconstructies en draaiveren als voorspan
mechanismen. De draaiveren zijn voldoende sterk om een voorspan
moment van 110% van het maximaal door te voeren koppel per 
overbrengingstrap te genereren. 

Bij het bepalen van de afzonderlijke overbrengingsverhoudingen 
is de nadruk gelegd op de stijfheid. Een eenvoudige analyse van 
de rotatiemodule met daarop geplaatst de lineaire robotarm leidt 
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tot een aantal VQor het systeem karakteristieke eigenfrequenties. 
Om exitatie van het systeem tijdens het proces te voorkomen moet 
een sampletijd worden genomen tussen 0,5 en 1,8 ms. 

Het regelalgorithme bepaalt in g~ote mate de kwaliteit van het 
besturingssysteem. Om te onderzoeken of voor het robotsysteem een 
adaptieve regelwet noodzakelijk is, ofkan worden volstaan met 
een constante regelwet is met 'PC-matlab' het systeem 
gesimuleerd. Uit de simulatie blijkt de noodzaak van een 
adaptieve regelwet. Bij het toepassen van een constanteregelwet 
kan de responsie van het systeem aanzienlijk slechter zijn, of 
zelfs instabiliteit optreden. 

Instabiliteit treedt op bij sampletijd van dezelfde orde van 
grootte als' de tijdconstante van het systeem. Door het discrete 
karakter van het proces worden eisen gesteld aan de maximale 
proportionele regelparameters in de regelwet. Een regelwet met 
parameters die dit maximum overtreffen zal aanleiding geven tot 
eeninstabiel geregeld proces: Vergroting van de lastmassa leidt 
minder snel tot instabiliteit. 

De afwijkingen t.o.v. nominales trajectorie mogen niet te 
groot zijn. Het regelalgorithme is bepaald bij een nominale 
trajectorie. Te grote afwijkingen t.o.v. dit nominal~ trajectorie 
bij het replayproces zal aanleiding geven tot een slecht geregeld 
proces. Tevens zullen bij te grote afwijkingen in de posities de 
stroombegrenzers van de versterkers in werking treden door de 
relatief grote proportionele parameters in de regelwet. 

V~~r het besturen van het systeem moet een programma worden 
geschreven dat~ m.b.v. de uit de simulatie verkregen optimale 
adaptieve regelwet, optredende baanafwijkingen op de best 
mogelijke wijze corrigeert.Wordt uitgegaan van het in hfdst. 
4.11 weergegeven besturingssysteem dan is het mogelijk een kleine 
on-line procestijd te realiseren. Een nadeel is dat proces- . 
parameters bekend moeten zijn en het model de werkelijkheid goed 
moet benaderen, wil het besturingssysteem optimaal werken. De 
systeemparameters in de simulatie zijn theoretisch achterhaald. 
Het is van belang deze parameters in een later stadium via . 
metingen te verifieren aan de bestaande opstelling. 

Een volgende stap in het onderzoek is ~en optimale kracht/weg
besturing te realiseren. Hiervoor kan de op de robot geplaatste 
3D-sensor worden gebruikt. De werking van de sensor is nog niet 
optimaal, maar als hulpmiddel bij het teach-proces voldoet hij. 
Gaat men later voor optimale kracht/weg-terugkoppeling de sensor 
gebruiken dan moet de werking ervan worden verbeterd. 

De dynamica van het systeem is niet in de modelvorming voor het 
ontwerpen van het regelalgorithme meegenomen. Het is van belang 
hetdynamisch gedrag bij de besturing van het systeem nauwkeurig 
te weten, om excitatie te voorkomen. De analyse zoals die nu is 
toegepast geeft slechts een globale indruk van het dynamisch 
gedrag van het systeem. Met behulp van geavanceerdere simulatie
pakketten is het mogelijk het systeem beter te simuleren, waarbij 
de demping wordt me~genomen. Met een Fourier-analyzer is het 
mogelijk de resultaten van de simulaties te verifieren en 
eventueel systeemparameters aan te passen. 
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B.2.1. Bet massatraaaheidsmoment van de lineaire robotarm 

Van de bestaande lineaire robotarm wordt het theoretisch 
massatraagheidsmoment bepaald. Bierbij is het massatraagheids
moment van de draaitafel en de tandkrans meegenomen. 

1330 120 

x(t) ml' /. 300 
300 f I / 150 ...I 

I 
I I 

I 

+ -,-
lila +m. +~ p +ma. 280 ma. , 

IA. ----JD.cl t +mT W 1 
r 

maten in mm o 500 .1 
fig. b.2.1.1. Geometrie van de lineaire robotarm 

De geometrie van de robotarm (fig. b.2.1.1.) is overgenomen uit 
[lit.10], de bijbehorende massa's uit [lit.l]: 

ml=lastmassa=O .•• 50 kg 
m.=massa motor+tacho=15 kg 
m •• t=massa motorsteun=l kg 
map=massa spindel=4,16 kg 
rna=massa robotarm=36,2 kg 
mg=massa geleiding=16 kg 
m •• =massa meetsysteem=20 kg 
mdt-massa draaiplateau=61,8 kg 
mtk-massa tandkrans (TW1)=24,4 kg 

De op de arm bevestigde hall-effect schakelaars beperken de 
slag van de robotarm tot: 

-0,225 m ~ x(t) ~ 0,375 m (b.2.1.1.) 

Bet totale massatraagheidsmoment is niet constant maar een 
functie van de radiale positie x(t) en de lastmassa ml. Voor het 
totale masstraagheidsmoment geldt: 

J(X(t)=JI (x(t) )+Jap (x(t) )+J •• t (x(t) )+J. (x(t»+ 

Jll+J. (x(t»+J, (x(t»+J •• (x(t) )+Jcat+Jtk (b.2.1.2.) 
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Met uitzondering van het lagerhuis, het draaiplateau en de 
tandkrans zijn alle massatraagheidsmomenten een functie van de 
radiale positie x(t). 

ad 1. het massatraaaheidsmoment van de lastmassa 

V~~r het massatraagheidsmoment van een lastmassa geplaatst aan 
het uiteinde van de lineaire robot geldt: 

Jl=ml*(x(t)+O.66S)2 (b.2.1.3.) 

ad 2. het massatraagheidsmoment van de spindel 

V~~r het massatraagheidsmoment van de spindel geldt: 

J. p =J. p , z +JII p , 0 z (b.2.1.4.) 

met: J.p,z=het massatraagheidsmoment van het zwaartepunt van 
de spindel t.o.v. de rotatie-as 

Jap,oz=het massatraagheidsmoment van de spindel om het 
zwaartepunt 

Hiervoor geldt: 

J a p , z =m. p *x:l (t) (b.2.1.S.) 

en: 

1 
J. p, 0 z =-*m. p *1 2• p (b.2.1.6.) 

12 

Met een lengte van de spindel van 1,33 m en een massa van 4,16 kg 
geeft dit: 

Jsp=4,16*(x 2 (t)+O,1474)=4,16*x 2{t)+O,6132 (b.2.1.7.) 
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ad 3. het massatraaaheidsmoment van de motorsteun 

V~~r het massatraagheidsmoment van de motorsteun geldt: 

J •• , -J •• t, z +J •• t. 0 z (b.2.l.8.) 

met: J •• t,z-het massatraagheidsmoment van het zwaartepunt 
van de motorsteun t.o.v. de rotatie-as 

J •• t.oz=het massatraagheidsmoment van de motorsteun om 
het zwaartepunt 

Hiervoor geldt: 

en: 

1 
J •• t. oz--*m •• t * (d a •• t +1 2 •• t) 

. 12 

(b.2.l.9.) 

(b.2.1.10.) 

Met een diameter voor de motorsteun van 0,1 m en een 1engte van 
de motorsteun van 0,12 m geeft dit: 

1 
J •• ,-1*[ex(t)-0,725)a+----*(0,1 2+O,12 2 )] 

12 

-(x(t)-0,725) 2+0,002 (b.2.l.ll.) 

ad 4. het massatraaaheidsmoment van de motor 

V~~r bet massatraagheidsmoment van de motor geldt: 

(b.2.l.12.) 

met: J.,z=het massatraagheidsmoment van het zwaartepunt van 
de motor t.o.v. de rotatie-as 

J •. oz-het massatraagheidsmoment van de motor om het 
zwaartepunt 
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Hiervoor geldt: 

en: 

J •. z=m.*(x(t)-0,935)Z 

1 
J •• oz--*m.* (dz.+l z.) 

12 

(b.2.1.13.) 

(b.2.1.14.' 

Met een diameter voor de motor van 0,3 m en een lengte van de 
motor van 0,3 m geeft dit: 

1 
J.=15*(x(t)-0,935)1+----*(0,3 Z+0,3 1'] 

12 

=15*(x(t)-0,935)Z+0,225 

ad 5. het massatraaaheidmoment van het lagerhuis 

(b.2.1.15.) 

Het massatraagheidsmoment van het lagerhuis is afgeleid uit de 
in fig. b.2.1.2. weergegeven geometrie. 

17 

17 
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I. 200 

270 

fig. b.2.1.2. Geometrie van het lagerhuis 
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Voor het massatraagheidsmoment van het lagerhuis geldt: 

Jl h -J. r . pi +Jh 11 1 • (b.2.1.16.) 

Voor de grondplaat is het massatraagheidsmoment: 

1 
J .. r • p 1 a-* m. r . p 1 * (b I. r . P I + 1 1• r . Pi) ( b • 2 • 1 • 1 7 • ) 

12 

Met de in fig. b.2.1.2. opgegeven afmetingen voor de stalen 
grondplaat geeft dit een massa m.r.pl-10,Ol kg. en een 
massatraagheidsmoment Jgr.pl=0,126 kgm l • 

Het massatraagheidsmoment voor het huis is te bepalen volgens: 

(b.2.1.18.) 

J u ltw en J1uw zijn de massatraagheidsmomenten van de twee 
fictieve massieve blokken waaruit het huis is opgebouwd (fig. 
b.2.1.l.). 

maten in mm 

214 

120 
200 

fig. b.2.1.l. Schematische opbouw lagerhuis 

Voor het uitwendige deel geldt: 

1 
J .. 1 t w --*mu 1 t w * (b lu t 1 w + llg t t w ) 

12 

5 
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Voor het inwendige deel: 

1 
J1Dw=----*mlDw*(b 21Dw+1 21Dw) 

12 
(b.2.1.20.) 

Met de in fig. b.2.1.3. gegeven afmetingen voor het uitwendige en 
het inwendige deel van het lagerhuis geeft dit een uitwendige 
massa mUltw=93,47 kg en een inwendige massa mlDw=47,17 kg. Het 
massatraagheidsmoment voor het uitwendige deel is Jul1w=0,922 
kgm 2 en voor het inwendige deel J1Dw=0,365 kgm 2 • Met vergelijking 
b.2.1.16., b.2.1.17. en b.2.1.18. geeft dit uiteindelijk voor het 
massatraagheidsmoment van het lagerhuis: 

Jlh=0,126+0,922-0,365=0,683 (b.2.l.21.) 

ad 6. het massatraaaheidsmoment van de robotarm 

De lineaire robotarm is uit verschillende onderdelen opgebouwd. 
Alle onderdelen tezamen bepalen het totale massatraagheidsmoment 
van de arm. Daar de arm radiaal t.o.v. de rotatie-as van het 
draaiplateau kan bewegen zal het totale massatraagheidsmoment een 
functiezijn van de radiale positie x(t}. Het massatraagheids
moment van de balk is gebaseerd op de in fig. b.2.1.4. gegeven 
geometrie 

maten in mm 

8 

148 

1-1330 mm 

fig. b.2.1.4. Doorsnede van de armbalk 
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Het massatraagheidsmoment van de balk is opgebouwd uit het 
massatraagheidsmoment ~ het zwaartepunt en het massatraagheid
moment om het zwaartepunt: 

J a =J. , it +J. , 0 it (b.2.1.22.) 

Het massatraagheidsmoment van het zwaartepunt van de balk is te 
berekenen volgens: 

J •• it =rna * x 2 ( t ) (b.2.1.23.) 

x(t) is de afstand van het massamiddelpunt van de balk t.o.v. de 
rotatie-as van het draaiplateau. Met een massa van 36,2 kg.voor 
de balk geeft dit: 

J •• z=36,2*x 2 (t) (b.2.1.24.) 

V~~r het massatraagheidsmoment om de x-as is de weergave van de 
balk in fig. b.2.1.5. equivalen~aan de weergave in fig. b.2.1.4. 

maten in mm 

148 

1=1330 mIn 

fig. b.2.1.5. Equivalente weergave balk 

Het massatraagheidsmoment om het zwaartepunt is: 

J •• 0 it =Jut t w. 0 it -Jill W. 0 it (b. 2 .1. 25. ) 
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V~~r het uitwendige deel geldt: 

1 
Jill t w. 0 Z =-* mil 1 t w * (b 311 1 t w + 1 au 1 t " ) 

12 

V~~r het inwendige deel: 

1 
J'a" to Z =-*ml. w * (b 11 a w +1 21. w ) 

12 

(b.2.1.26.) 

(b.2.1.27.) 

Met de in fig. b.2.1.S. gegeven afmetingen voor het uitwendige en 
het inwendige deel van de balk geeft dit een uitwendige massa 
mUltw=147,4 kg en een inwendige massa mt.w=111,2 kg. Het 
massatraagheidsmoment voor het uitwendige deel is JUltw.oz=21,84 
kgm l en voor het inwendige deel Jl.".oz=16,45 kgm l • Met 
vergelijking b.2.1.22.,b.2.1.24. en b.2.1.25. geeft dit voor het 
massatraagheidsmoment van arm: 

J.=36,2*x a (t)+21,84-16,45=36,2*x a (t)+5,39 (b.2.1.2S.) 

ad 7. het massatraagheidsmoment van de geleidingen 

Aan weerszijde van de robotarm zit een geleidingsstrip waarmee 
de arm in het lagerhuis is gelagerd. Op basis van de in fig. 
b.2.1.6. weergegeven geometrie van de geleidingsstrippen is het 
massatraagheidsmoment ervan bepaald. 

maten in mm 

10 50 

1=1330 mm 
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fig. b.2.1.6. Doorsnede van de geleidingsstrippen 
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Het massatraagheidsmoment van de strippen is opgebouwd uit het 
massatraagheidsmoment ~ het zwaartepunt en het massa
traagheidsmoment om het zwaartepunt: 

J g =Jg , z +Jg • 0 z (b.2.1.29.) 

Het massatraagheidsmoment ~ het zwaartepunt van de strippen is 
te berekenen volgens: 

J. , Z em, *x 2 (t) (b.2.1.30.) 

x(t) is de afstand van het massamiddelpunt van de strippen t.o.v. 
de rotatie-as van het draaiplateau. Met een massa van 16 kg voor 
de beide strippen geeft dit: 

(b.2.1.31.) 

Voor het massatraagheidsmoment om de x-as is de weergave van de 
strippen in fig. b.2.1.7. equivalent aan de weergave in fig. 
b.2.1.6. 

maten in mm 1=1330 mm 

50 

96 

116 .1 
fig. b.2.1.7. Equivalente weergave geleidingsstrippen 

Het massatraagheidsmoment om het zwaartepunt is: 

Jg,oz=Jultw,oz-Jlaw,oz (b.2.1.32.) 

Voor het uitwendige deel geldt: 

1 
J.l t w. 0 Z =-*m. 1 t w * (b::&u 1 t w +1 Zu 1 t " ) 

12 

9 

(b.2.1.33.) 



Voor het inwendige deel: 

1 
J1Dw.oZ-----*mlDw*(b 21Dw+1 21Dw) (b.2.1.34.) 

12 

Met de in fig. b.2.1.7. gegeven afmetingen voor het uitwendige en 
het inwendige deel van de strippen geeft dit een uitwendige massa 
mUltw=62,98 kg en een inwendige massa mlDw-46,98 kg. Het 
massatraagheidsmoment voor het uitwendige deel is Jultw.oz-8,94 
kgm 2 en voor het inwendige deel J.Dw,oz.7,38 kgm 2 • Met 
vergelijking b.2.1.29.,b.2.1.31. en b.2.1.32. geeft dit voor het 
massatraagheidsmoment van de geleidingsstrippen: 

J,=16*x 2 (t)+8,94-7,38=16*x 2 (t)+1,56 (b.2.1.35.) 

ad 8. het massatraaaheidsmoment van het meetsysteem 

Op de robotarm zijn verschillende kleine componenten geplaatst 
die allen bijdragen tot het totale massatraagheidsmoment. Het is 
ondoenlijk de bijdrage van iedere component tot het totale 
massatraagheidsmoment te bepalen. De bijdragen worden in rekening 
gebracht door een fictief meetsysteem met een massa van 20 kg 
gelijkmatig verdeeld over de robotarm (fig. b.2.1.8.). 

40rE:--------rr;::J 
~ 1330 ~ 

fig. b.2.1.8. Het fictieve meetsysteem 

Het totale massatraagheidsmoment van het meetsysteem is opgebouwd 
uit het massatraagheidsmoment van het zwaartepunt en het massa
traagheidsmoment 2m het zwaartepunt: 

J •• -J •• , z +J ••. 0 Z (b.2.1.36.) 

Het massatraagheidsmoment van het zwaartepunt van het meetsysteem 
is te berekenen volgens: 

J ••• z -ma. *x 2 (t) (b.2.1.37.) 
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x(t) is de afstand van het massamiddelpunt van het meetsysteem 
t.o.v. de rotatie-as van het draaiplateau~ Met een massa van 20 
kg geeft dit: 

J ••. z-20*x l (t} (b.2.1.38.) 

V~~r het massatraagheidsmoment om het zwaartepunt geIdt: 

1 
J ••• oz--*m.. *(bl •• +I z •• ) 

12 
(b.2.1.39.) 

Met de in fig. b.2.1.8. gegeven afmetingen is het massatraag
heidsmoment om het zwaartepunt J ••. oz-2,95 kgm l • Dit Ievert met 
vergelijking b.2.1.38. voor het totale massatraagheidsmoment van 
het fictieve meetsysteem: 

Jms-20*x 2 (t)+2,95 (b.2.1.40.) 

ad 9. het massatraagheidsmoment van het draaiplateau 

V~~r het massatraagheidsmoment van het draaiplateau is 
uitgegaan van de in fig. b.2.1.9. weergegeven geometrie. 

,---I ___ -----'[]20 
I. 0 700 .1 

fig. b.2.1.9. Geometrie van het draaiplateau 

V~~r het massatraagheidsmoment geIdt: 

(b.2.1.41.) 

Met de in fig. b.2.1.9. gegeven afmetingen is de massa van het 
draaiplateau mdt-61,8 kg en voIgt hieruit voor het 
massatraagheidsmoment: 

Jelt-1,98 (b.2.1.42.) 
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ad 10. het massatraagheidsmoment van de tandkrans 

Bij het berekenen van het massatraagheidsmoment van de 
tandkrans (TW1) is uitgegaan van de in fig. b.2.1.10. gegeven 
geometrie. 

~ ~ __ ~~=r45 
l ~ : ::: ·1 J 

fig. b.2.1.10. Geometrie van de tandkrans 

Voor het massatraagheidsmoment geldt: 

(b.2.1.43. ) 

Met de in fig. b.2.1.10. gegeven afmetingen is de massa van de 
tandkrans mtk-24,4 kg en volgt hieruit voor het massatraag
heidsmoment: 

Jtk-2,07 (b.2.1.44.) 

Het totale massatraagheidsmomentvan de lineaire robotarm is 
volgens vergelijking b.2.1.2. de som van de in ad 1. tIm ad 10. 
bepaalde deelmassatraagheidsmomenten: 

J(x(t»=ml*(x(t)+0,665)2+(x(t)-0,725)2+15*(x(t)-0,935)2 

+76,36*x J (t)+15,25 (b.2.1.45.) 

Het massatraagheidsmoment grafisch weergegeven (fig. b.2.1.11.) 
als functie van de radiale positie x(t} met parameter ml laat 
zien dat er twee randmaxima zijn voor de uiterste stand van de 
robotarm. Afhankelijk van de lastmassa treedt het maximum 
massatraagheidsmoment op in een van uiterste standen. 
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fig. b.2.1.11. Het massatraagheidsmoment van de robotarm 

Voor de tijdsafgeleide van het massatraagheidsmoment van de 
Iineaire robotarm voIgt: 

d(J(x(t») d(J(x(t)'» d(x(t» 

---------= * = 
dt d(x(t» dt 

=2*[ml*(x(t)+O,665)+(x(t)O,725)+15*(x(t)-O,935)+ 

76,36*x(t)]*x(t) (b.2.1.46.) 
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B.2.2. Bet radiaal- en tangentiaal bewegingsverloop 

Naast het massatraagheidsmoment bepaalt het bewegingsverloop in 
grote mate het door de motor en te leveren koppel. Ben 
bewegingsverloop voor beide richtingen is in principe onder te 
verdelen in drie deelgebieden, teweten: 

een deelgebied waarin massa's worden versneld 
een deelgebied waarin massa's met een constante snelheid t 
worden voortbewogen 
een deelgebied waarin massa's worden vertraagd. 

ad 1. het tangentiaal bewegingsverloop 

De ontwerpeisen voor de tangentiale bewegingsrichting zijn: 

- _.ax (t)=n/2 rad/s 2 

- •• ax (t)=n/2 rad/s 
- -n/2 rad S ,(t) s n/2 rad 

Voor het doorrekenen van de rotatiemodule is voor de 
tangentiaalrichting het bewegingsverloop van fig. b.2.2.12. 
aangenomen. 

itt) (rad/s 2 ) 

t 

_Ct) (rad/s) 

t 

• (t) (rad) 

t !! 
2 

-!! 
2~--~ 

-n/2 s .et) s -n/4 
.(t)-i(t}*t=n/2*t rad/s 
met: 

1
2*(.(t)+n/2)] 

t=.f 
. n/2 

tl _ s 

-n/4 S ;etl S n/4 
t .Ct)-n/2 rad/s 

t2 -l+tl s 

n/4 S ;(t) s n/2 
• (t) =n/2-n/2*t* 
met t*=t-t2 S 

ta -- t en t* uit: 
.{t)-n/4=t*-n/4*t* 2 

fig. b.2.2.12. Bet tangentiale bewegingsverloop 
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ad 2. het radiaal beweginasverloop 

De ontwerpeisen voor de radiale bewegingsrichting zijn: 

- X.ax (t)a10 m/s: 
- X.ax (t)=l m/s 
- -0,225 m S x{t) s 0,375 m 

Voor het doorrekenen van de rotatiemodule is voor de 
radiaalrichting het bewegingsverloop van fig. b.2.2.13. 
aangenomen. 

X (t) (m/s 2) 

, 10~1 __ ~t~1 ____ ~t2 ____ ~t3 __ t 

-0,225 s x(t) s -0,175 
x(t)ax(t)*t=10*t m/s 
met: 

1
2*(X(t)+0,225)] 

t=1 
10 

tl= ,1 s 
X (t) (m/s) 

t 1 

x(t} (m) 

f·375 

-0,225 L...----

-0,175 s x(t) s 0,325 
t3 -- t x(t)=l m/s 

ta -- t 

tl=0,5+tl s 

0,325 s x(t) s 0,375 
x(t}=1-10*t* 
met t*=t-tl s 

en t* uit: 
x(t)-0,325=t*-5*t* :& 

fig. b.2.2.13. Het radiale bewegingsverloop 
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B.2.3. Het aandrijfmoment HI (t) 

Indien wrijving in het draaiplateaulager buiten beschouwing 
wordt gelaten dan volgt het aandrijfmoment H2 (t) uit het 
impulsmoment: 

d{D(t» d(J(x(t»*f<t) d(J(x(t») 
H2 (t)= = =J(x(t»*i(t)+ *_(t) 

dt dt dt 

d(J(x(t») d(x(t» 
=J(x(t»*_(t)+ * *_(t) 

d(x(t» dt 

d(J(x(t» 
=J(x(t»*;(t)+ *x(t)*_(t) (b.2.3.1.) 

d(x(t» 

Het voor het massatraagheidsmoment van de lineaire robotarm 
J(x(t» en zijn plaatsafgeleide uit B.2.1.geeft dit: 

H2 (t)=[ml*(x(t)+O,665)2+(x(tl-O,725)2+15*(x(t)-O,935)2 

+76,36*x 2(t)+15,25]*;(t)+ 

2*[ml*(x(t)+O,665)+(x(t)O,725)+15*(x(t)-O,935)+ 

(b.2.3.2.) 

De bijdrage in tangentiale richting is maximaal indien 
;(t)=j ••• -n/2 rad/sl en i(t)=j •• x=n/2 rad/s. Worden de in bijlage 
B.2.2. gegeven bewegingsverlopen in rekening gebracht dan geldt 
voor het aandrijfmoment: 
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-0,225 m S x(t) S 0,175 m 

HI (t)-[ml *(x(t}+0,665) 2+(x(t)-0,725) :I+15*{x(t)-0,935):I 

+76,36*x 2(t)+15,25]*n/2+ 

2*[ml*(x(t)+0,665)+(x(t)0,725)+lS*(x(t)-0,935)+ 

[

2*(X(t)+0.22S)] 
76,36*x{t»)*10*1 10 *0/2 (b.2.3.3.) 

-0,175 m S x(t) S 0.325 m 

Hz (t)-[ml *(x(t)+0,66S) :I+(x(t)-0,72S) :I+15*(x(t)-0,93S}:I 

+76,36*X2(t)+lS,2~]*n/2+ 

2*[ml*(x(t)+0,66S)+(x(t)0,72S)+lS*(x(t)-0,935)+ 

76,36*x(t)]*1*n/2 (b.2.3.4.) 

0,325 m S x(t) S 0,375 m 

HI (tl-[ml *(x(t)+0,665) z+(x(t)-0,725) :I+15*(x(t)-0,935):I 

+76,36*x 2 (t)+lS,25]*n/2+ 

2*[ml*(x(t}+0,66S)+(x(t)0,72S)+15*(x(t)-0,935)+ 

1-/(1-20*(x(t)-0,325» 
76,36*x(t)]*[l-10* ]*n/2 (b.2.3.5.) 

10 

Is er geen radiale beweging dan geldt voor het aandrijfmoment: 

Hz (t)-[ml *(x(t)+0,66S) z+(x(t)-0,72S) z+15*{x(t)-0,935):I 

+76,36*x:l(t)+lS,2S)*n/2 (b.2.3.6.) 

17 
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De bijdrage van de radiale beweging is maximaal bij x(t)=O,325 
m, x(t)=x.ax=l m/s en X(t)=x.ax=10 m/s 2 (fig. b.2.3.1.). 

Hz (t) t 
[Nml 

-:ml=50 kg 
*-*:ml-25 kg 
o-o:ml=O kg 

400 ,., -------.,.------""""! 
~ ~:; () () 

200 

II (' " .1. .J \.J 

() 

.... t ()O\~~----~----~--
( -in () (') r H" J ,',i ,) 

xCt) em] _ 

fig. b.2.3.1. Het aandrijfmoment Hz (tl 

Omdat wrijving buiten beschouwing is gelaten, wordt voor de 
mechanische belastbaarhe1dsberekeningen een maximaal 
aandrijfmoment van Ha (t).ax=364 Nm genomen. 
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8.2.4. De mechanische belasting van het draaiplateau 

V~~r de belasting van het draaiplateau wordt in eerste 
instantie alleen gekeken naar de belasting van de lineaire 
robotarm op het draaiplateau onderzocht. De reactiekrachten op 
het lager worden bijlage B.2.5. behandeld. 

De totale belasting van het draaiplateau is opgebouwd uit een 
dynamisch en een statisch deel (fig. b.2.4.1.). Er wordt voor de 
eenvoud veronderstelt dat alle constructie-elementen star zijn. 

Fl F. +F. p +F, +F •• F •• t F. 

- x{t) x(t)-0,725 

x(t)+0,665 x(t)-0,935 .. - I O'l~: 
maten in m 

fig. b.2.4.1.'De belasting van het draaiplateau 

ad 1. de statische belasting 

Volgens fig. b.2.4.1. geldt voor de statische belasting op het 
draaiplateau: 

- Fx •• t. t-O 

- F". t. t - (ml +m. +ms p +mg +m.. +m.. t +m. +ml b ) *g 

- Fz;. t. t =0 

- Mx •• t. t =0 

- My •• t. t-O 

- Mz •• t. t = [ml * (x (t)+O, 665) + (lila +ma p +mg +m •• ) *x(t) + 

m.at*{X(t)-0,725)+m.*(x{t)-0,935)]*g 
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ad 2. de dynamische belasting 

De dynamische belasting van het draaiplateau wordt veroorzaakt 
door: 

- de radiale versnelling van de lineaire robotarm 
- de hoeksnelheid van het draaiplateau. 

De belasting van het plateau is maximaal bij een maximale 
hoeksnelheid f(t)=_max=n/2 rad/s. volgens fig. b.2.4.1. geldt: 

- Fa. d., D = (ml +ma +ma p +m. +m •• + •• t +.+mlb ) *x(t) + 

[mt * (x ( t ) + 0 , 665 ) + (ma +ma p +m, +m.. ) * X ( t ) + 

m .. t * (x ( t ) - 0 , 725 ) +. * (x ( t ) - 0 , 935 ) ] * (n/ 2) 2 

- Fit', d 'I D =0 

- Fz. d., D-O 

- Mx. d 'I D-O 

- M¥.d¥D= zie bijlage B.2.3. 

- Mz,d¥D=0,15*Fx.dYD 

De totale belasting is de som van het statische deel en het 
dynamische deel: 

- Fx - (ml +ma +ma p +m, +m •• +m •• t +. +ml .. ) *x (t) + 

[ml * (x(t) +0,665) + (rna +ms p +m, + •• ) *x (t) + 

m..t*(x(t)-0,725)+m.*(x(t)-0,935)]*(n/2)2 

- F., - (ml +rna +ma p +m. +m.. +m.. t +m. +ml It ) *g 

- Fz-O 

- M.=O 

- M.,- zie bijlage B.2.3. 

- Mz=0,15*Fx+[ml * (x(t}+0,665)+(rna+ma,+m.+JI\a. )*x(t)+ 

m.at*(X(t)-0,725)+.*(x(t)-0,935)]*g 

20 



hierbij is: 

- FK ,Fz=radiaalkracht 
- F,=axiaalkracht 
- Hx ,Mz=kippmoment 
- M,=aandrijfmoment 

Met uitzondering van het aandrijfmoment treedt er een maximum 
op in de belasting van het draaiplateau voor iCt)='.ax=n/2 rad/s, 
x(t)=x •• x=10 m/sz, x(t)=O,375 m en ml=50 kg, zijnde: 

- FK=1600 N 
- F¥=1945 N 
- Mz=945 Nm 
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B.2.S. De mechanische belastina van het draaiplateaulaaer 

De krachten en momenten door de lineaire robotarm uitgeoefend 
op het draaiplateau werken door op het lager van het plateau. Het 
lager ondervindt de in fig. b.2.S.1. weergegeven krachten en 
momenten. 

.. JMz 

Y-Px 

~F' 

l F,. +F., 

PT 

fig. b.2.S.1. Belastingssituatie van het draaiplateaulager 

Uitgangspunt zijn de maximale krachten en momenten berekend in 
bijlage B.2.3. en B.2.4. In de situatie dat de optredende 
tandkracht en de berekende radiaalkracht Px dezelfde richting 
hebben treedt de maximale radiaalkracht op: 

Px • to t cFx +FT (b. 2.5.1. ) 

De tandkracht is afhankelijk van aandrijfmoment My. Bij een 
maximaal optredende aandrijfmoment My=364 Nm is de optredende 

22 



tandkracht: 

H, 1 
FT· * =1416 N (b.2.5.2.) 

~*Dstc cos20 o 

Bet lager ondervindt naast de axiale kracht Fy van de robotarm 
een extra axiaalkracht t.g.v. het eigengewicht van het draai
plateau en de tandkrans: 

De totale belasting van het draadlager wordt: 

- Fx=3016 N 
- Fy =2790 N 
- Hz=945 Nm 

Om tijdens het bewegen van de robotarm speling in het 
draadlager te voorkomen .dient deze te worden voorgespannen. Bet 
lager wordt m.b.v. 24 bouten aan de omtrek opgespannen (fig. 
b.2.5.2.). 

Indien wordt verondersteld dat de helft van de spanbouten het 
optredende kipprnornent opnernen dan is een equivalente 
axiaalkracht te bepalen, waarvoor geldt: 

Hz 
Fax .• ,= =254 N (b.2.5.4.) 

~*DL*l2 

De totale axiale voorspankracht van het lager 'wordt: 

Fax,.ap=24*Fax.a,=6096 N (b.2.5.5.) 

De totale maximale axiaal kracht op het lager wordt: 

Fax=Fy +Fax,.ap=8880 N (b.2.5.6.) 

23 
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In de meest ongunstige situatie zal het lager worden belast met: 

Fax =8880 N 
Frad=Fx=3016 N 
MI> 1 p p -Mz =945 Nm 

V~~r de lagering van het draaiplateau is gekozen voor het INA
draadlager DVE-160620 met een dynamisch draagtal: 

bij zuiver radiale belasting Cr-26000 N 
bij zuiver axiale belasting C.=30000 N 

Bij het gelijktijdig optreden van een axiale kracht, radiale 
kracht en een kippmoment, waarbij het kippmoment wordt omgerekend 
naar een equivalente axiaal kracht, wordt een zekerheidsfactor 
gedefinieerd [lit.12l: 

1 
s=--- (b.2.S.7.) 

Fa Fr 
-+-
Ca Cr 

Het lager voldoet indien S~l. Bij de meest ongunstige belasting 
van het lager is de zekerheidsfactor S=1,63. 

V~~r de theoretische levensduur van het lager gaan we uit van 
de meest ongunstigste belastingssituatie van het lager, het 
~leinste dynamische draagtal Cr en een equivalente kracht: 

Fe q =1 [F I. x +F Ir a d + ( 12*Fax . e q ) I] =9860 N (b.2.S.8.) 

Op basis van deze equivalente kracht wordt de theoretische 
levensduur van het lager bij een hoeksnelheid van n=lS-/min: 

~ 
Cr ] 3 10' 

L •.•• = ---- *------=20400 uur F.. 60*n 
(b.2.S.9.) 

De werkelijke levensduur zal langer zijn dan de theoretisch 
berekende, daar het lager in de praktijk zelden tot nooit vol zal 
worden belast. 
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8.2.6. Overzicht van toepasbare overbrenainastypen 

\ 3-traps 4-traps 2-traps harmonic 
\ type voorgesp voorgesp worm drive 

ken-\ tandwiel tandwiel wormwiel voorgesp 
merk \ voorgesp tandwiel 

\ tandwiel 

iTW~7 iTW~7 
overbreng iTW~7 iTw~7 i.,., ~70 ivw ~200 
verhouding ito t ~200 itot~300 it 0 t ~500 it 0 t ~1400 

IlT w =0,96 IlT w =0,96 
rendement IlT w =0,96 1l1w=0,96 Ilww =0,6 III D =0,7 

Ilt 0 t =0.89 11" 0 t. =0.85 Ilt 0 t =0.58 Iltot=0.67 

~_ww=5' ~_ID=9' 
speling ~_=O' ~_=O' ~_TW=O ' ~_T w=o· 

~_t 0 t. =5' ~_tot=9' 

stijfheid kt 0 t = k .. 0 t = kt 0" = kt 0 t = 
naar uit- 2,3*10" 1,8*10" 1,8*10" 2*106 

gaande as Nm/rad Nm/rad Nm/rad Nm/rad 

inbouw- h=0,3 m h=0,35 m h=0,3 m h=O,45 m 
hoogte 

massatraag 
heidsmom. J=4*10-4 J=5*10-4 J=8*10-5 J=3*10-4 
naar motor kgm Z kom 2 kgm 2 kom 2 

as 

tabel. b.2.6.1. Overzicht van typen overbrengingen 

25 



B.2.7. Bet rendement van een voorgespannen tandwielpaar 

In het algemeen is het rendement gedefinieerd als: 

P-Pv Pv 
~=----=1 - ---- (b.2.7.1.> 

P P 

Bet verliesvermogen Pv kan volgens [lit.5] worden onderverdeeld 
in: 

met: 

(b.2.7.2.) 

POTw=vermogensverlies onbelaste tandwielen door wrijving 
Pp l=vermogensverlies t.g.v. karnverlies 
Pol=vermogensverlies in lagers bij onbelaste tandwielen 
PTw=vermogensverlies door wrijving bij belaste tandwielen 
PL=vermogensverlies in lagers bij belaste tandwielen 

[lit.5] beweert dat het grootste deel van het vermogensverlies 
voor rekening komt van PTW. In de situatie dat de normaalkracht 
per eenheid tandbreedte qs120 N/m z is en de omtreksnelheid 
vs10 mis, blijkt PTW evenredig toe te nemen met de tandnormaal
kracht Fn terwijl de andere vermogensverliezen nagenoeg constant 
blijven. 

(b.2.7.3.> 

Bij een voorspanning van 110% van het maximaal doorte voeren 
koppel, kan de tandkracht oplopen tot 2,1 maal de ongespannen 
tandkracht. Bet hierbij optredende verliesvermogen zal ook met 
een factor 2,1 toenemen. V~~r ongespannen nauwkeurig bewerkte 
tandwielen is het verliesvermogen: 

PV,OTW 
~=1- =0,98 -) Pv.oTw=O,02*P (b.2.7.4.) 

P 

Een toename van het verliesvermogen met een factor 2,1 geeft een 
verliesvermogen bij voorgespannen tandwielen van: 

(b.2.7.5.) 
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B.2.8. De torsiestijfheid van de overbrengina 

De torsiestijfheid van de overbrenging wordt getransformeerd 
naar de uitgaande as. Volgens [lit.6] is de totale 
torsiestijfheid van een tandwieloverbrenging afhankelijk van: 

- de torsiestijfheid van de afzonderlijke assen 
- de buigstijfheid van de afzonderlijke assen 
- de radiale stijfheid van de aslagers 
- de buigstijfheid van de afzonderlijke tandwielen. 

ad 1. de torsiestijfheid van een as 

V~~r de torsiestijfheid van een as geldt: 

II G*d4 

kT=-*-
32 1 

(b.2.8.1. ) 

Transformatie naar de uttgaande as van de overbrenging volgt via: 

kr. s , T =k. 8 * i 3 D (b.2.8.2.) 

Hierin is i 2a de overbrengingsverhouding tussen de torsie-as en 
de uitgaande as van de overbrenging. 

ad 2. de buigstijfheid van een as 

Per as zijn er twee tandwielen bevestigd. Bij het doorvoeren 
van een moment zal de tandkracht op·het kleinste tandwiel het 
grootst zijn. Gaat men er van uit dat de doorbuiging van de as 
hoofdzakelijk wordt bepaald door de belasting op het kleinste 
tandwiel (fig. b.2.8.1 

F 

11 

1 

fig. b.2.8.1. Belasting van een as door een tandkracht 
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De buigstijfheid van de as volgt uit: 

3n E*d4 *1 
k.=----*---------- (b.2.8.3.) 

64 (1-11) 3*1 2 

Transformatie van de buigstijfheid naar de torsie-stijfheid geeft 
volgens [lit.6]: 

k. *r 2 

kr .• =--
tan 2(10 

(b.2.8.4.) 

Hierin is r de steekcirkel van het betreffende tandwiel en (10 de 
drukhoek. Transformatie naar een torsiestijfheid aan de uitgaande 
as volgens vergelijking b.2.8.2. geeft: 

kr ••. T.a=--------- (b.2.8.5.> 
tan 2(10 

ad 3. de radiale stijfheid van een aslager 

Wordt er van uit gegaan dat het kleinste tandwiel op een as de 
grootste bijdrage levert in de radiale vervorming van de lagers 
geldt volgens [lit.6] (fig. b.2.8.1.): 

kL=krL*--------------
12-2*11 * (1-11 ) 

(b.2.8.6.) 

De radiale stijfheid van een lager is niet lineair en afhankelijk 
van de voorspankrachten. Volgens [lit.8] zijn de volgende waarden 
voor hoekcontactlagers een goede benadering: 

d •• =20 
krL =50 

100 mm 
150 N/llm 

Transformatie van de radiale stijfheid van een lager naar een 
torsiestijfheid geeft vol gens [lit.6]: 

kT.L----
tan 2(10 
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Transformatie naar een torsiestijfheid aan de uitgaande as 
volgens vergelijking b.2.8.2. geeft: 

(b.2.8.8.) 
tan 2ao 

ad 4. de buigstijfheid van tandwielen 

Verondersteldt men dat de tandwielen binnen de voetcirkel star 
zijn, m.a.w. er treedt alleen buiging op in de tanden. Volgens 
[lit.6] geldt dan voor een paar samenwerkende tandwielen met 
rechte vertanding een tandstijfheid van: 

buigstijfheid N/mm 
q= =10 

tandbreedte pm 

oftewel: 

. kz =q*bT W (b.2.8.9.> 

Voor de tandwielbreedte bTW wordt die van het ronsel genomen. 

Transformatie van de buigstijfheid naar de torsie-stijfheid geeft 
volgens [lit.6]: 

kz *r 2 

kT,Z=-~- (b.2.8.10.) 
tan 2ao 

Transformatie naar een torsiestijfheid aan de uitgaande as 
volgens vergelijking b.2.8.2. geeft: 

kz *r 2*i 2. 
kr ••• T,z=---------- (b.2.8.11.) 

tanllao 
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Een 4-traps tandwieloverbrenging volgens fig. b.2.S.2. wordt 
toegepast: 

Z. Z5 z .. as 0 == motoras 
asO as2 Z1 iO == z7/z8 

motor X i1 = z5/z6 
io i2 i2 == z3/z4 

i1 as3 i3 == z1/z2 
X x lager 

as1 13 z1 == tandkrans 
Z7 Z, Za Zz 

fig.b.2.S.2. De 4-traps tandwieloverbrenging 

Voor de totale torsiestijfheid van de overbrenging volgens 
[lit.6] geldt: 

.-.:.. r -=-+ tan laO * r -=-+ 1 J] * ___ 1 ___ + 

kT LkTo r 2TW' LkBo kza*bTw8 (io*i1*i2*i3)1 

r-=-+tanlao*r~+-=-+ 1 ]]* __ 1 ___ + 

LkTt r 2 TW' LkB1 kLl kZ6 *bTW6 (il *i2 *ia) I 

~ 1 tan 2aO ~ 1 1 1 J] 1 
-+ * -+-+ * + 
kTa r 2 TW2 kl3 kL3 kZ2*bTW2 (i3)1 

1 tan laO ~ 1 1 J 
-+ * -+-
kT .. r IT W t ka .. kL .. 

(b.~.8.12.) 
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B.2.9. Het massatraagheidsmoment van de overbrenging 

Het totale massatraagheidsmoment getransformeerd naar de 
motoras is afhankelijk van: 

de afzonderlijke massatraagheidsmomenten van de 
verschillende roterende onderdelen van de overbrenging 

- de afzonderlijke overbrengingsverhoudingen 
het massatraagheidsmoment van de motor zelf 
het massatraagheidsmoment van de lineaire robotarm J(x(t» 

Ben as van de overbrenging bestaat globaal uit de volgende 
componenten: 

- de as zelf 
- twee (gedeelde) tandwielen 

een contraschijf t.b.v. de voorspanning 
- een afstandsbus met torsieveer 
- twee aslagers. 

ad 1. het massatraaaheidsmoment van een as 

Voor een as is het massatraagheidsmoment te bepalen volgens: 

mAS * (3*r 2A8 +12A8 ) 
JAS------------------- (b.2.9.1.) 

12 

Met voor de massa van een as: 

(b.2.9.2.> 

geeft dit: 

n*Q*r 2,\8 *1"8 * (3*r 2A8 +12A8 ) 
JAS=------------OOO---------------- (b.2.9.3.) 

12 

ad 2. het massatraagheidsmoment van een tandwiel 

Voor een tandwiel is het massatraagheidsmoment te bepalen 
volgens: 

(b.2.9.4.) 
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Met voor de massa van een tandwiel: 

mT w -n * (r 2T w •• t l w - r 2T W • 1 D W ) * bT W * 0 (b.2.9.5.) 

geeft dit: 

(b.2.9.6.) 

r 4rw .• ltw is de uitwendige straal van het tandwiel,zijnde de 
straal van de steekcirkel en r4rw,tDw de inwendige straal van het 
tandwiel, zijnde de straal van de as waarop het tandwiel is 
geplaatst. . 

ad 3. het massatraagheidsmoment van een contraschijf 

Is een overbrengingstrap voorzien van een contraschijf voor het 
voorspannen van een tandwiel, dan levert deze schijf een bijdrage 
tot het totale massatraagheidsmoment van een trap. Het 
massatraagheidsmoment van een contraschijf is: 

Je s .~*me s * (r Ie IS. \1 1 t w +r Ie IS • 1 D W ) (b.2.9.7.) 

Met voor de massa van een contraschijf: 

me IS -n* (r Ie s , u 1 t w -r Ie IS. 1 D W ) *be IS *0 (b.2.9.8.) 

geeft dit: 

(b.2.9.9.) 

r 4es.uttw is de uitwendige straal van de contraschijf en r 4CS.1Dw 
de inwendige straal van de contraschijf, zijnde de straal van de 
as waarop de schijf is geplaatst. 

ad 4. het massatraagheidsmoment van een afstandsbus 

V~~r een afs~andsbus geplaatst op een as is het 
massatraagheidsmoment: 

J 8 U S -~ *m& u IS * (r 2& us. \1 1 t w +r 28 1.1 IS • 1 D W ) 
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Met voor de massa van een bus: 

me u s =n * (r 28 II S • 11 1 t w -r 28 US. 1 D W ) * 1u U s * Q (b. 2. 9 .11 . ) 

geeft dit: 

(b.2.9.12.) 

r 4 8us.altw is de uitwendige straal van de bus en r 4 8us,tDw de 
inwendige straal van de bus, zijnde de straal van de as waarop de 
bus is geplaatst. 

ad 5. het massatraagheissmoment van een aslager 

Het massatraagheidsmoment van de beide lagers waarmee de as is 
gelagerd is: 

(b.2.9.13.> 

Met voor de massa van een bus: 

mL =n* (r 2L . 111 t w -r 2L • 1 D w) *bL *Q (b.2.9.14.) 

geeft dit: 

(b.2.9.15.> 

r 4 L,attw is de uitwendige straal van de binnenste lagerring en 
r 4 L,taw de inwendige straal van de lagers, zijnde de straal van 
de as waarop de lagers zijn geplaatst. 

Transformatie van het massatraagheidsmoment van een trap naar 
de motoras volgt via: 

Jt 
Jm,t=

i 2. 

(b.2.9.16.) 

Wordt een 4-traps tandwieloverbrenging volgens fig. b.2.S.2. 
toegepast, dan is het totale massatraagheidsmoment 
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getransformeerd naar de motoras: 

JTW6+JTW7+JCS7+JAS1+JBUS1+JLl 
J.=J.ot+JTwa+ + 

(io ) 2 

JTW4+JTWS+JCS5+JASZ+JBUS2+JL2 JTW2+JTW3+JAS3+JBVS3+JL3 

--------------------------------+ + 
(io *il ) 2 

J(x(t)} 
(b.2.9.17.) 

(io *il *iz *ia ) 2 

J(x(t» is hierbij het massatraagheidsmoment van de lineaire 
robotarm, afgeleid in hfdst. 2.2.1. 
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B.2.10. Riehtlijnen voor bij ontwerpen van de overbrenaing 

Bij het doorrekenen van de overbrenging wordt in eerste 
instantie aan de hand van een aantal riehtlijnen een overbrenging 
gekozen, welke vervolgens op de meehanisehe belastbaarheid wordt 
getoetst [lit.4]. Deze riehtlijnen betreffen: 

- het toegepaste moduul van de tandwielen 
- de tandbreedte van de tandwielen 
- het tandental van de tandwielen 
- de overbrengingsverhouding. 

ad 1. riehtlijn voor het moduul 

Een algemene richtlijn is het moduul zo klein mogelijk te 
houden, waardoor een zo groot mogelijk tandental wordt verkregen. 
Het voordeel is een geringere hoeveelheid te verspanen materiaal 
en een gunstigere tandflankvorm. Een nadeel is dat de 
voetspanning in de tanden hoger wordt, bij gelijkblijvende 
middellijn, tandbreedte en door te voeren koppel, wanneer een 
moduul kleiner is. Riehtwaarden voor het te kiezen moduul zijn 
gegeven in bijlage B.2.11. 

ad 2. riehtlijn voor de tandbreedte 

Het door te geven vermogen bij een bepaald moduul is 
rechtevenredig met de tandbreedte. Men is geneigd de tandwielen 
vooral breed te maken, waardoor de middellijn klein wordt. Eehter 
vergroting van de breedte leidt tot vergroting van de 
inbouwfactor Kp, hetgeen een grotere werkelijke tandkraeht geeft. 
De keuze van de tandbreedte is een compromis. Riehtwaarden voor 
de tandbreedte zijn gegeven in bijlage B.2.12. 

ad 3. richtlijn voor het tandental 

Bij tandwieloverbrengingen waarbij het eontaetspannings
criterium voor het on twerp maatgevend is, voIgt het aantal tanden 
van het kleinste tandwiel uit de berekeningen. Raadzaam is 
hierbij binnen de grenzen te blijven van bijlage B.2.13. teneinde 
enige vrijheid in het ontwerp te krijgen. 
Bij overbrengingen waarbij het voetspanningscriterium maatgevend 
is, wordt het tandental van het kleinste tandwiel gekozen binnen 
de grenzen van bijlage B.2.13. 

De keuze van het aantal tanden van het grootste wiel is 
afhankelijk van gewenste overbrengingsverhouding en of de 
bedrijfstoestand al dan niet stootvrij is. Bij een niet 
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stootvrije bedrijfssituatie is het verstandig een onronde 
tandentalverhouding te kiezen, zodat steeds andere tandparen met 
elkaar in aangrijping komen waardoor slijtage zich gelijkmatiger 
over de tanden verdeelt. 
Bij wielen met meer dan 100 tanden moet men geen priemgetal als 
tandental kiezen, omdat deze moeilijk zijn te fabriceren. 

In de situatie dat zich op een as zowel een ronsel als een 
tandwiel bevindt, is het aan te bevelen ter vermijding van 
resonantieverschijnselen het tandtal van het wiel niet deelbaar 
te maken door het tandtal van het ronsel op dezelfde as. 

ad 4. richtlijn voor de overbrenginasverhouding 

De keuze van de overbrengingsverhouding is beperkt omdat anders 
de wielen een te grote middellijn krijgen. De te versnellen 
massa's zijn dan te groote Afhankelijk van de gewenste totale 
overbrengingsverhouding zal een tandwieloverbrenging eventueel 
met meerdere trappen zijn uitgevoerd. Bij de keuze van het aantal 
trappen is het raadzaam de onderstaande richtlijn aan te houden: 

- enkelvoudige overbrenging ; iS6 
- tweetraps overbrenging ; iS40 
- drie- viertraps overbrenging: iS200-300 

Bij de verde ling moet men ernaar streven de grootste tandwielen 
per trap ongeveer gelijk te houden i.v.m. het inbouwvolume. 
Tevens dient men erop te letten dat de ingrijpingscoefficient 
ligt tussen 1,4stS2. 
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B.2.11. Richtlijn voor het moduul 

Definitie 

De modulus van een tandwiel is et quotient van de steek en het getal ~ 
(= 3,1~159265 ••• ). Al naar de ei~?n van de fabricage hebben de wacrden betrekking 
op hetzij de normaalmodulus (mn , loodrecht op de richting van de vertanding, 
figuur 1), hetzij de omtreksmodulus.(mt, in een vlak leodrecht op de as, figuur 2) 
hetzij de axiaalmodulus (rnx , in d~ ricnting van de as, figuur 3). 

figuur 1. figuur 2. figuur 3. 

Waarden v~~r cilindri.che tandwielen 
Bij tandwielen met rechte tanden ge:.den de waarden veor de omtreksmodu1us (figuur 4). 
Bij tandwielen met s4lrocf~anden gelden de waarden voor de normaalmodulus 
(figuur 5). Slechts b:j bepa?ld' fabricagemethoden v~~r pijlvertanding gelden 
de waarden voor de omtreksmodulUJ (figuur 6). 

ft· 
I:::~~~ 

I 

0,1 

0,12 

0,16 

0 .. 2 

0 .. 25 

0,3 

0,4 

e ~--
t: ..... 

. -
I-

-~--

figuur 4. figuur 5. figuur 6. 
Voorkeurswaarden v~~r de modulus voor cilindrische tandwielen 
en kegeltandwielen volgens NEN 1630. 

II I II I II I II 

0,5 2,5 12 
0,11 0,55 2,75 14 

0,6 3 16 
0,14 0,7 3,5 18 

0,8 4 20 
0,18 0,9 4,5 22 

1 5 25 
0,22 1,125 5,5 . 29 

1,25 6 32 
0,29 1,375 7 36 

1,5 8 40 
0,35 1,75 9 45 

2 10 SO 
0,45 2,25 11 

Gebruik bij voorkeur de waarden volgens kolom I. 
De waarden volgens kolom II dienen aIleen te worden gebruikt indien de waarden 
volgens kolom I constructief niet aanvaardbaar zijn. 
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B.2.l2. Richtlijn voor de tandbreedte en het tandental 

Richtwaarden voor de breeote-modulus verhouding voor aan beide zijden 
ondersteunde tandwielen 1 ) 

Bewerking en onderstellning Dragende tandbreedte b 

onbewerkte zuiver gegoten tanden 

grof gefreesde tanden 

tanden bewerkt~ asondersteuning 
door lagerblokken op constructiewerk 

tanden nauwkeurig bewerkt~ in stijf 
uitgevoerde tandwielkasten met 
normale bewerking 

tanden zeer nauwkeurig bewerkt, 
in stijf uitgevoerde tandwielkasten 
met nauwkeurige bewerking, goede 
smering n ~ 50 lis 

idem n > 50 1/s 

Richtw~arden breedte- middellijnverhouding 
(d :: middellijn okleinste wiel). 

6 + 10 m 

8 + 12 m 

10 + 15 m 

15 + 25 m 

25 + 45 m 

45+ 100m 

v~~r tandwielen 

wijze ondersteuning of bewerki ng Dragende tandbreedte 

alg('me~n: 

aan beide zijd~n ond~rsteunde wielen 1 + 1,4 d 

vliegend gelagerde wie1en 0,5 + 0,7 d 

v~rede]de on~~harde tandwiplen {( 0,1 + 0,5 ) i 
+2"0 

tandwielen met oppervlakte {( 0,2 + 0,8) 
i 

geharde tandf'n +10 

l)deze waarden gelden v~~r aan beide zijden ondersteunde wielen. 
Veredelde of geharde tandwielen worden vrijwel nooit vliegend 
gelagerd gebruikt. 

Richtwaarden aantal tanden kleinste wie1. 

rotatiefrequentie in 115 aantal tanden 

16 ~~ 25 20 + 26 

5 - 16 18 + 20 . 
1,6 : 5 16 + 18 

,.; 1,6 14 + 16 

handbedrijf 10 + 14 
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B.2.13. De toelaatbare spannina in een tandwieloverbrenging 

Elk samenwerkend tandwielpaar wordt getoetst op mechanische 
belastbaarheid op basis van het voet- en contactspannings
criterium. Deze toetsing betekent concreet het onderzoeken of 
optredende voet- en contactspanningen de toegestane maximale 
waarden niet overschrijden. 

ad 1. de toelaatbare voetspanning 

De maximaal toelaatbare voetspanning Ob is afhankelijk van de 
volgende factoren [lit.4]: 

- a1: het toegepaste materiaal 
- a2: de aard van de belasting 
- a3: de vereiste levensduur 
- a4: de vereiste veiligheidsfactor 

ad a1. het toegepaste materiaal 

Tijdens het passeren van het ingrijpingsveld wordt de tandvoet 
o.a. op buiging belast. V~~r de drijver verplaatst het ingrijp
punt van de tandkracht zich van de voet naar de kop. Hierdoor 
neemt de afstand tot de kritische doorsnede in de tandvoet toe. 
Het overbrengen van een belasting gebeurd telkens met twee danwel 
een tandpaar. Hierdoor ontstaat een steeds weer terugkerend 
belastingspatroon, een soort sprongbelasting. Experimenten zijn 
uitgevoerd. welke leidde tot een Oa.-waarde. Dit is de waarde van 
de voetspanning waarbij geen tandbreuk meer optreedt bij 2*106 of 
meer belastingsspelen en is afhankelijk van het toegepaste 
materiaal (bijlage B.2.14.). 

ad a2. de aard van de belasting 

Bij een overbrenging met een draairichting heeft het spannings
tijd diagram het boven beschreven verloop. Bij een overbrenging 
met wisselende draairichting of tussenwielen heeft de 
buigspanning een wisselend karakter. Er ontstaat een soort 
wisselbelasting die in rekening kan worden gebracht volgens: 

(b.2.13.1.) 

Met Y. als belastingsfactor zijnde 1 bij constante draairichting 
en 0,1 bij wisselende draairichting of tussenwielen. 
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ad a3. de vereiste levensduur 

In het geval men een beperkte levensduur verlangt, mag de 
toelaatbare spanning een evenredige factor YNr hoger worden 
genomen, met: 

(b.2.13.2.) 

Deze levensduurfactor Y.F is gebaseerd op de wohlerkromme van het 
betreffende materiaal. In bijlage B.2.15. zijn diverse wohler
krommen getransformeerd naar de levensduurfactor samengevat. 

ad a4. de vereiste veiligheidsfactor 

In de veiligheidsfactor wordt enerzijds tot uitdrukking 
gebracht de mate van onzekerheid over de in de berekening 
aangenomen waarden, anderzijds in welke mate storingskansen 
onaanvaardbaar worden geacht. De gevolegen van tandbreuk zijn 
onmiddelijk catastrofaal. Daarom zal de gekozen veiligheidsfactor 
Sr (bijlage B.2.16.) bij het voetspanningscriterium vaak hoog 
worden gekozen. De as- moet hierdoor worden gedeeld. 

De uiteindelijk toelaatbare voetspanning vormt zich uit de 
bovenstaande factoren volgens: 

(b.2.13.3.l 
SF 

ad 2. de toelaatbare contactspanning 

De maximaal toelaatbare contactspanning a. is afhankelijk van 
de volgende factoren [lit.4]: 

- a1: het toegepaste materiaal 
- a2: de vereiste levensduur 
- a3: de hardheid 
- a4: de viscositeit van het toegepaste smeermiddel 
- a5: de omtreksnelheid op de bedrijfssteekcirkel 
- a6: de vereiste veiligheidsfactor 
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ad a1: het toegepaste materiaal 

Elk willekeurig punt op de tandflank van het ronsel komt in 
contact met een bijbehorend punt op de tandflank van het samen
werkende tandwiel. Worden wrijvingskrachten buiten beschouwing 
gelaten, dan zal de maximale contactspanning in het beschouwde 
punt op de tandflank van het ronsel optreden als dit punt op de 
ingrijplijn ligt. De grootte van de maximum waarde wordt bepaald 
door de kromtestralen van beide tandflanken in het beschouwde 
punt. Proeven zijn uitgevoerd waarbij het te beproeven wiel 
samenwerkte met een stalen tegenwiel. Op deze wijze is voor de 
meest gebruikte materialen een ol--waarde bepaald 
(bij1age B.2.14.>. Dit is een waarde voor de contactspanning 
waarbij geen putvorming meer optreedt bij lOT of meer 
omwentelingen. 

ad a2: de vereiste 1evensduur 

In het geval men een beperkte levensduur verlangt, mag de 
toelaatbare spanning een evenredige factor YNI hoger worden 
genomen, met: 

(b.2.13.4.) 

Deze levensduurfactor YNI is gebaseerd op de wohlerkromme van het 
betreffende materiaal. In bijlage B.2.15. zijn diverse woh1er
krommen getransformeerd naar de levensduurfactor samengevat. 

ad a3: de hardheid 

Uit proeven [lit.5] blijkt dat er een verband bestaat tussen de 
hardheid H en de contactspanning 01-. Is voor het werkelijke 
tandwiel een hardheid Hw te verwachten dan dient 01- te worden 
gecorrigeerd met de hardheidsfactor: 

Hw 
(b.2.13.5.) 

Htabal is de hardheid van het materiaal door [lit.5] gebruikt in 
zijn proefnemingen. 
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ad a4: de viscositeit van het smeermiddel 

De oH--waarden z1Jn bepaald bij een viscositeit van de 
smeerolie van 100 cS bij 50 °C [lit.4]. Wijkt de viscositeit 
hiervan af, dan wordt dit in rekening gebracht door de oliefactor 
Yo (bijlage B.2.16.). Bij een hogere viscisiteit wordt de 
oliefilm minder snel doorbroken, zodat de oliefactor hoger is. 
Bij het gebruik van vet als smeermiddel wordt de viscositeit van 
de grondolie genomen. 

ad a5: de omtreksnelheid op de bedrijfssteekcirkel 

Bij de experimenten is een omtreksnelheid van 8 m/s op de 
bedrijfssteekcirkel aangehouden. Voor een andere omtreksnelheid 
is de invloed hiervan in rekening te brengen door de 
snelheidsfactor Yv: 

0,6 
Yv·~(0,7+--------

8 
1+(-) 2 

v 

(b.2.13.6.) 

Bij een hogere omtreksnelheid neemt de glijsnelheid eveneens toe, 
hetgeen leidt tot een betere oliefilmvorming, waardoor de 
snelheidsfactor toeneemt. Enkele veel voorkomende snelheids
factoren zijn weergegeven in bijlage B.2.16. 

ad a6: de vereiste veiligheidsfactor 

De gevolgen van putvorming Z1Jn weI hinderlijk doch niet 
onmiddelijk catastrofaal. De veiligheidsfactor Sa bij de contact
spanningsberekeningen kan vaak vrij laag worden gekozen 
(bijlage B.2.16.). De o •• -waarde moet door deze factor worden 
gedeeld. 

De uiteindelijk toelaatbare contactspanning vormt zich uit de 
bovenstaande factoren volgens: 

YM. *Y. *Yo *Yv 
0.=------------*0 •. (b.2.13.3.) 

S. 
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B.2.14. Bet toegepaste materiaal 
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1) De minimumkromtestraal in de overgangskromme naar voetcirkel moet > 0,2 modulus 
De wisselsterkte van de tandvoet is 70% van de sprongsterkte. 

2) Wanneer de materialen 10 tIm 22 gecombineerd" worden met gehard staal, dan zijn 
de 0H~-waarden van deze materialen tot 35% groter. 
Deze cijfers gelden wanneer ook de voetaansluiting en het oppervlak van de 
voetcilinder gehard zijn. 
Bij geheel doorharden is de sprongsterkte 20% Leger. 
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B.2.1S. De levensduurkrommen 
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B.2.16. De toeslaa- en veiliaheidsfactoren 

Waarden yoor de oliefactor ijO voor verschillende k!llematische viscositeiten. 

Viscositeit 
6,3 21 37 68 100 145 200 265 300 centi Stokps 

Viscositeit 
1,5 3,0 5 9 13,2 19 26 35 40 graden Engler 

ijo 0,84 0,87 0,89 0,95 1,00 1,05 1,10 1,14 1,16 

Waarden voor de snelheidsfactor ijv' 

v in mls 0.25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 16 20 

ijy 0,83 0,84 0,86 0,88 0,90 0,93 0,96 0,98 1,00 1,02 1,03 1,06 1,09 1,10 

! 
Veiligheidsfactoren in verband met contactspanning SH en voetspanning Sr' 

OverwE"ging contactspanning SH voetspanning Sr 

goed gedefinieerde be last i r1fl 
hornogene ongeharde rnaterialen , 
goede smering 1 2 

onzekerheid omtrent belasting 1,1 2,5 

spreiding in gegevens van 1,2 3 
geharde materialen of: 1,3 3,5 

gebrekkig onderhoud 
grete onzekerheid orntrent 
bplasting en omtrent fundament, 
uitlijning. enz. 1.4 4 
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B.2.17. De werkelijk optredende omtrekskracht resp. moment 

Bij het berekenen van evolvente tandwielen wordt in eerste 
instantie uitgegaan van de nominale omtrekskracht Ft.DO. op de 
bedrijfssteekcirkel. De bedrijfssituatie is nooit volkomen 
regelmatig. zodat een toeslag op de nominale waarde van de 
omtrekskracht Ft.Doa moet worden gegeven. Behalve fluctuaties in 
het door te voeren koppel treden ook fluctuaties op doordat 
tandwielen qua bewerking of inbouw onregelmatigheden vertonen. 
Deze fluctuaties worden in rekening gebracht d.m.v. een drietal 
toeslagfactoren: 

- de stootfactor KA 
- de dynamische toeslagfactor Kv 
- de inbouwfactor KG 

ad 1. de stootfactor KA 

Met de stootfactor KA worden onregelmatigheden van de energie
omzetter en het lastproces in rekening gebracht. De grootte van 
de factor is afhankelijk van de aard van de energie-omzetter als 
van het lastproces. 

Bij het toetsen van de belastbaarheid van de tandwielen worden 
incidentele overbelastingen niet in rekening gebracht. De 
nominale omtrekskracht is een gemiddelde waarde van de periodiek 
optredende belasting op de tandwielen. 

De stootfactor brengt slechts periodiek optredende fluctuaties 
van deze nominale omtrekskracht in rekening {bijlage B.2.18.>. 

ad 2. de dynamische toeslagfactor Ky 

De dynamische toeslagfactor Kv brengt onregelmatigheden 
veroorzaakt door de tandwielen zelf in rekening. De kracht Fb.t 
welke evolvente tandwielen op elkaar uitoefenen, is altijd 
gericht volgens de ingrijplijn. Tussen de nominale omtrekskracht 
Ft.DO. en Fb,t bestaat de relatie: 

Ft,nom 
Fb,t=------

cos ~o 
(b.2.17.1.) 

Door de tandkracht Fb,t wordt een tand ondermeer op buiging en 
druk belast. Het elastisch vervormingspatroon zal van moment tot 
moment veranderen. De wielen zullen hierdoor nooit eenparig 
lopeno Ook worden de tanden plaatselijk door de contactspanning 
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ingedrukt. Bovendien zijn de tanden die nog niet aan de 
overdracht dee1nemen bij het binnenkomen van het ingrijpve1d 
onvervormd. De eerstvo1gende tand op de drijver loopt iets voor 
op die van de vo1ger omdat de steek van de drijver iets wordt 
verk1eint en die van de vo1ger iets wordt vergroot. Het gevo1g is 
een intreestoot. Ook afwijkingen van de wie1en a1s gevo1g van 
fabricage-onnauwkeurigheden veroorzaken intreestoot. Hierdoor 
treden versne11ingen en vertragingen op, gepaard gaande met extra 
dynamische krachten. Deze verschijnse1en worden in rekening 
gebracht door de dynamische toes1agfactor Kv. 

Vo1gens [lit.4] is de dynamische toes1agfactor afhanke1ijk van: 

- de omtreksne1heid 
- de hardheid 
- rechte of schuine vertanding 
- de over1appingscoeficient 

In bij1age 8.2.19. is de in rekening te brengen dynamische 
toes1agfactor weergegeven. 

ad 3. de inbouwfactor Ko 

De omtrekskracht per rom tandbreedte is niet overa1 ge1ijk aan 
de gemidde1de waarde. p1aatse1ijk kunnen grotere waarden optreden 
doordat: 

de tandf1anken niet precies evenwijdig zijn 
- de assen niet parallel zijn gep1aatst 
- er e1astische vervormingen van de assen optreedt, t.g.v. 

buiging 
- de tandwie1en worden getordeerd. 

[lit.5] brengt bij bepa1ing van de inbouwfactor Kp de eerste 
drie inv10eden in rekening door een richtingsafwijkingsfactor frw 
in te voeren: 

(b.2.17.2) 

gr is de tandafwijkingsfactor, afhanke1ijk van de kwa1iteits
k1asse (bij1age 8.2.20.> 

De 1aatste inv1oedsfactor is afhanke1ijk van de tandvervorming, 
dus van de e1asticiteitsmodu1us van de materia1en van de beide 
tandwie1en. Deze wordt in rekening gebracht door de veerconstante 
van een tand Cz. Zij is afhanke1ijk van de materiaa1paring van 
beide tandwie1en (bij1age 8.2.20.>. 
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De grootte van de inbouwfactor ~ is via experimenten bepaald 
als functie van parameter (bT w *k:t *fr w) / (Ft. DO. *KA *Kv) (bijlage 
2.20. ) • 

De werkelijk optredende omtrekskracht wordt: 

Ft, werk=Ft. Do.*KA *~ *Kv (b.2.17.3.) 

Het werkelijk optredende moment: 

Mt , we r k =Mt , DO. *KA *~ *Kv (b.2.17.4.) 
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B.2.18. De stootfactor 

Stootfactor KA v~~r verschillende soorten bedrijf • 

", •• r," i"'d.r 
Vl'tbr.l'ld'''9 ..... 0lor 

ItooUactol' KA • I,D 1.12 1.25 I.' I.S 

..... '"lIor 

Icho" .... "omp woor I "d" of lict'l. v'",Sloff,,, 
'.'t'II".I" "1.11, 'r .... lporlb.nd 

I.' 
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_1'I,.r _r oIO.,I'Off." '"'" .... ,I\IU."d. 

2.0 

ChChth •• d, of •• ", IIOff .... 

'alal'ld,,', woll, .,,'d "'.ch ..... 

0",,,,,,1"'.',, "lallt'lrsn.po,lba ... d 
p.rIO" .... I'" 

2,2 2.5 

'.'!I.",rsior 

.011." .... 11. lIog" mo"l'1 

b·'II·,mo,." 

.... ·i .. o" .. " 
,."d ''''11.' , 



B.2.19. De dvnamische toeslagfactor 

Dynamische toeslagfactor Kv "001" rechte tandwieloverbrengingen. 

Rechte of Hardheid Overlappings- K schuine van het quotient v 
tanden wiel in N/mm 2 £13 

recht < 3500 - 1.19 
0,1 v 

recht > 3500 - 1,12 0,1 v 

schuin < 3500 < 0,8 . 1,19 v 0,1 

schuin > 3500 < 0,8 1,12 v 0,1 

schuin < 3500 > 0.8 1,12 v 0,1 

schuin > 3500 > 0,8 1,06 v 0,1 

v = omtrekssnelheid op de bedrijfssteekcirkel in m/s 

Uitgewerkte getc:.lwaarden van Kv 

v in m/s 1,19 vO,l 1,12 v 0,1 1,06 vO,1 

0,1 0,95 0,89 0,84 
0,2 1,01 0,95 0,90 
0,4 1,09 1,02 0,97 
0,6 1,13 1,06 1,00 

0,8 1,17 1,09 1,03 
1 1,19 1,12 1,06 
1,4 1,23 1,16 1,10 
2 1,28 1,20 1,14 

3 1,33 1,25 1,18 
4 1,37 1.29 1,22 
S 1,40 1,32 1,25 
t) 1,42 1.34 1,27 

8 1,47 1,38 1,31 
10 1,50 1,41 1,33 
12 1,53 1,44 1,36 
14 1,55 1,46 1,38 

16 1,57 1,48 1,40 
18 1,59 1,50 1,42 
20 1,60 1,51 1,43 
25 1,55 1,46 

30 1,57 1,49 
40 1,62 1,53 
50 1,66 1,57 
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B.2.20. De inbouwfactor 

Tandafwijking gr voor verschillende kwaliteitsklassen volgens 
DIN 3962. 

Kwaliteitsklasse 1.2 11 10 9 8 7 6 

Tandafwijking gr in u 4 3,2 2,6 2,0 1,6 1,3 1,0 

Veercenstante Cz veer verschillende materiaalparingen. 

Materiaalparing Veercenstante Cz in N/(mm u) 

staal/staal 

gietijzer/staal 

gietijzer/gietijzer 

C!l.. 
~ 

2.2 

1.8 

1.0 ~ 
io"" 

10 

7,4 

5.5 

-T c::P1 
y 

V 
~ 

V 

1/ 
V 

·V 
V 

V i 
I ! I 

1 2 3 5 6 7 

bCzfRw -
Ft, nom I<A Kv 

\ov~cfte 

~~~ 

tctudt.O\e~ 
v~ -* I,ll 

- / I' /s9 i£,£,tS c f 9 e 1/ , 

(20 Ip u..D t-ev lao LA L:eVt . 
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B.2.21. Berekeninq van de voet- en contactspanninq 

Het doorrekenen van een tandwielparing op mechanische 
belastbaarheid komt neer op het toetsen of de voetspanning en de 
contactspanning een maximaal toelaatbare waarde niet 
overschrijden. 

ad 1. het voetspanninascriterium 

Bij het overdragen van een kracht wordt een tand in feite 
belast op buiging, afschuiving en druk. De grootte van de 
hierdoor optredende spanningen is afhankelijk van de kritische 
doorsnede, de plaats van ingrijping van Fb.i en of een of twee 
tanden in aangrijping zijn. 

Uit onderzoeken is komen vast te staan dat de berekende en 
gemeten spanningen het meest overeenkomen indien alleen de 
buigspanning in rekening wordt gebracht. De maximaal optredende 
buigspanning is te berekenen volgens: 

Ft.werk 
Ob=q*----

bTW*m 
(b.2.21.1.) 

De tandvormfactor q is afhankelijk van het aantal tanden z, de 
drukhoek ao en de profielverschuivingsfactor x van een tandwiel 
(bijlage B.2.22.). 

Bij de meeste overbrengingen zullen vaak meerdere tanden in 
aangrijping zijn. Daarom wordt een tand nooit zo ongunstig belast 
als bij een situatie waarbij steeds een tand in aangr1JP1ng is. 
Het aantal tanden in aangrijping is in rekening te brengen met 
het ingrijpingquotient e: 

met: 

en 

1 Fi,werk 
Ob=--*q*-----

t bT w *m 

.f(rZdr-rZdr )+.f(rZy,-rZytJ )-ao *sin ao 
t=-------------------------------------

n*m*cos ao 

m* (Zd r +Zy" ) 
ao=------

2 
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De werkeIijke omtrekskracht voIgt uit: 

Dit geeft uiteindeIijk: 

Ht.,werk 
Ft.,werk=----

rTW 

1 Ht,werk 
Ob=---*q*-------

£ bT W *rT W *m 

(b.2.21.5.) 

(b.2.21.6.) 

De optredende buigspanning mag een maximaal toelaatbare waarde 
niet overschrijden: 

oftewel: 

Ob SOb 

1 Ht. werk 
bTW*rTW~---*q*-------

E Ob *m 

V~~r de straal van de bedrijfscirkel geldt: 

ZTW 
rTW-m*---

2 

(b.2.21.7.> 

(b.2.21.8.) 

(b.2.21.9.) 

Dit geeft uiteindelijk het voetspanningscrite~ium voor zowel 
drijver als volger, op basis waarvan de mechanische belast
baarheid van een tandwiel wordt getoetst op buiging in de 
tandvoet: 

1 Ht,werk 
bT W *r 2T W ~-* *q*ZT W (b.2.21.10.) 

2£ Ob 

ad 2. het contactspanningscriterium 

Analoog aan de berekeningen van de contactspanning bij 
wentellagers met cilindrische rollen bepaalt men de optredende 
drukspanning tussen de tandflanken met de formule van Hertz. In 
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wezen is dit onjuist omdat deze formule slechts geldt voor niet 
t.o.v. elkaar bewegende cilindrische rollen in het elastisch 
gebied. De tandflanken van de tandwielen rollen over en glijden 
langs elkaar. Bovendien geeft de aanwezigheid van een smeerfilm 
op de tandflanken een t.o.v. Hertz afwijkend drukpatroon. Toch 
blijkt het toepassen van de formule van Hertz in de praktijk tot 
goede resultaten te leiden.Voor de maximale waarde van de 
contactspanning bij twee tegen elkaar gedrukte tandflanken geldt: 

1 1 
Fb.t.werk*(----+----) 

01 Oa 
01=/(----------------------

1-121 1-\122 

n*bTW*( + ) 
El Ea 

(b.2.21.11.> 

/ eyre ~u\:-
Voor staal is de constante van Poisson ~1~2=Y=0,3. Wordt tevens 
een gereduceerde kromtestraal Or en een gereduceerde 
elasticiteitsmodulus Er ingevoerd, waarvoor geldt: 

1 1 1 
-=-+-

Or 

1 1 1 
----=~*(----+----) 

Er El Ez 

dan kan de formule van Hertz worden herschreven tot: 

oftwel: 

Fb . t , w e r II. * Er 
01=0,418*/(------------

bT W *Or 

Fb , t , w. r II. *Er 
0 2.=0,175*------------

bT W *Or 

(b.2.21.12.> 

(b.2.21.13. ) 

(b.2.21.14.) 

(b.2.2l.15.) 

De kromtestralen veranderen gedurende de ingrijping voortdurend 
van grootte. Bovendien zijn ze afhankelijk van het aantal tanden, 
de mate van correctie en de drukhoek. Bij berekening van de 
Hertze-spanningen gaat men uit van een aanrakingspunt van twee 
tandparen op het snijpunt van de ingrijplijn met de verbindings
lijn van de twee tandwielmidden (fig.b.2.21.1.). Voor de 

54 



~ereduceerde kromtestraal Or is af te leiden: 

1 1 1 l+i 1 1 
---c---*------*--------*------*(i+l} 

Or rl sin ao i 

SCl~' 
Bel 

~' 

rz sin ao 

...... _--

(b.2.21.16.) 

fig. b.2.21.1 De situatie bij contact in de bedrijfspool 

Met de relatie: 

en: 

Ft.werk 
Fb.t.werk=-------

cos a.o 

Mwe r k. T W 

Ft,werk c --------

rT W 

(b.2.21.17.) 

(b.2.21.18.) 

wordt de formule van Hertz voor de drijver herschreven tot: 

Mw. r k • d r * Er 1 i+l 
0 2.=0,35* *-------*--- (b.2.21.19.) 

en voor de volger: 

Mw. r k • v IJ * Er 1 
0 2.=0,35* * *(i+l) (b.2.21.20.) 

bvg*rZvg sin 2ao 
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V~~r beide tandwielen wordt geeist dat de optredende contact
spanningen een maximaal toegestane waarde niet overschrijden: 

(b.2.21.21.) 

Dit geeft uiteindelijk het contactspanningscriterium voor de 
drijver: 

Mv. r k , d r * Er 1 i+l 
bdr·r2dr~O,35* *-------*--- (b.2.21.22.) 

a Z_ sin 2ao i 

en voor de volger: 

M", • r k , " II * Er 1 
bv , * r z" , ~ 0 , 35* * * (i + 1 ) (b.2.21.23.) 

a Z• sin 2ao 
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B.2.22. De tandvormfactor q 

1,7 

1,01------+-

t,O 

I,g~-L~--~--~--~------------__ ~ __ ~ 
to 10 10 40 50 60 70 ~O Jf) '00 

/ 

Figuur' 3. 14 . 
Tandvoromfactor' q, a = 200 , 

h = 2,25 m, tanden met heuJel 
gestoken, r' = 0,38 m. 
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8.2.23. De berekeningen van de tandwielen 

De in fig. b.2.23.1. weergegeven overbrenging gekozen. 

io -z., 
il=ZIS 

/Ze 
/z, 

iz -Z3 /Z4 
i3 -Zl /za 

motor 
io 

X 

z., 

Ze 
. 

X 
-i" 

il 

or ZII Z .. 

v 

il . 

V X .. 
. 
Z. Z3 • 

-ro-

Z 

i3 . 
v 

-""-
Zz 

1 

zl-136, 
za=23, 
Z3 =83, 
z4=23, 
zs-83, 
z6-21, 
z.,=45, 
ze=21, 

m-4 
m=4 
m=2 
m=2 
m=2 
m=2 
m=2 
m-2 

fig. b.2.23.1. Schematische weergave van de overbrenging 

Een geschikte methode om vermogensstromen in een overbrenging 
schematisch weer te geven is de zogenaamde 'vierpoolnotatie'. 
Hiermee is het mogelijk op eenvoudige wijze per trap de ingaande 
en uitgaande vermogensstroom weer te geven (fig. b.2.23.2.). 

Me=2,48 Nm MTW1=364 Nm 

1 1 1 
- * - •• -- * 2. •• --I~' 1 I··--I~ . 1 1 .. __ io l"IT i1 l"IT 1: l"IT 13 l"Ir 

MrW7-MrW6=5 Nm 
nrw7=nTW6=1260 -/min 

MrW3=Mrwz=64,8Nm 
nrw3=nTwa=88,69 -/min 

-...-.-1 ~ · ~~I---.-I ~ · ~ul---.-I ~ · ~~I------.-I ~ · ~I---.· 10 11 1a 13 

L 
A 
S 
T 

n.=2710 -/min nrwl-15 -/min 

fig. b.2.23.2. Vierpoolnotatie van de overbrenging 

Bij de mechanische berekening van de tandwielen is uitgegaan 
van een maximaal door de voeren vermogen door de overbrenging, 
m.a.w. bij een maximaal door te voeren koppel ~ toerental. 

De tandwielen TW2, TW3, TW5 en TW7 zijn gedeeld, waarbij 
m.b.v. een voorspanmechanisme de speling uit de overbrenging 
wordt gehaald. Ala voorspanmoment wordt 1,1 maal het maximaal 
door te voeren koppel van een overbrengingstrap genomen. Dit 
betekent dat de maximale belasting van de voorgespannen 
hulptandwielen TW2,.ulp, TW3,.ulp, TW5,.ulp en TW7,bulP 1,1 maal 
het maximaal door te voeren moment bedraagt, terwijl de maximale 
belasting van de resterende tandwielen 2,1 maal het maximaal door 
te voeren moment bedraagt. 
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V~~r aIle tandwielen is een opsomming gegeven van de resultaten 
van de berekeningen zoals die met de bovenstaande criteria en 
vergelijkingen zijn uitgevoerd. 

ad 1. tandwiel TW1 

Tandwiel TW1 kan worden beschouwd als de volger van tandwiel
combinatie TW1 en TW2. Bet nominale moment is 2,1 maal het 
maximaal door te voeren moment. 

kies: m=4 I rstc=272 mm 
ZTW1=136 
bTW1=bTW2+bTw2,balp+5=45 mm 

nTW1=15 ~/min -) WTW1=1,57 rad/s -) VTW1=0,43 m/s 
HTW1 .••• =2,1*Hrwl=765 Nm 

ad c1. controle voetspanningscriterium 

KA=1,4 
KY=1,06 
kwal. 8 -) gr=1,6 pm 

brwl=45 mm 

Co=20 0 

frw=8,05 pm 

cz=10 N/mm/pm 
Ft.Do.=2810 N 

ZTW1=136 -} tandvormfactor g=2,2 
x=O 

ingrijpcoefficient t=l,75 

-) 1\0=1,2 

mat: C45 os.=250 N/mml 
wisselende draairichting Ya=0,7 
105 belastingswisselingen YMr=1,8 
veiligheidsfactor Sr~3 

-} toelaatbare buigspanning 
ob=105 N/mml 

controle voetspanningscriterium: 

? 1 Hrwl.werk 
bT WI *r IT W 1 ~ -* *q*Zr Wl 

2t Ob 

? 
3329280 mm3 ~ 1108256 mm3 -) voldoet 
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werkelijke veiligheidsfactor: 

Ob •• ax;=47 N/mm2 

YB *YN F 315 -) Sr=6,7 
Ob- *os.=---

Sr SF 

ad a2: controle op contactspanning 

MTW1,werk-1361 Nm 

mat: C45 ongehard 01.-540 N/mm 2 
10' belastingswisselingen YNB=1,4 
YI-l 
Yo =1 

-> toelaatbare contactspanning 
01=490 N/mm2 

omtreksnelheid v=0,43 m/siYv=0,84 
veiligheidsfactor SI~1,3 

El=E2=2,1*10~ N/mm2jEr-2,1*10~ N/mml 
136 

i=-
23 

a.o =20 0 

controle contactspanningscriterium: 

? MTwl.werk*Er 1 
~ 0,35* * *(i+l) 

sin 2ao 

? 
3329280 mm3 ~ 4480783 mm3 voldoet niet! 

werkelijke veiligheidsfactor: 

01 .•• x=568 N/mro 2 

Y.I *YI *Yo *Yv 640 -> S.=1,13 
0.=-------*0.-=-

S. S. 

ad 2. tandwiel TW2 

Tandwiel TW2 wordt beschouwd als de drijver van tandwiel
combinatie TWl en TW2. Het tandwiel is bestaat uit twee gedeelde 
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tandwielen TW2 en TW2,hulp. Het maximale nominale moment op TW2 
is 2,1 maal het maximaal door te voeren moment 
MTW2 ,Do.=2,1*MTw2=136 Nm. Het maximale nominale moment op 
TW2,hulp is 1,1 maal het maximaal door te voeren moment 
MTw2,Do.=1,1*MTw2=71,3 Nm. 

ad 2.1. tandwiel TW2 

kies: m=4 I r&te=46 mm 
ZT WI =23 

Neem bTW2=25 mm 
nTW2=88,7 -/min -) WTW2=9,3 rad/s -) VTW2=0,43 m/s 
Mrw2 ,Do.=2,1*MTw2=136 Nm 

ad al. controle voetspanningscriterium 

Ki\=1,4 
Kv =1,06 
kwal. 8 -) Or=1,6 pm 

bTW2=25 rom 
frw=6 pm 

cz=10 N/mm/pm 
Ft,DO.=2956 N 

-) Kn=1,05 

werkelijk moment MTw2!wer~=Mlw2!no.*KA*Kv*KB=212 Nm 

ao=20 0 

ZT W2 =23 
X=O 

-) tandvormfactor q=2,85 

ingrijpcoefficient £=1,75 

mat: C45 os-=250 N/mm2 
wisselende draairivhting YB=0,7 
108 belastingswisselingen YNF=1,8 
veiligheidsfactor SF~3 

controle voetspanningscriterium: 

-) toelaatbare buigspanning 
ob=105 N/mm2 

? 1 MTw2.w.rk 
bTW2 *r 2TW2 ~ -* *q*ZTW2 

2£ Ob 

? 
52900 rom3 ~ 37820 mm3 -) voldoet 
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werkelijke veiligheidsfactor: 

Ob .•• x =75 N/mm 2 

Y. *YN F 315 -) SF =4,2 

ad a2: controle op contactspanning 

HTw2.werk=212 Nm 

mat: C45 gehard 01.=1240 N/mm2 
105 belastingswisselingen YNI=1,4 
Ya=l 
Yo=l 

-) toelaatbare contactspanning 
08 =1120 N/mm 2 

omtreksnelheid v=O,43 m/sjYv=0,84 
veiligheidsfactor Sa~1,3 

El=E2=2,1*105 N/mm 2 ;Er=2,1*105 N/mm 2 
136 

i=-
23 

ao =20 0 

controle contactspanningscriterium: 

? HT W 2 • we r k * Er 
br Wi *r 2T W2 ~ 0.35* 

o za 

? 

1 
* * 
sin 2ao 

52900 ~ 22600 voldoet ruimschoots! 

werkelijke veiligheidsfactor: 

Oa •• ax=732 N/mm2 

Y •• *Y. *Yo *Yv 1458 -) Sa=1,99 
0.=-------------*0 •. =-----

S. S. 
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ad 2.2. tandwiel TW2,hulp 

kies: m=4 1 ratc=46 rom 
Zr wa =23 

Neem bTwa.hulp= 5 rom 
nTwz,hulp=88,7 -/min -) WTwa.hulp=9,3 rad/s -) VTW2.hulP=0,43 m/s 
HTWZ,haJp,Do.=1,1*HTw2,huIP=71,3 Nm. 

ad «1. controle voetspanningscriterium 

Kt.=1,4 
Kv =1,06 
kwal. 8 -) gr=1,6 pm rom r -} 

bI W 2 ! h u 1 p =15 
frw=4,65 pm 

cz=10 N/mm/llm 
Ft.Do.=1550 N 

-) KB=1,05 

werkelijk moment HIW2.bulp.werk=MIw2.hulp.po.*KA*Kv*Kp=111 Nm 

110 =20 0 

ZI W2 =23 
x=Q 

-) tandvormfactor g=2,85 

ingrijpcoefficient £=1,75 

mat: C45 os-=250 N/rom 2 

wisselende draairichting YB=0,7 
10' belastingswisselingen YNF=1,8 
veiligheidsfactor SF~3 

controle voetspanningscriterium: 

-) toelaatbare buigspanning 
Ob =105 N/mm 2 

? 
bI W 2 , h u 1 , * r 2T W 2 ... D 1, ~ 

1 HTW2.hDl,.werk 
---* *q*ZTW2.hDlp 

2£ Ob 

? 
31738 rom3 ~ 19817 rom3 -) voldoet 
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werkelijke veiligheidsfactor: 

Ob ••• x=87 N/m,mll 

Y. *Y .. F 315 -) SF =3,16 

ad a2: controle op contactspanning 

MIWZ,b,lp,werk-111 Nm 

mat: C45 gehard 0.--1240 N/m,mll 
105 belastingswisselingen Y .. B-1,4 
Y.-1 
Yo-1 

-) toelaatbare contactspanning 
0.-1120 N/mm2 

omtreksnelheid v=0,43 m/s;Yv=0,84 
veiligheidsfactor S.~1,3 

E1-E2-2,1*105 N/m,m2 j Er=2,1*105 N/m,m2 
136 

i--
23 

a.o=20 0 

controle contactspanningscriterium: 

? MTW;.hulp.werk*Er 1 (i+1) 
bTWZ.bul,*r 2TWZ,b,lp ~ 0,35* *-------*-----

sin 2a.o i 

? 
31738 ~ 11850 voldoet ruimschoots! 

werkelijke veiligheidsfactor: 

01 .•• x-648 N/m,m2 

Yw I *Y. *Y. *Yv 1458 -) SI =2,25 
O. =-------*0. -=-

S. SI 
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ad 3. tandwiel TW3 

Tandwiel TW3 wordt beschouwd als de volger van tandwiel
combinatie TW3 en TW4. Het tandwiel is bestaat uit twee gedeelde 
tandwielen TW3 en TW3,hulp. Het maximale nominale moment op TW3 
is 2,1 maal het maximaal door te voeren moment 
MTW3 ,Doa=2,1*MTW3=136 Nm. Het maximale nominale moment op 
TW3,hulp is 1,1 maal het maximaal door te voeren moment 
MTw3.Doa=1,1*MTwa=71,3 Nm. 

ad 3.1. tandwiel TW3 

kies: m=2 I r. t c =83 mm 
ZT W3 =83 

Neem bTW3=15 mm 
nTW3=88,7 -/min -) ~w3=9,3 rad/s -) VTwa=O,77 m/s 
MTW3 ,Doa=2,1*Mrw3=136 Nm 

ad e1. controle voetspanningscriterium 

KA=1,4 
KIi=1,16 

fr..,=4,65 pm kwal. 8 -) gr=1,6 pm 
er"'3=15 mm -) Kc=1,1 

cz=10 N/mm/pm 
F •. Doa=1640 N 

werkelijk moment MTw3.werk=Mrw3.Do.*KA*Kv*Kg=243 Nm 

eo=20 0 

ZTW3=83 
x=O 

-> tandvormfactor g=2.25 

ingrijpcoefficient '=1,7 

mat: C45 os-=250 N/mm 2 

wisselende draairichting Ya=O,7 
10~ belastingswisselingen YNF=1,8 
veiligheidsfactor Sf~3 

-) toelaatbare buigspanning 
ob=1Q5 N/mm 2 

controle voetspanningscriterium: 

? 1 MTwa.werk 
bTw3*r 2TW3 ~ -* *q*ZTW3 

2t Ob 
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? 
103335 mm3 ~ 127172 mm3 -) voldoet net niet! 

werkelijke veiligheidsfactor: 

Ob, •• x =129 N/mm 2 

YB *YIi F 315 SF ::2. 45 

SF SF 

ad «2: controle op contactspanning 

MTW3.werk=243 Nm 

mat: C45 gehard 0 •• =1240 N/mm 2 
10' belastingswisselingen Ylia=1,4 
Ya=l 
Yo=l 

-) toelaatbare contactspanning 
0.=1120 N/mm2 

omtreksnelheid v::0,77 m/sjYv::0,84 
veiligheidsfactor S.~l,3 

E4=E3=2,1*10' N/mm 2 ;Er=2,l*10' N/mm2 
83 

i=-
23 

«0=20 0 

controle contactspanningscriterium: 

? MT W 3 • w e r k * Er 
bTW3*r 2TW3 ~ 0,35* 

0 2• 

? 
103335 ~ 102090 voldoet 

werkelijke veiligheidsfactor: 

1 
* 
sin 20.0 

Yli 1 *YI *Yo *Yv 1458 -) Sa::l,31 
01=-------------*01-=----

S. Sa 
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ad 3.2. tandwiel TW3,hulp 

kies: m=2 1 rstc=83 mm 
ZTW3=83 

Neem bTW3.huIP= 0 mm 
nTW3.hulp=88,7 -/min -) ~TW3.hulp=9,3 rad/s -} VTW3.hulp=O,77 m/s 
HTW3.hulp,Do.=1,1*HTw3.hulp=71,3 Nm. 

ad ~1. controle voetspanningscriterium 

KA=1,4 
Kv==1,16 
kwal. 8 -) gr=1,6 pm mm I -) 

bT W 3 • h u ! P == 10 
frw=3,79 pm 

cz=10 N/mm/pm 
Ft.lIo.=860 N 

-) ten=l,l 

werkelijk moment HTW3,bulp,werk=MTw3,hulp.Do,*KA*Kv*Kp=127 Nm 

~o ==20 0 

ZTW3=83 
x=O 

-> tandvormfactor g=2,25 

ingrijpcoefficient £=1,7 

mat: C45 os-=250 N/mm2 
wisselende draairichting YB=0,7 
10~ belastingswisselingen YNF=l,8 
veiligheidsfactor Sf~3 

controle voetspanningscriterium: 

-) toelaatbare buigspanning 
0,=105 N/mm2 

? 1 HTW3.hulp.werk 
bTW3.bulp*r 2TW3,bulp ~ -* *q*ZTW3.huIP 

2£ Ob 

? 
68890 mm3 ~ 66435 mm3 -> voldoet 
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werkelijke veiligheidsfactor: 

-) SF=3,12 

SF SF 

ad «2: controle op contactspanning 

mat: C45 gehard 01 •• 1240 N/mml 
105 belastingswisselingen YMs-1,4 
Y.·l 
Yo-1 
omtreksnelheid v=0,77 m/s;Yv=0,84 
veiligheidsfactor S.~1,3 

-) toelaatbare contactspanning 
0 •• 1120 N/mm2 

E4.E3=2,1*105 N/mm 2;Er=2,1*105 N/mm2 
83 

i=--
23 

«0=20 , 

controle contactspanningscriterium: 

? MTW3,hulp,werk*Er 1 
bTW3,bulp*r 2TW3,hulp ~ 0,35* * *(i+1) 

0 1• sin 2«0 

? 
68890 ~ 53354 voldoet ruimschoots! 

werkelijke veiligheidsfactor: 

0 •••• x.985 N/mm2 

YNI*YI*YO*Yv 1458 -) SI=1,48 
Os=-------------*Os.·----

SI SI 

ad 4. tandwie1 TW4 

Tandwiel TW4 kan worden beschouwd a1s de drijver van tandwiel
combinatie TW3 en TW4. Het nominale moment is 2,1 maal het 
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maximaal door te voeren moment Mrw4.no.=2,1*Mrw4=40 Nm 

kies: m=2 I rste=23 mm 
Zr 1014 =23 
bTw4=brw3+bTw3.bulp+5=30 mm 

nrw4=320 -/min -) WTw4=33,5 rad/s -} Vrwl=O,77 m/s 

ad al. controle voetspanningscriterium 

KA=1,4 
Kv=1,16 
kwal. 8 -) gr=1,6 pm ,0 brw1 =M mm 

fr w =6,57 pm . 

cz=10 N/mm/pm 
Ft.Do.=1725 N 

-} K4l=1,2 

werkelijk moment MTw4.werk=MTw4.DO.*KA*Kv*Kp=78 Nm 

ao =20 0 

ZTW4=23 
x=O 

-) tandvormfactor q=2,9 

ingrijpcoefficient £=1,7 

mat: C45 os-=250 N/mmz 
wisselende draairichting Ye=0,7 
10' belastingswisselingen YN.=1,8 
veiligheidsfactor SF~3 

-) toelaatbare buigspanning 
Ob =105 N/mm Z 

controle voetspanningscriterium: 

? 1 MT W 4. we r k 

brW4 *rZrW4 ~ -* *q*Zr 1014 
2£ Ob 

? 
15870 mm3 ~ 14573 mm3 -) voldoet 

werkelijke veiligheidsfactor: 

Ob •• ax=96 N/mmz 

Ye *YN' 315 -) S,=3.28 
Ob=------*OS-=-----

SF SF 
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ad a2: controle op contactspanning 

MTw •. werk=78 Nm 

mat: C45 gehard 0&.=1240 N/mm l 

10' belastingswisselingen YN&=1,4 
Ya=l 
Yo =1 

-) toelaatbare contactspanning 
0&=1120 N/mm l 

omtreksnelheid v=0,77 m/s.Yv=0,84 
veiligheidsfactor S.~1,3 

E.=Ea=2,1*10a N/mm l jEr=2,1*10a N/mm 2 

83 
i=-

23 
ao =20 0 

controle contactspanningscriterium: 

? MT w •. we r k * Er 
bT W4 *r IT W. ~ 0,35* 

03a 

? . 

1 (i+l) 
* * 
sin 2ao i 

15870 mm3 ~ 9102 mm3 voldoet ruimschoots! 

werkelijke vei1igheidsfactor: 

0& .•• x=793 N/mm2 

YN a *Y. *Yo *Yv 1458 -) Sa =1,83 
0.=-------------*0&-=----

S. S. 

ad 5. tandwiel TW5 

Tandwiel TW5 wordt beschouwd als de volger van tandwiel
combinatie TW5 en TW6. Het tandwiel is bestaat uit twee gedeelde 
tandwielen TW5 en TW5,hulp. Het maximale nominale moment op TW5 
is 2,1 maal het maximaal door te voeren moment 
MTW5 ,Do.=2,1*MTwa=40 Nm. Het maximale nominale moment op TW5,hulp 
is 1,1 maal het maximaal door te voeren moment 
MTwa.Do.=1,1*MTwa=21 Nm. 
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ad 5.1. tandwiel TW5 

kies: m=2 I rstc=83 rom 
zrws=83 

Neem brw5=5 rom 
nTWII=320 -/min -)""TWII=33,5 rad/s -) vrwII=2,78 m/s 
MTWII ,Do.=2,1*Mrw5=40 Nm 

ad a1. controle voetspanningscriterium 
--------------------------------------

KA=1,4 
Kv=1,33 
kwal. 8 -) gr=1,6 pm 

bTW,=5 mm 
frw=2,68 pm 

cz=10 N/rom/llm 
Ft.llo.=481 N 

-) KB=1,05 

werkelijk moment MTwp.~'r~=MTwll!no.*KA*Kv*&=78 Nm 

ao =20 0 

zTw,=83 
x=O 

-) tandvormfactor g=2,25 

ingrijpcoefficient £=1,7 

mat: C45 05.=250 N/mm 2 

wisselende draairichting Ya=O,7 
10' belastingswisselingen YNr=1,8 
veiligheidsfactor SF~3 

controle voetspanningscriterium: 

-) toelaatbare buigspanning 
ob=105 N/mm2 

? 1 MTwII.werk 
br W II * r 2T W !I ~ -* *q*ZT WII 

2£ Ob 

? 
34445 rom3 ~ 40800 mm3 -) voldoet net niet! 
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werkelijke veiligheidsfactor: 

Y. *YN r 315 -) Sr=2,54 

SF SF 

ad ~2: controle op contactspanning 

MTWD,werk=78 Nm 

mat: C45 gehard oa.=1240 N/mmJ 
10D belastingswisselingen YNI=1,4 
Ya=l 
Yo =1 

-) toelaatbare contactspanning 
01=1175 N/mmz 

omtreksnelheid v=2,78 m/s,Yv=0,88 
veiligheidsfactor Sa~1,3 

E6=Ea=2,1*10D N/mm2~Er=2,1*10D N/mm2 
83 

i=-
21 

a.o =20 0 

controle contactspanningscriterium: 

? MT W D . we r k *Er 
bT W5 *r ZT we ~ 0,35* 

oz. 

? 
34445 ~ 31990 voldoet 

werkelijke veiligheidsfactor: 

1 
* 
sin 2a.o 

YN. *Y. *Y. *Yv 1527 -) Sa=1,35 
O.=-------------*Oa-=----

Sa Sa 
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ad 5.2. tandwiel TW5,hulp 

kies: m=2 l rstc=83 mm 
ZTWlI=83 

Neem DTWlI,buJp= mm 
nTWlI.bulp=320 -/min -) WTWlI.bU1P=33,5 rad/s -) VTWlI.bulp=2,78 m/s 
MTWll,buIP,.o.=1,1*MTwll.b~lP:::21 Nm. 

ad al. controle voetspanningscriterium 

KA=1,4 
Kv=1,33 
kwal. 8 -) gr=l,6 pm 

bT W II • b u 1 P = 5 mm 
frw=2,68 pm 

cz=10 N/mm/pm 
Ft.DO.=253 N 

ao =20 0 

ZTWlI=83 
x=O 

-) tandvormfactor g=2,25 

ingrijpcoefficient t=1,7 

mat: C45 os-=250 N/mm2 

-) Ka:::l,15 

wisselende draairichting YB=0,7 
lO'l belastingswisselingen Ysr=1,8 
veiligheidsfactor SF~3 

-) toelaatbare buigspanning 
Ob =105 N/mm 2 

controle voetspanningscriterium: 

? 1 MTWlI,bulp,werk 
bTWlI.hulp*r 2TWlI,hulp ~ ---* *q*ZTWlI.hulp 

2£ Ob 

? 
34445 mm3 ~ 23540 mm3 -) voldoet ruimschoots! 
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werkelijke veiligheidsfactor: 

Ob ••• x=72 N/mm2 

Y. *Yw F 315 -) SF=3,38 

SF SF 

ad «2: controle op contactspanning 

MTW5,bulp,werk=45 Nm 

mat: C45 gehard 0 •• -1240 N/mm2 
10~ be1astingswisselingen Yw.-1,4 
Y.-1 
Yo-1 

-) toelaatbare contactspanning 
0.-1175 N/mm 2 

omtreksnelheid v=2,78 m/sjYv=0,88 
veiligheidsfactor S.~1,3 

E6=Es=2,1*10S N/mm 2 ;Er=2,1*105 N/mm2 
83 

i=-
21 

«0=20 0 

controle contactspanningscriterium: 

? MT W" • b u 1 p , w. r k * Er 1 
bT W 5 , fa u 1 p * r 2T W 5 , b u 1 p ~ 0,35* * *(i+1) 

0:11 sin 2«0 

? 
34445 ~ 18460 voldoet ruimschoots! 

werkelijke veiligheidsfactor: 

o. , •• x = 8 6 0 N /mm 2 

Y ... *Y. *Yo *Yv 1527 -) S.=1,78 
0.--------------*0.-=----

S. S. 

ad 6. tandwie1 TW6 

Tandwiel TW6 kan worden beschouwd als de drijver van tandwiel
combinatie TW5 en TW6. Het nominale moment is 2,1 maa1 het 

74 



maximaal door te voeren moment MTw6.Doa=2,l*MTws=10,5 Nm 

kies: m=2 I rstc=21 mm 
ZT W6 =21 
bTw6=bTw,+brw',bulp+5=15 mm 

nTw6=1260 -/min -) ~Tw6=132 rad/s -) VTW1=2,78 m/s 

ad a1. controle voetspanningscriterium 

K..,=1,4 
Kv=1,33 
kwal. 8 -) gr=1,6 pm 

bTw6=15 rom 
frw=4,65 pm 

cz:=10 N/rom/pm 
Fl,llo.=500 N 

-) Ka=1,25 

werkelijk moment MTw6,w,rk=MTw6,po.*K ... *Kv*Kp=25 Nm 

ao=20 0 

ZT W6 =21 
X=O 

-) tandvormfactor g=2,9 

ingrijpcoefficient i=l,7 

mat: C45 os-=250 N/mml 
wisselende draairichting YB=0,7 
10~ belastingswisselingen YNf=1,8 
veiligheidsfactor SF~3 

controle voetspanningscriterium: 

-) toelaatbare buigspanning 
Ob =105 N/mm a 

? 1 MTw6.werk 
bT Wi *r IT Wi ~ -'II *q*ZT ws 

2£ Ob 

? 
6615 rom3 ~ 4265 rom3 -) voldoet ruimschoots! 

werkelijke veiligheidsfactor: 

Ob ••• x=68 N/mm2 

YB 'llYN F 315 -) Sf=4.63 
Ob=------*OS.=-----

SF SF 
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ad «2: controle op contactspanning 

MTW6.werk=25 Nm 

mat: C45 gehard 01.=1240 N/mml 
10e belastingswisselingen YNI=1,4 
YI=l 
Yo =1 

-) toelaatbare contactspanning 
08 =1175 N/mml 

omtreksnelheid v=2,78 m/siYv=0,88 
veiligheidsfactor SI~1,3 

E6=Ee=2,1*10e N/mm2~Er=2,1*10e N/mml 
83 

i=-
21 

«0=20 0 

controle contactspanningscriterium: 

? Mr W 6 I W e r k * Er 
brw6*r l TW6 ~ 0,35* 

Ola 

? 

1 (i+1) 
* * 
sin 2«0 i 

6615 mm3 ~ 2595 mm3 voldoet ruimschoots! 

werkelijke veiligheidsfactor: 

Oa, •• x=736 N/mm z 

YM B *YIl *Yo *Yv 1527 -) Sa=2,07 
01=-------------*0 •• =----

Sa SI 

ad 7. tandwiel TW7 

Tandwiel TW7 wordt beschouwd als de volger van tandwiel
combinatia TW7 en TW8. Het tandwiel is bestaat uit twae gedeelde 
tandwielen TW7 en TW7,hulp. Het maximale nominale moment op TW7 
is 2,1 maal het maximaal door te voeren moment 
MTW? ,Do.-2,1*MTw7=10,5 Nm. Het maximale nominale moment op 
TW7,hulp is 1,1 maal het maximaal door te voeren moment 
MTw7,Do.-1,1*MTw7=5,5 Nm. 
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ad 7.1. tandwiel TW7 

kies: m-2 I rate-45 mm 
. ZT1U-45 

Neem brw7-5 mm 
nTw7=1260 -/min -) ~w7=132 rad/s -) VTW7=5,94 m/s 
Mrw7 ,lIo.-2,l*Mrw7=10,5 Nm 

ad «1. controle voetspanningscriterium 

KA-1,4 
Kv=1,42 
kwal. 8 -) gr=1,6 pm 

brw7 =5 mm 
frw=2,68 pm 

cz=10 N/mm/pm 
F\ • II o. =235 N 

«0 -20 0 

Zr W7 -45 
x-O 

-) tandvormfactor g=2,5 

ingrijpcoefficient t=1,65 

mat: C45 08-=250 N/mm 2 

-) Kp =1,15 

wisselende draairichtinq Y.-0,7 
10~ belastingswisselingen YWF=1,8 
veiligheidsfactor SF~3 

-) toelaatbare buigspanning 
ob=105 N/mm z 

controle voetspanningscriterium: 

? 1 MT W., • w. r k 

bTW7*r 2rw7 ~ ---* *q*ZTW7 
2t Ob 

? 
10125 mm3 ~ 7792 mm3 -) voldoet ruimschoots! 

werkelijke veiligheid~factor: 

Ob •• ax=81 N/mm z 

-) SF =3,89 

SF SF 
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ad ~2: controle op contactspanning 

t!TW7."erk=24 Nm 

mat: C45 gehard 01-=1240 N/mmz 
loa belastingswisselingen YNI=1,4 
YI=l 
Yo =1 

-) toelaatbare contactspannina 
01=1282 N/rnrn z 

omtreksnelheid v=5,94 m/s;Yv=0,96 
veiligheidsfactor S.~1,3 

E8=E7=2,1*10a N/rnrn ZjEr=2,1*10a N/rnrn1 
45 

i=-
21 

~o =20 0 

controle contactspanningscriterium: 

? Mr W 7 , we r k * Er 1 
br W7 *r 1T WT ~ 0,35* * 

oz. sin 2~o 

? 
10125 ~ 5248 voldoet ruimschoots! 

werkelijke veiligheidsfactor: 

01 .•• x=923 N/rnrn 1 

YN I *Y. *Yo *Yv 1666 -) SI=1.8 
0.=-------------*0 •• =----

SI S. 

ad 7.2. tandwiel TW7,hulp 

kies: m-2 i r.'c=45 rnrn 
ZTWT -45 

Neem bTwT.balp= rnrn 

*(i+1) 

nTw7,balp-1260 -/min -)~TwT,balp=132 rad/s -) VTwT,balP=5,94 m/s 
MTWT.balp,Do.=l,l*MTwT,balp=5,5 Nm. 
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ad al. controle voetspanningscriterium 

KA=1,4 
Kv=1,42 
kwal. 8 -) gr=1,6 pm 

bTW7, bl 1,=5 mm 
frw=2 , 68 pm 

cz=10 N/mm/pm 
F\,80a=122 N 

-) KB=1,05 

werkelijk moment MTWl.bulp.werk=MTw7.bulp.goa*KA*Kv*Kg=11,5 N~ 

ao =20 0 

Zt W7 =45 
X=O 

-) tandvormfactor g=2,5 

ingrijpcoefficient 1=1,65 

mat: C45 0,.=250 N/mm 2 

wisselende draairichting YB=0,7 
10' belastingswisselingen YNF=1,8 
veiligheidsfactor SF~3 

controle voetspanningscriterium: 

-) toelaatbare buigspanning 
ob=105 N/mm 2 

? 1 MTw7.aulP,werk 
bTw7.aulp*r 2TW7.hulp ~ ---* *q*ZTw7,halP 

2t Ob 

? 
10125 mm3 ~ 3734 mm3 -) voldoet ruimschoots! 

werkelijke veiligheidsfactor: 

Ob.a.x=39 N/mm2 

YB *y" F 315 -) SF=8,07 

SF SF 

ad a2: controle op contactspanning 

MTW7,hulp.werk=11,5 Nm 
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mat: C45 gehard 0 •• =1240 N/mm2 
105 belastingswisselingen YN.-l,4 
Ya=l 
Yo=l 

-) toelaatbare contactspanning 
OR =1282 N/mro 2 

omtreksnelheid v=5,94 m/s.Yv=O,96 
veiligheidsfactor 51~1,3 

Ea=E7=2,l*10S N/mm 2;Er=2,1*105 N/rom 2 
45 

i=-
21 

a.o =20 0 

controle contactspanningscriterium: 

? HTW7.IIII1P,werk*Er 1 
bT w ... 1111 1 p *r 2T W., • II II I p ~ 0,35* * *(i+1) 

0 2• sin 2a.o 

? 
10125 ~ 2515 voldoet ruimschoots! 

werkelijke veiligheidsfactor: 

01 .•• x=639 N/mro 2 

Y. I *Y. *Yo *Yv 1666 -) 5a=2,6 
O. =-------*0 •. =-

51 5. 

ad 8. tandwiel TW8 

Tandwiel TW8 kan worden beschouwd als de drijver van tandwiel
combinatie TW7 en TW8. Het nominale moment is 2,1 maal het 
maximaal door te voeren moment. 

kies: m=2 I r.tc=21 rom 
ZT wa =21 
bTW8=bTW.,+bTW7.IIIIlp+5=15 rom 

nTW8=2700 -/min -) ~TW8=282 rad/s -) VTWl=5,94 m/s 
HTw8.ao.=2,1*HTwa=5,2 Nm 
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ad a1. controle voetspanningscriterium 

KA=1,4 
Kv=1,42 
kwal. 8 -) gr=1,6 pm 

bTwI=15 mm 
frw=4,65 pm 

cz=10 N/mm/pm 
Ft.ao.=248 N 

-) Ko=1,15 

werkelijk moment Mrw8!w'r~=Mxw8.go.*KA*Kv*Kp=12 Nm 

ao=20 0 

Zr WI =21 
x=O 

-) tandvormfactor g=2,9 

ingrijpcoefficient t=1,65 

mat: C45 0&-=250 N/mm' 
wisselende draairichting YB=0,7 
10' belastingswisselingen YNF=1,8 
veiligheidsfactor SF~3 

controle voetspanningscriterium: 

-) toelaatbare buigspannina 
Ot! =105 N/mm 2 

? 1 MrwI.w.rk 
bXW8*r 1rw8 ~ ---* *q*Zrw8 

2t Ob 

? 
6615 mm3 ~ 2109 mm3 -) voldoet ruimschoots! 

werkelijke veiligheidsfactor: 

Ob .••• =35 N/mml 

Y. *Y. r 315 -) SF =9 
Ob= *Os-=-----

SF SF 

ad a2: controle op contactspanning 

MIW8.w.rk=12 Nm 

81 



mat: C45 gehard 0 •• =1240 N/mm2 
10' belastingswisselingen y •• =1,4 
Y.=l 
Yo=l 

-) toelaatbare contactspanning 
01=1282 N/mm2 

omtreksnelheid v=5,94 m/sjYv=0,96 
veiligheidsfactor S.~1,3 

Ee=E7=2,1*10' N/mm z;Er=2,1*10' N/mm z 
45 

i=-
21 

ao=20 0 

controle contactspanningscriterium: 

? MT W, • v. r k * Er 
bTwe *rzTW8 ~ 0,35* 

0 2• 

? 
6615 mm3 ~ 1225 mm3 voldoet 

werkelijke veiligheidsfactor: 

01 .•• a=551 N/mm2 

1 (i+1) 
* * 
sin 2ao i 

ruimschoots! 

Y •• *Y. *Yo *Yv 1666 -) S.=3,02 
08=------------*0.-=----

S. S. 

De resultaten van de tandwielberekeningen op mechanische 
belastbaarheid zijn in de onderstaande tabel overzichtelijk 
weergegeven (tabel b.2.23.1.>. Naast de maximaal optredende 
voetspanning en contactspanning zijn ook de werkelijke 
veiligheidsfactoren hierin opgenomen. 

tandwiel m[mm] z b[mm] Ob [N/mm2] o. [N/mm2] SF S. opmerk 

TWl 4 136 45 47 568 6,7 1,13 ongeh 
TW2 4 23 25 75 732 4,2 1,99 geh 

TW2,llal, 4 23 15 87 648 3,16 2,25 geh 
TW3 2 83 15 129 1173 2,45 1,31 geh 

TW3,llal, 2 83 10 101 985 3,12 1,48 geh 
TW4 2 23 30 96 793 3,28 1,83 geh 
TW5 2 83 5 124 1131 2,54 1,35 geh 

TW5.hlll, 2 83 5 72 860 3,38 1,78 geh 
TW6 2 21 15 68 736 4,63 2,07 geh 
TW7 2 45 5 81 923 3,89 1,8 geh 

TW7,llal, 2 45 5 39 639 8,07 2,6 geh 
TW8 2 21 15 35 551 9 3,02 geh 

tabel b.2.23.1. De resultaten van de tandwielberekeningen 
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B.2.24. Een (holle) as als voorspanmechanisme 

Een methode om tandwielen voor te spannen is door gebruik te 
maken van de elastische vervorming van de (holle) as waarop deze 
tandwielen zijn bevestigd. Bij het torderen van een ronde door
snede, bol of massief geldt: 

en: 

Mw 
~=-

Ww 
(b.2.24.1.) 

(b.2.24.2.) 

Voor het kwadratisch traagheidsmoment van een as geldt: 

n*(d4 ultw-d4 1Dw) 
Ip------------------ (b.2.24.3.) 

32 

Is het voorspanmechanisme een massieve as dan is de inwendige 
diameter d1Dw-O. Het weerstandsmoment tegen buiging volgt uit het 
kwadratisch traagheidsmoment volgens: 

Ww- ------------------ (b.2.24.4.) 
~*dultw 16*dul\w 

Laat men doorbuiging van de as buiten beschouwing dan is een 
elastische hoekverdraaiing mogelijk tot dat de optredende 
schuifspanning een maximaal toelaatbare waarde bereikt: 

16*Mw*dultw ~w 
~w- s---- (b.2.24.5.l 

n*(d4 ultw-d4 1DW) Sw 

Gaat men uit van dezelfde as-diameters en lengten toegepast bij 
de torsieveren, dan zijn de hoekverdraaiingen nodig voor het 
gegeneren van de gewenste torsiemomenten te berekenen. 
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ad 1. Hoekverdraaiing as 1 

Het te genereren voorspanmoment is 1,1 maal het maximaal door 
te voeren moment door as 1. Een holle as wordt· toegepast, 
waarvoor geldt: 

Mv=1,1*Mt,As1=5,5 Nm 
d. 1 t v =17 rom 
dl a v=10 rom 
lA81=25 rom 
G=80000 N/mml 
Sv~3 
'tv=260 N/rom l 

ad 2. Hoekverdraaiing as 2 

-) _=1,4*10-1 0 

'tv=7 N/rom l S 86 N/rom l 

Het te genereren voorspanmoment is 1,1 maal het maximaal door 
te voeren moment door as 2. Een holle as wordt toegepast, 
waarvoor geldt: 

Mv=1,1*Mt,ASI=21 Nm 
dUltv=25 rom 
d1Dv=17 rom 
lAs 1 =30 rom 
G=80000 N/rom l 

Sv~3 
'tv=260 N/rom l 

ad 3. Hoekverdraaiing as 3 

-) _=1,5*10-1 0 

'tv=9 N/rom l S 86 N/rom 2 

Het te genereren voorspanmoment is 1,1 maal het maximaal door 
te voeren moment door as 3. Een holle as wordt toegepast, 
waarvoor geldt: 

Mv=1,1*Mt.Asa=71 Nm 
du 1 t ,,=37 rom 
dlD,,=25 rom 
1,,81=45 rom 
G=80000 N/rom l 

Sv~3 
'tv =260 N/rom a 

-) _=7,5*10-1 0 

'tv=9 N/rom l S 86 N/rom l 
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B.2.2S. Ben torsieveer als voorspanmechanisme 

Uit regeltechnisch oogpunt is het belangrijk dat er tussen de 
ingaande en uitgaande as van de overbrenging geen speling 
optreedt. Als voorspanmechanismen in de overbrenging is gekozen 
voor torsieveren. Bij het dimensioneren van de voorspanveren voor 
elke as wordt uitgegaan van een te genereren voorspanmoment van 
1,1 maal het maximaal door de as door te voeren koppel: 

Mtv=l,l*Mt (b.2.2S.1.) 

De benodigde torsieveer wordt op basis van toetsing op 
mechanische belastbaarheid bepaald. Hiervoor wordt de optredende 
buigspanning berekend volgens [lit.13]: 

10,2*Mtv*q 
Ob=---------- (b.2.2S.2.) 

In eerste instantie wordt d.m.v. een nomogram (bijlage B.2.26.) 
op basis van het gewenste voorspanmoment Mtv een schatting 
gemaakt voor de benodigde draaddiameter d. Controle op 
mechanische belastbaarheid wordt getoetst door na te gaan of de 
optredende buigspanning Ob de maximaal toelaatbare buigspanning 
niet overschrijdt. Deze maximaal toelaatbare schuifspanning is 
volgens [lit.13] afhankelijk van de draaddiameter d en het 
materiaal waaruit de veer is vervaardigd (bijlage B.2.27.>. Omdat 
de berekenening van de optredende buigspanning slechts een 
theoretische waarde is, wordt een correctiefactor q ingevoerd. 
Als gevolg van het feit dat de draad in gebogen toestand wordt 
belast zal de werkelijke buigspanning hoger zijn door spannings
concentraties. De correctiefactor q is volgens [lit.13] 
afhankelijk van de wikkelverhouding W (bijlage B.2.28.): 

D 
W=--

d 
(b.2.2S.3.) 

Om moeilijkheden tijdens de produktie van de veren te voorkomen 
wordt geadviseerd een wikkelverhouding van 5sWs15 aan te houden. 
Volgens [lit.7] moet het aantal verende windingen if minimaal 
twee bedragen. Op basis hiervan is de minimale verdraaihoek te 
berekenen nodig voor het krijgen van het gewenste voorspanmoment: 

~*n*E*d4 

if= ~2 (b.2.25.4.) 
180 o *Mtv*D*64 
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De werke1ijke voorspanning wordt gerea1iseerd door een gedee1d 
tandwie1 een gehee1 aanta1 tanden N t.o.v. e1kaar te verdraaien, 
zodanig dat de minimaa1 vereiste draaihoek wordt gerea1iseerd. 

360 
-*N~cr. 
ZTW 

(b.2.25.5.) 

Dit betekent dat het voorspanmoment groter za1 zijn dan strikt 
noodzake1ijk is. Is de werke1ijke verdraaihoek cr.., bekend, dan is 
het werke1ijk benodigd aanta1 verende windingen te bepa1en. 

De 1engte van de ongespannen torsieveer is hieruit te bepa1en 
vo1gens: 

Lk =i, *s+d (b.2.25.6.) 

met s de spoed van de windingen: 

s=d+a (b.2.25.7.) 

a is de afstand tussen twee windingen. 

V~~r de draad1engte van de veer ge1dt: 

1=--- (b.2.25.8.) 
1170*C 

met: 

Mtv 
C=--- (b.2.25.9.) 

cr.., 

In de constructie wordt de voorspanning gerea1iseerd door de 
torsieveren uitdraaiend te be1asten. Hierdoor treden minder sne1 
vormveranderingen op dan bij indraaiend belasten. De inwendige 
spanningen die ontstaan tijdens het wikkelen van de veer neigen 
deze veer a1 tot uitdraaien. 
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ad 1. Torsieveer as 1 

Mtv=5,5 Nm -) d=4,3 mm neem d=5 mm 
d=5 mm J 
mat: kwa1 B -) ob=975 N/mm 2 

neem D.=40 mml -) W=8 -) q=1,16 
d=5 mm 

Mtv=5,5 Nm 
-) ob=520 N/mm 2 

-> N~1,42 neem N=2 -) «w=16° -) if=2,85 
voorspannen TW7 
ZT W? =45 

neem a=1 mml 
d=5 mm -) 5=6 mm -) Lk=22 mm 
1=330 mm 

ad 2. Torsieveer as 2 

Mtv=21 Nm -) d=6,6 mm neem d=7 mm 

d=7 mm I 
mat: kwal B -) ob=875 N/mm 2 

neem D.=50 mmr -) W=7,14 -) q=1,17 
d=7 mm 

Htv=21 Nm 

if~2 -) «2:13,75 0 

voorspannen TW5 
zTw!S=83 

-) N~3,2 neem N=4 -) «w=17,35° -) if=2,52 

neem a=2 mml 
d=7 mm -) 5=9 mm -) Lk=30 mm 

1=356 mm 
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ad 3. Torsieveer as 3 

Htv-72 Nm -) d~10,2 rom neem d=ll rom 

d-11 rom I 
mat: kwal C -> 0,-875 N/rom 2 

neem 0.-80 rom I -) W=7,27 -) q-1,17 
d-11 rom 

Htv=72 Nm 

i,2:2 -) a:2:13,6° 

-) Ob -645 N/mm 2 

-> N:2:0,887 neem N-1 -) aw-15,65° -) il=2,3 
voorspannen TW2 
ZT WI -23 

neem a=3 mml 
d=ll rom -> 

1~571 rom 

De resultaten van de berekeningen volgens [lit.13] Z1Jn 
overzichtelijk in de onderstaande tabel (tabel b.2.25.1.) 
weergegeven. 

as1 as2 as3 

Htv [Nm] 5,5 21 72 
d [rom] 5 7 11 
0 [mm] 40 50 80 
Ob [N/mm2] 520 730 645 
mat. klasse B B C 
0, [N/rom 2 ] 975 875 875 
i, 2,85 2,52 2,3 
a [0 ] 16 17,35 15,65 
voorsp TW TW7 TW5 TW2 
aant tand 2 4 1 
lk [mm] ~22 ~30 ~42 

I [mm] ~330 ~356 ~571 
W 8 7,14 7,27 
s [rom] 6 9 14 
C [rom/O ] 0,34 1,21 4,6 

tabel b.2.25.1. De resultaten van de voorspanveerberekeningen 
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B.2.26. Nomogram voor maximaal op te nemen moment van een veer 

Min Hmm 

"00.000 

100.000 

&0.000 

10.000 

&000 

1000 

500 

100 

d inmm 

15 

10 

Q 

8 

7 

e 

5 

.. 

J 

2 

1,5 
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B.2.27. De toelaatbare buigspannina veer 
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B.2.28. Correctiefactor op de veerbelastina 

'.5~~~~~~~-_~_ -__ -_~~ __ -_~~-__ ~_-_ ~~_-__ T~~ __ ~~_~~ __ ~~ll- ~ 

1,4 I----+---t--+--+--+---+-~-+--_+_-t-__+____t_~ ---j-l __ t-- ~ ---, __ J 
I i 1 t 1.31----+- ~1-r-- -r--- ------+-+---+--1 I - +-1~"j 

I I--------+--+I-~~ .! t-~I-l 
,:~ r--t-i--t+--t1r ---+--~---t-~-lr---t~-' -i---=--J=r-==-'fr-:=:..-t~---tr:;;;;;;;;;---FJ::fl~-__ ~,. =-±-1-:j--

-+- ---r 
I l I -II 1-----+---+--- ~-r-- --- - - -- --- ---- --

~--~~--~~I ~ __ ~~ __ ~~~ 
3 4 5 6 7' 8 9 10 11 12 13 14 15 16 '7 18 19 20 
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B.2.29. De berekeninaen van de asdiameters 

Bij het toetsen van de assen op mechanische belastbaarheid 
wordt uitgegaan van een equivalent buigend moment: 

(b.2.29.1.> 

Treden buiging en wringing beide wisselend op dan is de 
belastingsfactor ao-l [lit.7]. Daar de krachten die op een as 
aangrijpen niet in een vlak liggen, treden ook meerdere buigende 
momenten op. De toege~aste rekenmethode is het ontbinden van alle 
optredende krachten in een van te voren gedefinieerde loodrecht 
op elkaar staande hoofdrichtingen (x en y). De afzonder1ijke 
buigende moment en bepalen en vervolgens het resulterende buigend 
moment te berekenen volgens: 

(b.2.29.2.) 

Afhankelijk van het toegepaste materiaal is voor cilindrische 
assen de minimaal benodigde asdiameter te berekenen: 

3 Mb,eq, •• x 
d.la=/(---------

0,1*00 
(b.2.29.3.) 

Hierbij is 00 de maximaal toelaatbare spanning volgens: 

Ob •• ax=-------- <b.2.29.4.} 

Ob is de toelaatbare buigspanning, afhankelijk van de belastings
vorm (bijlage B.2.30.), en bl, b% en ~k zijn toeslagfactoren, 
afhankelijk van de fyfische gesteldheid van een as (bijlage 
B.2.31.>. 
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ad 1. Berekening as 1 

a.o 

fig. b.2.29.1. Het krachtenspel op as 1 

m=2 mm 
zTw6=21 
ZT W7 =45 
T6 vast op as 
T7 met spie 
x -

Volgens [lit.7] is er een maximum voor de asdiameter. Bevindt 
zich hierop een vast ronsel dan is dit: 

Os t c • * (z, W 6 - 2 • 5) 
da.l~ ~33,6 mm (b.2.29.5.' 

1,1*zTw6 

Bij de berekeningen is uitgegaan van de in fig. b.2.29.2. 
schematisch weergegeven geometrie van de as. 

maten in mm 
lager A r-- TW7 lager B 

TW6 

20 ....... 45 .1 .. 25 

fig. b.2.29.2. De geometrie van as 1 

Het maximaal door te voeren moment van as 1 bedraagt 5 Nm. 
Omgerekend naar een omtrekskracht t.p.v. de steekcirkel geeft 
voor TW6: 

H, 
Ft6=F6,V=-----=238 N (b.2.29.6.) 

r. t c 6 
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en voor TW7: 

Ht 
(b.2.29.7.) 

r.te1 

Tandwiel TW7 en TW5, waarmee TW6 samenwerkt, bestaat uit twee 
gedeelde voorgespannen wielen. De radiaalkracht zal t.g.v. deze 
voorspanning groter zijn dan op basis van het door te voeren 
moment is te verwachten. Bij een toegepaste voorspanning van 110% 
van het maximaal door te voeren koppel, is de op de as werkende 
radiaalkracht voor TW6: 

Fr.=F.,x=-(2,1+1,1)*F •. ,*tanao=-277 N (b.2.29.8.) 

en voor TW7: 

(b.2.29.9.) 

ad a1 evenwicht in x-richting 

FA.x~1.~_2_0 ____ .~I •. _______ 4_5 _________ •• I.~ __ 2_5 __ ~.~F'" l x 

fig. b.2.29.3. Het krachtenspel in x-richting op as 1 

Krachtenevenwicht in x-richting geeft: 

(b.2.29.10.) 

Homentenevenwicht om A geeft: 

F1.x*20+F •• x*65+F8.x*90=0 {b.2.29.11.} 

Samenvoegen van de twee vergelijkingen b.2.29.10. en b.2.29.11. 
levert de reactiekrachten van lagers van de as in x-richting: 

FA,X=-23,4 N 
F •. x=171,4 N 
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Is het krachtenspel in x-richting bekend, dan is het mogelijk 
het buigend moment in x-richting te bepalen. Het resultaat is 
d.m.v. een buigend momentenlijn weergegeven in fig. b.2.29.4. 

0,46 

-------'~~~~----------------~---- Mb,x [Nm] 

-4,28 

fig. b.2.29.4. De buigend momentlijn in x-richting van as 1 

ad c2 evenwicht in y-richting 
-----------------------------

I 20 I 45 .1. 25 I FA,F t~~.-----~.~.~--------------~.~.-.-------~.~FB,F 

fig. b.2.29.5. Het krachtenspel in y-richting op as 1 

Krachtenevenwicht in y-richting geeft: 

FA. F +FT , , +F6 . , +F •. , =0 (b.2.29.12.) 

Momentenevenwicht om A geeft: 

FT.F*20+F6.F*65+FB.,*90=0 (b.2.29.13.) 

Samenvoegen van de twee vergelijkingen b.2.29.12. en b.2.29.13. 
levert de reactiekrachten van lagers van de as in y-richting: 

FA,F=-152 N 
Fa, y =-197 N 

Is het krachtenspel in y-richting bekend, dan is het mogelijk 
het buigend moment in y-richting te bepalen. Het resultaat is 
d.m.v. een buigend momentenlijn weergegeven in fig. b.2.29.6. 
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3,04 

------~~~~~~----------~-------- Mb., [Nm] 

fig. b.2.29.6. De buigend momentlijn in y-richting van as 1 

De resulterend buigend momentenlijn Mb is weergegeven in fig. 
b.2.29.7. 

6,5 

3,OS 

fig. b.2.29.7. De resulterend buigend momentlijn van as 1 

Bij het berekenen van het buigend moment is verondersteld dat 
de tandkrachten van de gedeelde tandwielen in het zelfde punt 
aangrijpen. Bij het wringend moment is dit eveneens toegepast. 
Dit geeft een benadering van het wringend moment op as 1, 
weergegeven in fig. b.2.29.S. 

~' IO~ 

fig. b.2.29.S. De wringend momentlijn van as 1 

Het equivalent buigend moment van as 1 is maximaal t.p.v. 
tandwiel TW6. Vanwege wisselende buigende- en wringende momenten 
is de belastingsfactor ao=l. Het maximaal equivalent buigend 
moment is: 

De maximaal toelaatbare optredende buigspanning is: 

Ob ••• x=120 N/mm2 
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Deze is bepaald bij: 

- ob=625 N/mm2 voor materiaal C45 (bijlage B.2.30.) 
- bl=0,96; is oppervlaktefactor (bijlage B.2~31.) 
- ba=l; is groottefactor bij d=10 mm (bijlage B.2.31.) 

2 - ~k=1,7; is kerffactor (bijlage B.2.31.) 
- ,=3: is veiligheidsfactor 

De minimale benodigde asdiameter van as 1 getoetst op de 
mechanische belastbaarheid is: 

d.s D =8,6 mm 

V~~r verdere berekeningen is uitgegaan van een asdiameter van 
daal=10 mm. 

Uit de evenwichtsvergelijkingen in zowel x- als y-richting 
volgen direct de reactiekrachten van de twee lagers waarmee as 1 
zal worden gelagerd. De resulterende lagerkracht in radiale 
richting voIgt uit: 

V~~r de beide lagers levert dit: 

FA. r a d =154 N 
Fa • r a d = 2 61 N 

ad 2. Berekening as 2 

Ft4., Ft4 
r-----:a. FT 4 

ao 

m=2 mm 
ZT W4 =23 
ZTWII=83 

T4 vast op as 
Til met spie 

fig. b.2.29.9. Het krachtenspel op as 2 
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Volgens [lit.7] is er een maximum voor de asdiameter. Bevindt 
zich hierop een vast ronsel dan is dit: 

D. t c .. * (ZT w" -2,5) 
da.2~ ~37,3 rom (b.2.29.15.) 

1,1*zTw" 

Bij de berekeningen is uitgegaan van de in fig. b.2.29.10. 
schematisch weergegeven geometrie van de as. 

maten in mm 
lager A ~ TW5 lager B 

TW4 

'-- 25 
• I- .. I I .. 25 . I. 110 

fig. b.2.29.10. De geometrie van as 2 

Het maximaal door te voeren moment van as 2 bedraagt 18,9 Nm. 
Omgerekend naar een omtrekskracht t.p.v. de steekcirkel geeft 
voor TW4: 

Mt 
Ft .. - -822 N (b.2.29.16.) 

r. t c .. 

en voor TW5: 

Mt 
Ft 5 =F5 . V = =-228 N (b.2.29.17.) 

r. t c 5 

Tandwiel TW5 en TW3, waarmee TW4 samenwerkt, bestaat uit twee 
gedeelde voorgespannen wielen. De radiaalkracht zal t.g.v. deze 
voorspanning groter zijn dan op basis van het door te voeren 
moment is te verwachten. Bij een toegepaste voorspanning van 110% 
van het maximaal door te voeren koppel, is de op de as werkende 
radiaalkracht voor TW4: 

Fr .. -(2,1+1,1)*Ft4*tanao=958 N (b.2.29.18.) 
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en voor TW5: 

(b.2.29.19.) 

De tangentiaalkracht en radiaalkracht op tandwiel TW4 ontbinden 
in de twee gedefiniierde hoofdrichtingen x en y volgens: 

en 

geeft: 

P'4 •• --1191 N 
P'4. ~ =418 N 

ad a1 evenwicht in x-richting 

r" · 

(b.2.29.20.) 

(b.2.29.21.1 

FA .. 1 ____ 2_5 ____________ 1_1_0 ________ I ____ 2_5 ____ jF ... 

fig. b.2.29.11. Het krachtenspel in x-richting op as 2 

Krachtenevenwicht in x-richting geeft: 

P'A. x +P'4 .• +P', • x +P'8 •• -0 (b.2.29.22.) 

Momentenevenwicht om A geeft: 

P'4 .• *25+P'5.x*135+P'8,x*160-0 (b.2.29.23.) 

Samenvoegen van de twee vergelijkingen b.2.29.22. en b.2.29.23. 
levert de reactiekrachten van lagers van de as in x-richting: 

FA .• =963,5 N 
F8.1:=-37,5 N 
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Is het krachtenspel in x-richting bekend, dan is het mogelijk 
het buigend moment in x-richting te bepalen. Het resultaat is 
d.m.v. een buigend momentenlijn weergegeven in fig. b.2.29.12. 

0,94 

--------~--------------~~~~~---- Mb.x [Nm] 

-24,08 

fig. b.2.29.12. De buigend momentlijn in x-richting van as 2 

ad «2 evenwicht in y-richting 

L 25 I 110 .1. 25 J 
FA, )'f .... --_ ....... ------...... ---..-tl Fa, )' 

fig. b.2.29.13. Het krachtenspel in y-richting op as 2 

Krachtenevenwicht in y-richting geeft: 

FA. )' +F ... )' +F5 • )' +Fa , )' =0 (b.2.29.24.) 

Momentenevenwicht om A geeft: 

(b.2.29.25.) 

Samenvoegen van de twee vergelijkingen b.2.29.24. en b.2.29.25. 
levert de reactiekrachten van lagers van de as in y-richting: 

FA. ,=-317 N 
F8.,=127 N 
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Is het krachtenspel in y-richting bekend, dan is het mogelijk 
het buigend moment in y-richting te bepalen. Het resultaat is 
d.m.v. een buigend momentenlijn weergegeven in fig. b.2.29.14. 

---------~~~~~~~------------~r_--- Mb,v [Nm] 

-3,18 

fig. b.2.29.14. De buigend momentlijn in y-richting van as 2 

Het resulterend buigend moment Mb is weergegeven in fig. 
b.2.29.15. 

25,35 

fig. b.2.29.15. De resulterend buigend momentlijn van as 2 

Bij het berekenen van het buigend moment is verondersteld dat 
de tandkrachten van de gedeelde tandwielen in het zelfde punt 
aangrijpen. Bij het wringend moment is dit eveneens toegepast. 
Dit geeft een benadering van het wringend moment op as 2, 
weergegeven in fig. b.2.29.16. 

Jq,~6 

18,9 ~ ______________ ~ 
______ ~ _________________________ ~ __________ Mw [Nm] 

fig. b.2.29.16. De wringend momentlijn van as 2 
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Het equivalent buigend moment in as 2 is maximaal t.p.v. 
tandwiel TW4. Vanwege wisselende buigende- en wringende momenten 
is de belastingsfactor ao=l. Het maximaal equivalent buigend 
moment is: 

De maximaal toelaatbare optredende buigspanning is: 

Ob .• ax=110 N/mm2 

Deze is bepaald bij: 

- ob=625 N/mm2 voor materiaal C45 (bijlage B.2.30.) 
- bl=0,96: is oppervlaktefactor (bijlage B.2.31.) 
- ba=O,94; is groottefactor bij d=20 mm (bijlage B.2.31.) 
- ~k=1,7; is kerffactor (bijlage B.2.31.) 
- Y=3; is veiligheidsfactor 

De minimale benodigde asdiameter van as 2 getoetst op de 
mechanische belastbaarheid is: 

d.ln=14 mm ~ ,< ..... >..A \.I .. A 

V~~r verdere berekeningen is uitgegaan van een asdiameter van 
da I a =17 mm. 

Uit de evenwichtsvergelijkingen in zowel x- als y-richting 
volgen direct de reactiekrachten van de twee lagers waarmee as 2 
zal worden gelagerd. De resulterende lagerkracht in radiale 
richting voIgt uit: 

V~~r de beide lagers levert dit: 

FA. r a d =1014 N 
F •. rad=132 N 
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ad 3. Berekening as 3 

Fz, 

Ft3,,. 

m=4 mm 
ZT wz =23 
m=2 
ZTW3=83 
Tz met spie 
T3 met spie 
x -

fig. b.2.29.17. Het krachtenspel op as 3 

Volgens [lit.7] is er een maximum voor de asdiameter. Bevindt 
zich hierop een ronsel met een spieverbinding dan is dit: 

Datcz*(ZTwz-2,5) 
da.3~ S34,2 mm (b.2.29.27.) 

1, 8*ZT WI 

Bij de berekeningen is uitgegaan van de in fig. b.2.29.18. 
schematisch weergegeven geometrie van de as. 

maten in mm 
lager A r-- TW3 lager B 

TW2 

95 145 - 30 

fig. b.2.29.18. De geometrie van as 3 

Het maximaal door te voeren moment van as 2 bedraagt 64,8 Nm. 
Omgerekend naar een omtrekskracht t.p.v. de steekcirkel geeft 
voor TW3: 

F\3==---=781 N (b.2.29.28.) 
ra t e 3 

103 



en voor TW2: 

Mt 
Fta=Fa.v=------1409 N (b.2.29.29.) 

r. tell 

Tandwielen TW2 en TW3 bestaan uit twee gedeelde voorgespannen 
tandwielen. De radiaalkracht zal t.g.v. deze voorspanning groter 
zijn dan op basis van het door te voeren moment is te verwachten. 
Bij een toegepaste voorspanning van 110% van het maximaal door te 
voeren koppel is de op de as werkende radiaalkracht voor TW3: 

Fr3=(2,1+1,1)*Ft3*tan~o=910 N (b.2.29.30.) 

en voor TW2: 

Fra=F2.x=-(2,1+1,1)*F2.v*tan~o=-1641 N (b.2.29.31.) 

De tangentiaalkracht en radiaalkracht op tandwiel TW3 ontbinden 
in de twee gedefinieerde hoofdrichtingen x en y volgens: 

en 

geeft: 

F3.x=Ft3*sin600+Fr3*Cos60 0) 

F3.v=Ft3*Cos600-Fr3*sin60 0) 

F3 . x =1131 N 
F3.v=-398 N 

ad ~1 evenwicht in x-richting 

(b.2.29.32.) 

(b.2.29.33.) 

F"'l~.~ ___ 9_5 ________ ~.~I. ________ 1_4_5 ______ ~._I~.~ __ 3_0 __ ~_lF ... 
fig. b.2.29.19. Het krachtenspel in x-richting op as 3 
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Krachtenevenwicht in x-richting geeft: 

(b.2.29.34.> 

Momentenevenwicht om A geeft: 

Fz,x*9S+F3,x*240+F.,x*270=0 (b.2.29.3S.> 

Samenvoegen van de twee vergelijkingen b.2.29.34. en b.2.29.3S. 
levert de reactiekrachten van lagers van de as in x-richting: 

FA,X=937 N 
F.,x=-427 N 

Is het krachtenspel in x-richting bekend, dan is het mogelijk 
het buigend moment in x-richting te bepalen. Het resultaat is 
d.m.v. een buigend momentenlijn weergegeven in fig. b.2.29.20. 

13 

--~--------------~~~~------- Mb,x [Nm] 

-89 

fig. b.2.29.20. De buigend momentlijn in x-richting as 3 

ad ~2 evenwicht in y-richting 

F.,. j-~~ ___ 9_S ________ .~I _________ 1_4_S ______ ~.~I~. ____ 3_0 __ ~-1Fa,. I y 

fig. b.2.29.21. Het krachtenspel in y-richting op as 3 
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Krachtenevenwicht in y-richting geeft: 

(b.2.29.36.1 

Momentenevenwicht om A geeft: 

(b.2.29.37.) 

Samenvoegen van de twee vergelijkingen b.2.29.36. en b.2.29.37. 
levert de reactiekrachten van lagers van de as in y-richting: 

FA,,=-869 N 
'8,7=-142 N 

Is het krachtenspel in y-richting bekend, dan is het mogelijk 
het buigend moment in y-richting te bepalen. Het resultaat is 
d.m.v. een buigende momentenlijn weergegeven in fig. b.2.29.22. 

82,5 

-4,3 

fig. b.2.29.22. De buigend momentlijn in y-richting van as 3 

Het resulterend buigend moment Mb is weergegeven in fig. 
b.2.29.23. 
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121 

13,7 

fig. b.2.29.23. De resulterend buigend momentlijn van as 3 

Bij het berekenen van het buigend moment is verondersteld dat 
de tandkrachten van de gedee1de tandwielen in het zelfde punt 
aangrijpen. Ten opzichte van de werkelijke situatie geeft dit een 
kleine afwijking in het buigend moment. Bij het wringend moment 
is dit eveneens toegepast. Dit geeft een benadering van het 
wringend moment op as 3, weergegeven in fig. b.2.29.24. 

,;,-/, ({ 

64,8 

----~----------------~----- Mw [Nm] 

fig. b.2.29.24. De wringend momentlijn van as 3 

Het equivalent buigend moment in as 3 is maximaal t.p.v. 
tandwiel TW2. Vanwege wisselende buigende- en wringende momenten 
is de belastingsfactor ao=l. Het maximale equivalente buigende 
moment is: 

Mb .• q • a. x =133,4 Nm / I 

De maximaal toelaatbare optredende buigspanning is: 

Deze is bepaald bij: 

- ob=625 N/rom l voor materiaal C45 (bijlage B.2.30.> 
- bt=O,96: is oppervlaktefactor (bijlage B.2.31.) 
- bz-O,9: is groottefactor bij d=25 rom (bijlage B.2.31.) 
- Pk-l,7: is kerffactor (bijlage B.2.31.) 
- v=3: is veiligheidsfactor 
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De minimale benodigde asdiameter voor as 3 getoetst op de 
mechanische belastbaarheid is: 

d.la=22,9 mm 

V~~r verdere berekeningen is uitgegaan van een asdiameter van 
d •• 3 -25 Mm. 

uit de evenwichtsvergelijkingen in zowel x- als y-richting 
volgen direct de reactiekrachten van de twee lagers waarmee as 3 
zal worden gelagerd. De resulterende lagerkracht in radiale 
richting voIgt uit: 

Frad-/(F2x +F2,) (b.2.29.38.) 

V~~r de beide lagers levert dit: 

FA,rad=1278 N 
Fa, r 8 d =450 N 

Het resultaat van deze berekeningen is overzichtelijk in de 
onderstaande tabel (tabel b.2.29.1.) weergegeven. 

as d.l D [mm] d[mm] Ob [N/mm2] V Fl • r a d [N] 

1 8,6 10 77 =4,7 FA=154 FB=261 
2 14 17 61 =5,4 FA=1014 FB=132 
3 22,9 25 85 =3,9 FA=1278 FB=450 

tabel b.2.29.l. De resultaten van de asdiameterberekeningen 
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B.2.30. De toelaatbare buigspanning in een as 

11 

'«10..-t--It--I~ 

NI .. ' -+-+-+-
1«1 

8/ 
1«1 

NI"",,' 
IfJD 

I 

eJ 

111 JJ JOC,fWMe' I 
"51 -

- ~ .J,2'Z! r'lW· iI f/- ! 5OCtMeJ,-
«1 j '/~"C,~ 1!..'150 

10111J 
Z 1 L4 I1DO!i-

9/.OK/ J,OMn' '/.1 
.L. ~ ! L, 90011 

LV. ;r Ck1.S I/V V I 
//. ~ .."D70 /,1 if 

V/.) em /J{ --;L ~ 
DO 

"0 Iff''' ,1 5«1 ~. _ 

170 iLi ~~. .\-t --; l/i///i.'/. . 
Iv' I V 'I, ViV . I 

P' ///// ! I 0 100 v.,oo 6fJfJ 6IJI1 IIlJIJ 71«1 1I.111J 

fXJ /7/A" (f1ll"NI_' 

" '';:;'lX 
fXJ ~§~H ts,ot bl 

IIIJ 1 

Bild AJ.7 
DlIl.lerfc:stiakeitlSchal.lblldcf der Verplun,,, 
stahle. DIN 17200 

a) Zl.Ig-Druck·Dauerfesliakeit 
b) Biegedauerfestiakeit 
c) Verdrehdauerfestigkeit 

Die nieht dargesteUten Vergiitl.lngsslallie 
konnen wie folgl eingeordnet werden: 

30 CrMo V 4 t wie 30 CrNiMo 8 
32CrMol2 J 
34CINiM06j 
36CrNiM04 wie 50CrM04 
42CrMo4 
SOCrV4 
34 CrMo4 wie 41 Cr4 

25CrMo4 I 
34Cr4 
34CrMo4 wie40Mn4 
37Cr4 
46 ('-f 2 

C45 wicCk45 
C22 wie 0.22 
C 60. Cit 60 und 28 Mn 6 lielen etwa 
zwischen Ck 45 und 40 Mn 4 

C 35 I.Ind Cit 35 liegen etwa zwischen 
Ck 22 I.Ind Cit 45 
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B.2.31. Toeslagfactoren op de toelaatbare buigspanning 

'" 0.9 

I .. 0.11 

0.'1 

<'5 0.6 

Obernachenbeiwert 

--

~ ~ ~ """'-

111 10 111 '11 5(J 

-
6Q 70 60 ~ I(J 1, 

I) .tlch ru, s.:hnll~d~· un.! r. .. 6haul 

,UIJ 

GroAcnbeiwert flir Kreisquerschnitte. 
Fur andere Querschnittsformen kann 
etwa gesettt werden: 
bei Biecunl rur Quadrat: KaRten

IIlnle tlI:: d: rur Rechteck: 

8aut,J/durdtm,sstf d itt mm 
In Bielecbene liecende Kanten
liinle tlI::d 

bei Verdrehunl rur Quadrat und 
Rechteck: Fllu:hendilionaJe - d 
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B.2.32. De berekeninaen van de spieen 

Bij mechanische belastbaarheidsberekeningen van spiever
bindingen volstaat het na te gaan of optredende vlaktedrukken in 
zowel as als naaf een toelaatbaar maximum niet overschrijden 
[lit.7]. 

fig. b.2.32.1. Ben as-naaf spieverbinding 

Omdat de tandwielen zijn voorgespannen zal het belastend moment 
op de spieen 2,1 maal het maximaal door te voeren moment 
bedragen. De optredende vlaktedrukken zijn te bepalen volgens: 

2,1*2*Ht 
Op, •• =---------- (b.2.32.1.) 

(l-b)*tl*d 

2,1*2*Ht 
Op •••• f·--------------- (b.2.32.2.) 

(l-b)*(h-tl)*d 

Voor beide vlaktedrukken moet gelden: 

Opso; (b.2.32.3.) 

De toelaatbare vlaktedruk is afhankelijk van het materiaal van 
de as resp. de naaf en de belastingsvorm. Uitgaande van het 
materiaal C45 voor zowel as als naaf en een wisselvormige 
belasting is de toelaatbare vlaktedruk: 

Op =80 ••• 150 N/mm 2 

Afhankelijk van de asdiameter wordt een spie gekozen (bijlage 
B.2.33.). De mechanische belastbaarheidsberekeningen leveren een 
minimale spielengte waarbij de maximaal toelaatbare vlaktedruk 
niet wordt overschreden. 

111 



ad 1. Spieberekenina TW7 (as 1) 

Berekening van as 1 levert een minimaal diameter van 8,2 mID. 
Gekozen is daarna voor een werkelijke asdiameter van 10 mm. Op 
basis hiervan is een spie gekozen (bij1age B.2.33.). 

018 

b=4 mID 
h=4mm 
tl=2,5 mID 

--,1"""7-,5 f 010 

fig. b.2.32.2. De spieverbinding TW7 met as 1 

Het maximaal door te voeren moment van as1 is 
de gekozen spie op mechanische belastbaarheid 

5 Nm. Toetsing van 
levert: 

/01' \-

4,2*5*103 

Op, •• - S150 -) 1:t9,6 mID 
(1-4)*2,5*10 

_____ /C~ c- -) neem 1:t15 mm 

4,2*5*103 

OP •••• ,- S150 -) 1:t13,5 mm 
(1-4)*(4-2,5)*10 \ 

"--_ "" \",-c<.c~ 11..::;i''1:. \ ""- \oM. W 

ccAc\Q(;:::' t:: w~ 
Uit constructieve overweging wordt de spie van tandwiel TW7 

langer genomen, 1-36 mID, dan op basis van de mechanische 
belastbaarheid strikt noodzakelijk is. Op deze wijze is het 
moge1ijk zowe1 het tandwie1 als de bijbehorende eontrasehijf 
d.m.v. een spie op de as te bevestigen. De optredende vlaktedruk 
za1 in deze situatie lager zijn, en wel: 

4,2*5*103 

Op, •• - ~26 N/mm2 (7r 4 )*2,5*10 
/6' oc/doet 

4,2*5*103 

Op,ae.f. ~43 N/mm2 oofdcet 
(36-4)*(4-2,5)*10 //(/ 
16 7 
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Door de aanwezigheid van een spiegleuf in de as neemt het 
effectieve oppervlak af (fig. b.2.32.3.). 

deff 

da. 

tl=2,5 mm 
daa=10 mm 
de f f =7,5 mm 

fig. b.2.32.3. Het effectief oppervlak van as 1 

Volgens [lit.7] is een goede benadering voor het toetsen van 
een as op mechanische belastbaarheid, door uit te gaan van de 
effectieve diameter. Ter plaatse van de spiegleuf in as 1 is het 
maximaal equivalent buigend moment (bijlage B.2.29.): 

De voor dit moment noodzakelijke minimale asdiameter is: 

das1~7,6 mm 

De effectieve asdiameter blijkt hieraan net niet te voldoen. De 
werkelijke veiligheidsfactor zal v=2,85 bedragen. 

ad 2. Spieberekening TW5 (as 2) 

Berekening van as 2 leverde een minimaal diameter van 11,4 mm. 
Gekozen is daarna voor een werkelijke asdiameter van 17 mm. Op 
basis hiervan is een spie gekozen (bijlage B.2.33.). 

026 

b=5 mm 
h=5 mm 
tl=3 mm 

I 
fig. b.2.32.4. De spieverbindinp TW5 met a~ ~ 
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Het maximaal door te voeren moment van as 
Toetsing van de gekozen spie op mechanische 
levert: 

4,2*18,9*103 

Op .•• = ~150 -) 1~15,4 rom 
(1-5)*3*17 

4,2*18,9*103 

2 is 18,9 Nm. 
be1astbaarheid 

, /c:0e(':'" >'\r" 
t- c- 2( 

~/- ~ <...)'.- :;. Wtl-A 

/L,o/c/oel 

-) neem 1~22 mm 

Op,D •• '= ~150 -) 1~20,6 rom 
(1-5)*(5-3)*17 

'-- c~:.. '-'-'J = J t? /1 ecs;;;; ;3 ~-:. 1-("1 "') /'? /j 

Uit constructieve overweging wordt de spie van tandwie1 TW5 
langer genomen, 1=56 rom, dan op basis van de mechanische 
be1astbaarheid strikt noodzakelijk is. Op deze wijze is het 
mogelijk zowe1 het tandwiel a1s de bijbehorende contraschijf 
d.m.v. een spie op de as te bevestigen. De optredende v1aktedruk 
zal in deze situatie lager zijn, en we1: 

4,2*18,9*103 

Op, •• = =30 N/mm2 
(56-5)*3*17 

4,2*18,9*103 

Op.Dee'= =45 N/rom 2 

(56-5)*(5-3)*17 

Door de aanwezigheid van een spiegleuf in de as neemt het 
effectieve opperv1ak af (fig. b.2.32.5.). 

deff 

de. 

tl 
tl=3 mm 
de.=17 mm 
d." =14 rom 

fig. b.2.32.5. Het effectief oppervlak van as 2 

Volgens [lit.7] is een goede benadering voor het toetsen van 
een as op mechanische belastbaarheid, door uit te gaan van de 
effectieve diameter. Ter plaatse van de spiegleuf in as 2 in het 
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maximaal equivalent buigend moment (bijlage B.2.29.): 

De voor dit moment noodzakelijke minimale asdiameter is: 

de II 1~11, 5 nun 

De effectieve asdiameter blijkt hieraan te voldoen. De werkelijke 
veiligheidsfactor zal v=5,42 bedragen. 

ad 3. Spieberekening TW2,TW3 (as 2) 

Berekening van as 3 1everde een minimaal diameter van 17,3 nun. 
Gekozen is daarna voor een werkelijke asdiameter van 25 mm. Op 
basis hiervan is een spie gekozen (bij1age B.2.33.). 

o 37 

b=6 rom 
h=6 rom 
tl=3,5 rom 

------r, 21.5 f 11125 

fig. b.2.32.6. De spieverbinding TW2,TW3 met as 3 

Het maximaa1 door te voeren moment van as 3 is 64,8 Nm. Toetsing 
van de gekozen spie op mechanische be1astbaarheid 1evert: 

4,2*64,8*103 

Op.all= S150 -) 1~26,8 mm 
(1-6)*3,5*25 

4,2*64,8*103 

Op,.aa'. S150 -) 1~37,4 rom 
(1-6)*(6-3,5)*25 

/);tW2 ;:, <JI (""" £.'-1 u., 

/ c:)o/doet-

-) neem 1~36 rom 

De beide tandwielen worden afzonderlijk d.m.v. een spie op de 
as bevestigd. Door de keuze van de spielengte is de optredende 
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vlaktedruk: 

4,2*64,8*103 

Op, •• = =103 N/rom 2 

(36-6)*3,5*25 

4,2*64,8*103 

Op, ••• f= =156 N/rom 2 

(36-6)*(6-3,5)*25 

Door de aanwezigheid van een spiegleuf in de as neemt het 
effectieve oppervlak af (fig. b.2.32.7.'. 

~~~ __ ~ ______ -rtl 

deff 

d •• 

tl=3,5 rom 
d •• =25 mm 
d.ff=21,5 rom 

fig. b.2.32.7. Het effectief oppervlak van as 3 

Volgens [lit.7] is een goede benadering voor het toetsen van 
een as op mechanische belastbaarheid, door uit te gaan van de 
effectieve diameter. Ter plaatse van de spiegleuf voor tandwiel 
TW2 is het maximaal equivalent buigend moment (bijlage B.2.29.): 

De voor dit moment noodzakelijke minimale asdiameter is: 

das1~22,9 mm 

De effectieve asdiameter blijkt hieraan net niet te voldoen. De 
werkelijke veiligheidsfactor zal v=2,48 bedragen. 

Ter plaatse van de spiegleuf voor tandwiel TW3 in as 3 is het 
maximaal equivalent buigend moment Cbijlage B.2.29.): 

Mb.eq •• ax=57,8 Nm 
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De voor dit moment noodzakelijke minimale asdiameter is: 

d .. 1~17, 4 mm 

De effectieve asdiameter blijkt hieraan ruimschoots te voldoen. 
De werkelijke veiligheidsfactor is v=5,66. 

De resultaten van de mechanische belastbaarheidsberekeningen 
van de spieverbindingen volgens [lit.7] zijn overzichtelijk in de 
onderstaande tabel (tabel b.2.32.1.) weergegeven. 

spieafmeting Op, Il a a t Op, a I 

TW as (b*h*l) [mm] [N/mmJ] [N/mmZ] 

TN7 1 4 * 4 * 36 43 26 
TN5 2 5 * 5 * 56 45 30 
TN3 3 6 * 6 * 36 156 103 
TW2 3 6 * 6 * 36 156 103 

tabel b.2.32.1. De resultaten van de spieberekeningen 
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B.2.33. Afmetinaen van spieverbindingen 

,.,--...... -............................. 
2- Almetins_ 

------.- -.- ------
I " II drqcnde hOOKtel! 

• A 1_ ' .. l ••• , bcwa t.e.na. 1.1 lO • 111# 

DUD DUD mm mm mm DUD mm 
12 ••• 17 5 .5 S 2.S 2,3 2.2 
17 ... 22 6 6 S,5 2,8 2.7 2,8 
22 ... SO 8 7 4 3.3 . S.1 S,4 

................. ".. 
ult~", 

II) .-van t.e.m. ' .. 
mID DUD 

10 .•• 56 
14 ... 70 0,25 
18 ••• go -.------------ --_._.---_._-_. 

SO ... 38 10 8 5 3,3 S,8 3.4 22 ... 110 
58 ••• 44 12 8 5 S,S S.7 S.5 28 ... 140 
+t ••• 50 1+ 9 5,5 S.8 4.0 +,2 36 .•• 160 0,40 
50 ••• 58 16 10 6 4,S 4,4 4,8 45 ••• 180 
58 ••• 65 18 11 7 ••• 5.4 4,8 50 .•• 200 _._-_ .. _-- ._--_._- .. 
65 ... 75 20 12 7.5 4,9 5,. 5,. 56 ••• 220 
75 ... 85 22 1. 9 5,4 6,9 5,9 63 ... 250 
85 .•• 95 25 1. 9 5,4 6,7 6,1 70 ••• 280 0,60 
95 ... 110 28 16 10 6,4 7,5 7,3 80 ••• 320 

110 .•• ISO 32 18 11 7,. 8 •• 8,4 go ••• 360 

1_ .- .... + .... ,+21 
• SpieJensten I in mm: 10. 12 • 14· 16. 18·20·22 .25 .28·32 • 36 • 40 • 45 .50·56 • 

is· 70·80· go .100·110 ·125 .140· 160 .180· 200·220 ·250·280· 320·360·400. 

y,,1Nwl L .1. Gewoonlijlc is naaflencte L (oflcnpe van utap) ~ maat groter dan tpielencte I 
(de bovmItaande tpielqten); b.v. L - go mm en 1- 80 DUD; L - 200 mm en 1- 180 mm. 

3. Moattolercmti .. 

a Breedte " 
Spiebreeclte : h 9; tpiqleuC in u : H 9, N 9. P 9; Ipiqleuf in naat: D 10.1' 9, P 9 II, 

b Lengte I 
.0' VOOI' .pielencte I - 10 ... 28: -0.,; YOOI'I - 32 ... 80: -0.'. VOOI'I =- 90 ... 360: __ ,' 

VOOI'tpiegleu.8cngte 1- 10 ... 28: ~'; voor 1- 32 ... 80: 1"; vOOI'I =- 90 ... 360: 1" 
II bov. D 10 voor venc:huifbare .... oppeUn,en; J. 9 VOOI'ruati, bedrijr; p 9 YOOI' awur bedrijf'. 
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B.2.34. De berekeningen van de aslagers 

De mechanische belastbaarheidsberekeningen van de assen leveren 
direct de radiaalkrachten die op de aslagers worden uitgeoefend. 
Door het eigengewicht van een as, met daarop de diverse 
componenten geplaatst, ondervinden de as lagers ook een kracht in 
axiale richting (tabel b.2.34.1.). 

as radiaalkracht Frad [N] axiaalkracht Fax [N] 

lager A lager B 

1 154 261 :::: 9 
2 1014 132 :::: 2S 
3 1278 450 :::: 94 

tabel b.2.34.1. De krachten op de aslagers 

Bij het bepalen van het type lager per as is verondersteld dat:? 
______ e/qt; '2yl-« -z~ '-.:x!l, tlcx:a~/ .. 

- de lagers axiaal niet zijn voorgespannen, de axiaalkracht 
in tabel b.2.34.1. is uitsluitend t.g.v. het eigengewicht 
van de as met daarop de verschillende componenten 

- het hoekcontactlagers zijn van het merk SKF 
- een as met twee lagers van hetzelfde type is gelagerd 
- de lagers in een X - opstelling zijn geplaatst 
- de lagers een minimaal vereiste levensduur van 10000 uur 

moeten halen. 

Afhankelijk van de belastingssituatie (bijlage B.2.25.) wordt 
een equivalente dynamische lagerbelasting P berekend, op basis 
waarvan een dynamisch draagtal C kan worden bepaald [lit.S], 
volgens: 

3 60*n*Ll0h 
C=/( )*p (b.2.34.1.) 

106 

Bij de keuze van het lager (bijlage 2.36), wordt dat lager 
genomen waarvan het dynamisch draagtal groter of gelijk is aan 
het berekende. Door een lager te nemen met een groter dynamisch 
draagtal, zal de verwachte levensduur langer zijn dan wordt 
geeist (bijlage 2.36). 
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ad 1. Lagerberekening as 1 

FA.red=154 NI -) Fe.red ) FA. red 
Fe. red =261 N 

(b.2.34.2.) 

(b.2.34.3.) 

Be1astingssituatie 1C treedt op (bijlage B.2.35.). Hiervoor 
geldt: 

FA.ax=FB,ex-KA t 
Fe.ax=1,14*FB.red 

-) IFA.ex=1,14*FB.rad-KA 
Fa.ax=1,14*FB.red 

De axiaalkracht voor de beide lagers wordt: 

lager A 

FA. ax=288 N 
Fa, ax =297 N 

FA,rad=154 NI -) FA.ax/FA.rad=l,87 ) 1,14 
FA.ax=2S8 N X-opstelling 

(b.2.34.4.) 
(b.2.34.5.) 

Volgens [lit.S] geldt in deze situatie voor de equivalente 
dynamische lagerbelasting P: 

(b.2.34.6.) 

V~~r het toerental van de as wordt het maximale genomen, zijnde 
n=1260 -/min. De minimaal vereiste levensduur is gesteld op 
Ll0b=10000 uur. Het dynamische draagtal C wordt: 

3 60*n*Ll0b 
CA=/( )*PA=3242 N 

106 

keuze lagertype: SKF 7200B 
C=4940 N 
d=10 mm 
0=30 mm 
B=9 mm 
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De verwachte levensduur bij maximale belasting van het lager: 

CA 10' 
LA.l0b={----)3* =36700 uur (b.2.34.8.> 

PA 60*n 

lager B 

F •. rad=261 NI -) FB.ax/FB.rad=1,14 ~ 1,14 
FB,ax=297 N X-opstelling 

Volgens [lit.8] geldt in deze situatie voor de equivalente 
dynamische lagerbelasting P: 

PB=FB.rad+0,55*FB.8x=440 N (b.2.34.9.) 

V~~r het toerental van de as wordt het maximale genomen, zijnde 
n=1260 -/min. De minimaal vereiste levensduur is gesteld op 
Ll0b=10000 uur. Het dynamische draagtal C wordt: 

3 60*n*Ll0b 
c. =1 ( ) *P. =4008 N 

106 

keuze lagertype: SKF 7200B 
C=4940 N 
d=10 nun 
D=30 nun 
B=9 mm 

(b.2.34.10.) 

De verwachte levensduur bij maximale belasting van het lager: 

C8 106 

L8.10b=(----)3* =18700 uur 
PB 60*n 

ad 2. Lagerberekening as 2 

FA.rad=1014 NI -) FA.rad ) F.,rad 
Fa. r a d =132 N 
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Belastingssituatie 1A treedt op (bijlage B.2.35.). Hiervoor 
geldt: 

FA.ax-1,14*FA,rad I 
F •. ax-FA.as+L 

-) IFA,ax=1,14*FA.rad 
FB,as-1,14*FA,rad+KA 

De axiaalkracht voor de beide lagers wordt: 

lager A 

FA,ax-1156 N 
F •. ax-1184 N 

FA,rad-1014 NI -) FA.as/FA.rad-1,14 ~ 1,14 
FA,ax=1156 N X-opstelling 

(b.2.34.14.) 
(b.2.34.15.) 

Volgens [lit.8] geldt in deze situatie voor de equivalente 
dynamische lagerbelasting P: 

(b.2.34.16.1 

V~~r het toerental van de as wordt het maximale genomen, zijnde 
n-320 -/min. De minimaal vereiste levensduur is gesteld op 
Ll0b=10000 uur. Het dynamische draagtal C wordt: 

3 60*n*Ll0ll 
CA=~( )*PA=9520 N 

10' 

keuze lagertype: SKF 7203B 
C=9950 N 
d=17 rom 
D=40 mm 
B=12 mm 

(b.2.34.17.) 

De verwachte levensduur bij maximale belasting van het lager: 

CA 10' 
LA,10'-(----)3* =11420 uur (b.2.34.18.1 

PA 60*n 

122 



FB.rad-132 NI -) F.,ax/FB.rad-8,97 ) 1,14 
FD.ex-ll84 N X-opstelling 

Volgens [lit.8] geldt in deze situatie voor de equivalente 
dynamische lagerbelasting P: 

PB-0,57*F •. rad+0,93*F •. ax-ll76 N (b.2.34.19.> 

Voor het toerental van de as wordt het maximale genomen, zijnde 
n-320 -/min. De minimaal vereiste levensduur is gesteld op 
L10b-l0000 uur. Het dynamische draagtal C wordt: 

3 60*n*Ll01l 
C. -{ ( ) *p, =6784 N 

10' 

keuze lagertype: SKF 7203B 
C==9950 N 
d=17 mm 
0-40 mm 
B=12 mm 

(b.2.34.20.) 

De verwachte levensduur bij maxima Ie belasting van het lager: 

C. 10' 
L •. l0h=(----)3* =31550 uur 

P. 60*n 

ad 3. Lagerberekening as 3 

FA.rad==1278 NI -) FA. red ) F •. rad 
FB.rad=450 N 

(b.2.34.21.) 

(b.2.34.22.) 

(b.2.34.23.) 

Belastingssituatie lA treedt Op (bijlage B.2.35.>. Hiervoor 
geldt: 

FA.ax==1,14*FA.rad I 
Fa , a x =F A, a x +KA 

-) IFA,ax==l,l4*FA,rad 
FB. ax-l,14*F .... rad+KA 

123-

(b.2.34.24.) 
(b.2.34.25.) 



De axiaalkracht voor de beide lagers wordt: 

lager A 

FA. ax=14S7 N 
FB • a x = is Sl N 

FA.rad=1278 NI -) FA.ax/FA.rad=1,14 ~ 1,14 
FA.ax=14S7 N J X-opstelling 

Volgens [lit.8] geldt in deze situatie voor de equivalente 
dynamische lagerbelasting P: 

(b.2.34.26.) 

Voor het toerental van de as wordt het maximale genomen, zijnde 
n=88,7 -/min. De minimaal vereiste levensduur is gesteld op 
Ll0h=10000 uur. Het dynamische draagtal C wordt: 

3 60*n*Lloh 
CA={( )*PA-7824 N (b.2.34.27.) 

106 

Op basis van het dynamische draagtal voldoet lagertype 7202B. 
Uitconstructieve overwegingen wordt gekozen voor lagertype 720SB. 

keuze lagertype: SKF 720SB 
C=14800 N 
d=2S rom 
0=S2 mm 
B=lS rom 

De verwachte levensduur bij maximale belasting van het lager: 

CA 106 

LA.l0b=(----)3* -67700 uur (b.2.34.28.) 
PA 60*n 
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lager 8 

FB.rad-450 NI -) FB.ax/FB.rad-3,45 > 1,14 
Fa.ax-1551 N X-opstelling 

Volgens [lit.8] geldt in deze situatie voor de equivalente 
dynamische lagerbelasting P: 

PB-0,57*Fa.rad+0,93*Fa.ax-1699 N (b.2.34.29.) 

V~~r het toerental van de as wordt het maximale genomen, zijnde 
n-88,7 -/min. De minimaal vereiste levensduur is gesteld op 
Ll0.-10000 uur. Het dynamische draagtal C wordt: 

3 60*n*LlO' 
C.-/( )*P.=6390 N (b.2.34.30.) 

10' 

06k hier wordt uit constructieve overweging gekozen voor het 
lagertype 72058. 

keuze lagertype: SKF 72058 
C=14800 N 
d-25 nun 
D=52 mm 
8=15 nun 

De verwachte levensduur bij maximale belasting van het lager: 

Ca 10' 
La.lo.-(----)3* -124200 uur (b.2.34.31.) 

Pa 60*n 
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B.2.35. Belastinassituatie van de aslaaers 
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B.2.36. Cataloqus SKF-hoekcontactlagers 

..... 
~ 

II D 8 

mill 

I' 30 II 

11 32 10 ,. 35 11 
42 13 

n 40 12 
47 14 

• 47 I. 
52 15 .. 52 IS 
62 17 .. 62 16 
72 III 

II 72 17 
80 21 

• 80 18 
90 23 .. 85 10 
100 25 .. 90 20 
lIO 27 .. 100 21 
120 211 .. 110 22 
130 31 

II 120 23 
140 33 

11 125 24 
150 35 

I 
D~ 
! 
I 
I 

IL 
t._ 

f 

II 
'1 d d

, 
/ I .' I 1 I 
-f---1 

, 
j 

I- -- a· -

TrllgBlHII Dr.h&a ..... 
ctyn. 1Ia!. c ftUn 

ehmoe,..I'(I 
C Co Fall 

It Ulmin 

41 1I0IO 2120 111000 28000 

7020 3050 17000 24000 

8_ 3650 16000 22 000 
11100 5300 14000 1$000 

01150 41750 14000 10000 
14800 7200 12000 17 000 

13300 6550 Il 000 16000 
17 400 UOO 10000 1$000 

14800 7650 e !lOO '.000 
24200 It 700 8!lOO 12000 

20300 11000 8500 12000 
31200 17000 7500 10000 

21000 15000 7 !lOO 10000 
36 400 20 400 7000 II !lOO 

31900 18800 6700 II 000 
44 900 25 500 6300 a 500 

35800 21 2I:lO 8300 8500 
56500 34500 5800 7500 

37700 22800 5800 7500 
67 &00 45000 5000 6700 

48 200 28 !lOO 5300 7000 
79300 48 000 4500 6000 

55900 35500 4&00 6300 
90400 66 000 .. 300 5&00 

63700 41500 .300 5 &00 
101000 &4000 .. 000 5300 

ee 900 45500 4300 5 &00 
114000 72000 3800 4 &00 

ChwIcIll KIoIFZI.lclMn 

kg 

0,031 7200 • 

0,045 7201. 

0.048 7202. 
0.090 7302a 

0.010 7203 a 
0,12 7303. 

0.11 7204 a 
0,15 7304 a 

0.13 7205 a 
0,25 7305 • 

0,21 7201a 
0,37 1301 a 

0.30 7207 a 
0,51 7307 a 

0.39 7208 I 
0,61 73011 

0,44 720t a 
0,90 7:lot a 

0 .. 49 7210 a 
1,15 7:110 a 

0.6$ 7211 I 
1.4$ 7:111 a 

0,84 7212 I 
1,85 73na 

1.05 7213. 
2.25 7313a 

1, I:; 721. a 
2,75 731. a 
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B.2.38. Het maximale motorkoppel 

Uitgangspunt voor het bepalen van het maximaal door de motor te 
leveren koppel is de in fig. b.2.38.1. weergegeven overbrenging. 

io =z., /Za 
i1 =ZII /z& 
12 =Za /Z4 
i3 =Zl /Za 

Zl 
motor 

io ia 

X,--f----I--A 

Z., Za 

fig. b.2.38.1. De motor met overbrenging 

zl=136, m=4 
Za =23, m=4 
Za =83, m=2 
z4=23, m=2 
ZII =83, m=2 
Z& =21, m=2 
z., =45, m=2 
Za =21, m=2 

Wordt verondersteld dat er geen externe krachten en/of moment en 
op de robotarm werken, dan laat analyse van de robot zien dat de 
motor voor de tangentiale beweging een koppel zal moeten leveren 
bestaande uit: 

1: een deelkoppel T.(t) voor het versnellen van de lineaire 
robotarm in tangentiale richting en het versnellen van 
roterende onderdelen 

2: een deelkoppel T. (t) voor het overwinnen van coriollis
effecten 

3: een deelkoppel Twa (t) voor het overwinnen van optredende 
wrijving. 

T. a (t) =T; (t) +T. (t) +Twa (t) (b.2.38.1.) 

ad 1. Het deelkoppel T:(t) 

Het totale moment nodig voor het versnellen van de 
massatraagheden is opgebouwd uit de deelmomenten nodig voor het 
versnellen van de onderlinge onderdelen waaruit de overbrenging 
is opgebouwd: 

Ta I 1 (t) T. I a (t) 
T.(t)-T.ot, •• (t)+ + + 

io *1"\T io *i1 *1"\ IT 

Tala (t) TJ ( It ( t ) ) 

-------------+---------------- (b.2.38.2.) 
io *i1 *1a *1"\3 T io *il *ia *i3 *1"\4 T 
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met: 

Tul,.a (t)=(J.ot+JTwa)*ii.ol (t) 

Taal (t)=(JTW6+J1W7+JCS7+J.Ul+JauSl+JLl )*'.81 (t) 

Taal (t)=(JTW4+JTWII+JCSII+JASZ+JBUSZ+JLz)*;ia81 (t) (b.2.38.3.) 

Tranformeren van de afzonderlijke hoekversnellingen van de assen 
naar de hoekversnelling van het rotatieplateau itt) geeft: 

i.ol (t)=io*il *ia*i3*i(t) 

fiB 8 I (t) =il *iz *ia *i (t) 
(b.2.38.4.) 

fias a (t)=ia *i(t) 

Samenvoegen van vergelijking b.2.38.2., b.2.38.3. en b.2.38.4. 
geeft: 

[ 

JTW6+J1W7+JCS7+JAS1+JBUSI+JLl 
Ti (t) = J. 0 t +J T W 8 + + 

(io) UI'lI 

JTW4+JTWII+JCS,+JAS1+JBUSI+JLI JTwl+JTwa+JAsa+JBusa+JLa 
--------------------------------+ + 

(io *il) hl'l11 

J(x(t» ] 
---------------------- *io*il*il*ia*_Ct) 
(io *il *iz *ia) 2*1'141 
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Voor de afzonderlijke massatraagheidsmomenten van de 
verschillende onderdelen waaruit een as is opgebouwd geldt: 

- het massatraagheidsmoment van een tandwiel 

(b.2.38.6.) 

- het massatraagheidsmoment van een contraschijf 

Jc s =~*mc s * (r alit, w +r at D W ) (b.2.38.7.) 

- het massatraagheidsmoment van een as 

JA8 =~*m.u * (3r 2. a +1 2• a ) (b.2.38.8.) 

- het massatraagheidsmoment van de twee lagers per as 

(b.2.38.9.) 

Voor het massatraagheidsmoment J(x(t» is afgeleid in 
hfdst. 2.2.1.: 

J(x(t»=ma*(x(t)+O,665)2+(x(t)-O,725)2+15*(x(t)-O,935) a 

+76,36*x a (t)+15,25 (b.2.38.10.) 

ad 2. Het deelkoppel T; (tl 

Daar de robotarm naast en tangentiale beweging ook een radiale 
beweging kan uitvoeren, kan een zogenaamde coriolliseffect 
optreden. Het extra koppel dat de motor moet leveren om dit 
effect te overwinnen is: 

d(J(x(t») 1 
T~ (t)= * *~(t)= 

dt io *il *iz *is 

d(J(x(t») d(x(t» 1 
-----* * *io*il*h*i3*~(t} (b.2.38.11.) 

d(x(t» dt (io *il *iz *i3) a 
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met: 

d(J(x(t») 
---------=2*[ml*(X(t)+O,66S)+(x(t)-O,72S)+ 

d(x(t» 

lS*(x(t)-O,93S)+lS2,72] (b.2.38.12.) 

ad 3. Het deelkoppel Twa (t) 

Het verlies op de tandflanken van de tandwielen is d.m.v. het 
rendement ~T in rekening gebracht. Het wrijvingskoppel 
getransformeerd naar de motoras is opgebouwd uit het 
wrijvingskoppel van de motor en van de verschillende lagers: 

Tv , L 1 (t) Tv, L a (t) 
TV:l (t) =Tv , .0 t (t) + + + 

io *~T io *i1 *~ 2T 

Tv , L 3 (t) Tw ,1M A (t) 
-----+ (b.2.38.13.) 

Het wrijvingskoppel van de motor bestaat uit viskeuze en 
coulombse wrijving, teweten: 

Tv , .0 t (t) =Mr , .0 l + Ko , • 0 l * _. 0 t (t) (b.2.38.14.1 

Tranformeren naar de hoeksnelheid van het rotatieplateau _ttl 
geeft: 

Tw,.o t (t) =Mr,.o t +KD,.O t *io *i1 *i2 *ia *_ (t) (b.2.38.1S. ) 

Samenvoegen van verge1ijking b.2.38.l3. en b.2.38.1S. geeft: 

Tw, L 1 (t) 
Twa (t) =Mr •• o t +KD •• o t *io *i1 *ia *i3 *_ (t) + + 

io *~T 

Tw , L 2 (t) Tv , L 3 (t) Tw . I N A (t) 
------+ + (b.2.38.16.) 
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De wrijvingsmomenten van de aslagers en het INA-lager zijn 
hierbij zuiver theoretisch bepaald. 

ad ale het wrijvingsmoment in een aslager 

Het totale wrijvingsmoment per aslager is opgebouwd uit een 
belastingsafhankelijk en een belastingsonafhankelijk deel 
[lit.8] : 

Tw. L (t) =To +Tl (b.2.38.17.) 

Het belastingsonafhankelijke wrijvingsmoment To is afhankelijk 
van de hydrodynamische verliezen in de smeerstof en hangt af van 
de viscositeit van het smeermiddel, de hoeveelheid smeermiddel en 
de omtreksnelheid volgens: 

als V*n<2000 

(b.2.38.18.) 
To =10- 1 *fo *d3 • * (-.1*n) 2/3 als ~*n<2000 

Het belastingsafhankelijke wrijvingsmoment Tl is afhankelijk 
van de elastische vervormingen en het plaatselijk glijden in de 
aanrakingsvlakken volgens: 

T1 =f1 *P*d. (b.2.38.19.) 

ad «2. het wrijvingsmoment in het INA-lager 

Het wrijvingmoment in het INA-lager zal voornamelijk t.g.v. 
rolweerstand zijn. [lit.12] beschrijft dit als voIgt: 

DL rk 1 p p Fr a d Fax] 
Tw.IMA(t)=p*k*----* +----+---

2 DL 2 k 
(b.2.38.20.) 

Voor het berekenen van het maximaal te leveren moment door de 
motor wordt uitgegaan van x(t)=0,375 m, x(t)=1 mis, x(t)=10 m/s l , 

_<t)=n/2 rls, i{t)=n/2 r/a 2 en ml=50 kg. Na enig rekenwerk voIgt 
voor de drie deelmomenten: 

- T •.• ax=0,97 Nm 
- T •.•• x=1,31 Nm T.z .• ax=2,73 Nm 
- Tw,.ax2=0,45 Nm 
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B.2.39. Het thermisch gedrag van de motor 

Indien er van wordt uitgegaan dat de motor acht uur per dag 
continu het maximale moment van 2,73 Nm moet leveren, dan is de 
stroom die hierbij continu door het anker loopt: 

T.z .•• x 
IA .•• X= =11,2 A (b.2.39.1.) 

Itt 

De fabrikant stelt dat de motor thermisch nooit wordt 
overbelast indien voor de effectieve stroom geldt: 

1.,,<0,9*1.0.=12,6 A (b.2.39.2.) 

De effectieve stroom is te bepalen volgens [lit.9.]: 

I (1 3 • *t. ) 
I. f f =.f ( ) (b.2.39.3.) 

tt 0 t 

Daar er een continu cyclus wordt verondersteld is de effectieve 
stroom gelijk aan de maximale ankerstroom: 

Hiermee wordt voldaan aan de in vergelijking b.2.39.2. gestelde 
eis. De motor wordt in deze situatie thermisch niet overbelast. 
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B.2.40. De warmteweerstand van een ci1indrische pijp 

ru 1 t " 

fig. 0.2.40.1. De warmtestroom door een ci1indrische pijp 

V~~r een stationaire toestand is de warmtestroom constant: 

(0.2.40.1.) 

V~~r de warmte-overdracht d.m.v. convectie aan de wandopper
v1akken ge1dt: 

01=alDW*A1DW*(Tl-T') -) (Tl-T')=-------------
alII" *n*dl D W *1 

02=ault,,*Aultw*(Tl-T') -) (Tl-T')=----------------
au 1 t ,,*n*du 1 t" *1 
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V~~r de warmte-overdracht d.m.v. geleiding in de cilinderwand 
geldt: 

dT dT 
0=-r*A*----=-r*2*n*R*1*---- (b.2.40.4.) 

dR dR 

oftewel: 

-0*dR 
dT=----- (b.2.40.5.) 

Wordt de warmtegeleidingscoifficiint r constant verondersteld dan 
geldt: 

T' I rll 1 t W 

J dT= -0 * J~ 
2*n*r*1 R 

(b.2.40.6.) 

T' rlDW 

oftewel: 

o 
T'-T' '= In(rultw/rlDw)=-----ln{dllltw/dlaw) (b.2.40.7.) 

~*n*r*l 2*n*r*1 

Sommeren van vergelijking b.2.40.~., b.2.40.3. en b.2.40.7. 
geeft: 

Tl-Ta 
0=------------------------------------------------- (b.2.40.8.) 

1 In (du 1 t w / dl D W ) 1 
--------------+ +----------------
Q,law*n*dlDw*l Q,u 1 t W *n*dlll t w *1 

De warmteweerstand is gedefinieerd als: 

TI-Ta 1 In(dultw/dI Dw' 1 
RM= =-------------+ +-------------(b.2.40.9.) 

Q,law*n*dIDw*l Q,1l 1 t w * n * du 1 t w * 1 

Met dtDW=620 mm, dultw=650 mm, 1=300 mm, r=45 W/mK en 
Q,law=Q,ultw=12 W/m2K is de warmteweerstand RH=O,27 K/W 
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B.2.41. Specificatie van het hoekmeetsysteem 

Gezocht is naar een incrementeel digitaal meetsysteem, dat 
direct aan het draaiplateau kan worden bevestigd. Hierbij zijn de 
meetsystemen onderzocht op: 

- het oplossend vermogen; bij een uiterste stand van de 
lineaire robotarm (x(t)-O,375 m) wordt een oplossend 
vermogen van 0,01 mm aan het uiteinde van de arm geeist 

- het snelheidsbereik; het systeem moet een maximale 
hoeksnelheid van het draaiplateau van ;(t)=n/2 rad/s 
kunnen bijhouden 

- de prijs 
- de inbouwmogelijkheden. 

Bevindt de lineaire robotarm zich in de uiterste stand, dan 
bevindt het uiteinde van de arm zich op 1040 mm van de rotatie-as 
van de rotatieplateau (fig. b.2.41.1.) 

I 

l~ 6x:::0,01 mm 

I 1040 mm ~ 

fig. b.2.41.1. Het oplossend vermogen bij een uiterste stand arm 

Het tangentiaal oplossend vermogen 6x:::0,01 mm van een meetsysteem 
omgerekend naar een oplossend vermogen in de hoekverdraaiing 
geeft: 

6x 360 
6_=----*---:::5,5*10- 4 :::2 1

• 

1040 2*n 
(b.2.41.1.) 

Van twee fabrikanten van hoekmeetsystemen, Sony en Heidenhain, 
zijn een aantal hoekmeetsystemen onderzocht die op basis van het 
benodigd oplossend vermogen in aanmerking komen. 

Alle systemen hebben een analoge uitgang. Hieraan gekoppeld is 
een externe pulsvormer welke een tweedelige taak vervult. Naast 
het digitaliseren van het analoge signaal, waarbij de pulsvormer 
twee in 90 0 faseverschoven signalen af geeft, is deze ook in 
staat een signaalinterpolatie toe te passen waardoor het 
oplossend vermogen worden verhoogd. Interpolatie is mogelijk met 
een factor 1,5 of 25. Door verder de opgaande en/of neergaande 
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flanken van een of be ide digitale signalen te beschouwen is het 
mogelijk een verdere onderverdeling te maken met een factor 1,2 
of 4. Uiteindelijk is het dus mogelijk het oplossend vermogen van 
het meetsysteem met een factor 1 tIm 100 te vergroten. 

Bij de meetsystemen van Sony is de aftasting d.m.v. een permanent 
magnetisch veld. Daar deze systemen alle binnen in de module 
zouden moeten worden geplaatst, nabij de electromotor, is het 
voorstelbaar dat er storingsinvloeden optreden t.g.v. de door het 
anker van de motor lopende stroom. Bij meetsystemen van 
Heidenhain is dit niet mogelijk, daar de aftasting hierbij foto
electrisch gebeurt. 

De systemen van de firma Heidenhain die in aanmerking komen 
zouden allen, m.u.v. het LIDA-systeem, in de rotatiemodule moeten 
worden geplaatst. Dit brengt met zich mee dat, gezien de beperkte 
beschikbare ruimte, de module zou moeten worden verhoogd. 
Daarnaast zijn er eisen gesteld aan de omgevings-temperatuur 
waaraan de opnemers mogen worden blootgesteld. Door de 
warmteproduktie van de electromotor zal de temperatuur in de 
rotatiemodule oplopen. Via convectie en straling staat de motor 
deze warmte af aan zijn omgeving, en dus ook aan het nabij 
geplaatste meetsysteem. In de meest ongunstige situatie kan de 
temperatuur van het meetsysteem oplopen tot ongeveer 50 °e. Dit 
is volgens de fabrikant toelaatbaar, maar niet raadzaam. 

Het LIDA-meetsysteem van de firma Heidenhain heeft dit negatief 
effect niet. Dit systeem (bijlage B.2.42.) bestaat uit een 
meetband, te geplaatsen aan de omtrek van het rotatieplateau, met 
bijbehorende aftastkop. De ruirnte hiervoor is beschikbaar zodat 
dit niet ten koste gaat van de hoogte van de module. Daarnaast is 
dit systeem van alle onderzochte systemen het goedkoopste 
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B.2.42. Het LIDA-360 hoekmeetsysteem 

Het LIDA-360 hoekmeetsysteem is een op specificaties gemaakt 
meetsysteem. Het bestaat uit een aftastkop en een meetband met 
daarop elke 100 ~m een merkdrager aangebracht. Zaak is deze 
meetband zo dicht mogelijk bij het draadlager te plaatsen i.v.m. 
maximaal toegestane slingering. Uitgaande van de hierbij 
behorende diameter is het aantal merkdragers op de band te 
bepalen volgens: 

. [(D+0,3)*n

J 
Z=1nt 

0,1 
(b.2.42.1.) 

Op basis hiervan is gekozen voor het aantal merkdragers van: 

z=20200 

De diameter van de band hierbij is: 

z*O,l 
D= - 0,3=642,68 mm (b.2.42.2.) 

n 

Het oplossend vermogen van het meetsysteem is: 

0,1 
~_=----=3,11*10-4=64" (b.2.42.3.) 

~*D 

Door signaalmanipulatie wordt het gewenste oplossend vermogen 
gerealiseerd. De totale manipulatiefactor moet minimaal 32 
bedragen. Gekozen is voor het toepassen van pulsvormer EXE-702 
met een interpolatiefactor van 25 en een signaalonderverdeling 
van 2, waardoor een tot ale signaalmanipulatiefactor van 50 wordt 
gerealiseerd. 
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Winkelmef!>gerat 

Inltrementales offenes Winkelme!?gerlt 
mIt AURODUR·Stahlband 
Tellungap.riocI. 100 ,.." 
M.a.chritt bis O.OOOO~ 
.. nd.uftegedurch........, iii: 600 mm 

LIDA 36( 
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$trlChzahlen (I) 

Bandauflagedurchmes_ 

MaBband-TeilstOCke 

WlrmeausdehnungskoeHizient 
des AUROOUR-Stahlbandes 

Aeferenzman:en 

MaBband-Genauigkeitsklasse 

Gr04ter Unt8t1eilungsfehler 

IUlissige Beschleunigung 

ZLllIssige Sto6belastung 

Schutta" 
locTosionsschuu 

Arbeitstemperltur-8ereiCh 

lagenemperatur·Bereich 

ralative Feucht' 

Impufsformer-Elektronik 

lbhIngig ~ Bandauflagedurchmesser (D). de Teilunglf)efiode des AUFt00UR 
Stahl-MaBbandes immer 100~ 
z _ Int [(omm + 0.3 mm) • 

O.lmm 
Int: Ganzzahl-Anteil des in Klammem stehenden Ausdrucks 

~3000mm 
Stahl-M.Bband·TeilstOCk. kOnnen Ober SpannschiOSser miteinander verbunden 
werden. 

In der Mine (Toleranzbereich :t 10 mm) des Stahl-MaBbandteilstOckes und dave 
lusgehend im 5O-mm-Raster. 
Oamit die efste und letzt. Referenzman:e nicht nlher II, 5 mm am StahI~ 
bind-StaB liegt. wird der Toleranzbereich von ::t 10 mm IUsgenutzl 

:t 2 .,-n (:t 1 ..-n nut mit EXE 700 naen Abgleich) 
:t 5..-n an den StoBst.,len 

Abtasteinheit staub- und spritzwassergeschi.itzt naeh IP54 (DIN 40050) 

Abtasteinheit: elolCiertes Aluminium 
Stahl-MaBband. SpannschaOsser unci EndspannstOCka: rostfreier Stahl 

Abtasteinheit: (P C bis 45° C 
Stahl-MaBband und MaBbandtrager: (p C bil 500 C 
Nul' wenn der MaBblndtrlger aus einem Material besteht des sen Wlrmeaus
dehnungskoeH,zient zwischen 9 . 10-' und 12 . 10·' K-' (t. B. GuBei,en ader 
ferritiseher Stahl) betrlgt. Bei h6heren Wlrmaausdehnungskoeffizienten (z.8. 
Aluminium) gilt ,in eingeschrlnktef Temperaturbereich von 1(P C bis 300 C. 

Abtasteinheit: - 300 C bis 7(P C 
Stahl-MaBband und MaBbandtrlger: (J' C bit 600 C 

mal(. 80" 
Abtasteinheit 350 g 
SpannschioB 300 g 
EndspannstOCk 300 g 
Stahl-MaBband eo gJm 

LEO mit Vorwiderstand: 15 V:t 10", < 120 rnA 

a) in Z!hIer eingeblut 
b) extern. siehe EXE-Druckschrifl 

Ausganguignale 
Inkramental-Signala .... Y\J\f\f'v 

L lI' 1'\ 1'\ 1'\ 
~ V\TV\ 

• 2 annlhemd sinuifOrmige Signa" I., und 1.2 

• 

Referenz-Signal 

SignalgrOBe 

HOchIte zullssige Drehzahl "-

zuIIssige Kabeilinge 
lUI' FoIgeeIeIctronik 

1.0 t--..-."'<::: • 1 Signal 1.0 pro Urndrehung 

lel ca. 11 ~ bet lalt1 kOhm 
I., ca. 11 ~ I 
1.0 ca. 5.~ J:iAe 
e Nuttanteil 

"- [min-~ - f". [kHz) • 10' . eo 
z 

z: Anzahl der Teilungsperioden von l00..-n auf clem Umfang (Strichzahl) 
f_: maxim, .. Eingangsfrequenz der extemen Impulsformer-Elektronik 

20 m (HEIOENHAIN-kabei [3 (2 • 0,14) + 2 • 0.5) mm', 
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B.l.l. De buigatijfheid van het huis van de rotatiemodule 

Het huis van de rotatiemodule is een feite een stuk ronde pijp 
(fig. b.l.l.). 

1=300 mm 

dl a w du 1 \ w 

fig. b.l.l.l. Het bovenaanzicht van het huis van de rotatiemodule 

Indien het huis radiaal wordt belaat door een kracht dan zal 
het in radiale richting vervormen. De grootte van de optredende 
vervorming is afhankelijk van de buigstijfheid van de pijp. Bij 
benadering geldt voor deze buigstijfheid: 

~
-------- ~'''\, 

3*E*I ! 

. k. = l' .L- qe-Hf 
------/ -!:: loc (-0 f/" 

V~~r een pijp is het kwadratisch traagheidsmoment: 

n* (d4 u 1 \ W -d4 1 D'If ) 

I----------------- (b.3.1.2.) 
64 

V~~r een stalen pijp met afmetingen: 

- d.ttw=660 mm 
- dlDw=332 mm 
- 1=300 mm 

is de buigstijfheid: 

kb=2,2*101Z N/m 
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B.3.2. De dynamisch analyse van de rotatiemodule 

Het in fig. b.3.2.1. weergegeven dynamisch model van de 
rotatiemodule is toegepast bij de simulatie. 

blO 

L[ 

--. 
--. 

T 

bll 

]-I 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

fig. b.3.2.1. Het verfijnd dynamisch model van de rotatiemodule 

Voor de verschillende parameters geldt: 

ko = torsiestijfheid motoras; asO=2,6*105 Nm/rad 
kl = torsiestijfheid as1=900 Nm/rad 
kz = torsiestijfheid as2=3,54*103 Nm/rad 
k3 = torsiestijfheid as3=1,1*104 Nm/rad ~ 
Jo = J.ot+JTwa=1,03*10- 3 kgm Z 

Jl = JTW7+JCS7+~*(JL1+JBUS1+JAsl )=8*10- 4 kgm Z 

Jz = JTW,+~*(JL1+JBUS1+JASl )=7,5*10- 5 kgm Z 

J3 = JTw5+Jcs5+~*(JLz+JBusz+JAsz)=6,5*10-3 kgm Z 

J4 = JTw4+~*(JLz+JBusz+JAsz)=2,5*10-4 kgm Z 

J5 = JTw3+~*(JL3+JAs3)=16*10-3 kgm Z 

J, = JTwz+~*(JL3+JAs3)=36*10-4 kgm Z 

J7 = JTW1+Jdt=4,04 kgm Z 

io = 45/21 
il = 83/21 
iz = 83/23 
b = 136/23 

De vector met vrijheidsgraden wordt gedefinieerd als: 

(b.3.2.1.) 

Indien wordt verondersteld dat de tandwielen star zijn, dan 
liggen hiermee ook de overige vrijheidsgraden vast: 

'0 =io *'1 'Z =il *'3 '4 =iz *'5 
" =i3 *'7 
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De dynamische analyse komt neer op het bepalen van de 
eigenfrequenties en eigenvectoren van dit vrij trillende 
ongedempte systeem. De algemene systeemvergelijking voor een vrij 
trillend ongedempt systeem in matrixvorm is: 

(b.3.2.3.) 

met 9'. = ~*ello.)t 

Hieraan wordt voldaan als: 

Re (K - uaH)~*el~' J • ~ (b.3.2.4.) 

Dit moet gelden voor iedere t, hetgeen het geval is indien: 

(b.3.2.5.) 

Dit resulteert in een eigenwaardenprobleem voor de niet triviale 
oplossing van ~: 

det(K - waHl • 0 (b.3.2.6.) 

Hierbij is H de massamatrix en K de stijfheidsmatrix van het 
stelsel, te bepalen uit de kinetische en potentiale energie 
volgens: 

T • ~*siT*H*g, (b.3.2.7.) 

u • ~*gT*K*9'. (b.3.2.8.) 

Voor de kinetische energiebeschrijving van het model geldt: 

(b.3.2.9.) 

Het vergelijking b.3.2.2. geeft dit voor de kinetische energie: 

(b.3.2.10.) 
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Voor de bij het model behorende massamatrix M volgt m.b.v. 
vergelijking b.3.2.7.: 

met: 

c:u =Jo +Jl Ii 20 

a.a =Ja +J3/i 21 
a.a =J. +Ja/i 2a 
a.. =J6 +J1 Ii 23 

(b.3.2.11.) 

Voor de potentiele energiebeschrijving van het model geldt: 

(b.3.2.12.) 

Met vergelijking b.3.2.2. geeft dit voor de potentiele energie: 

U=~*ko *_ 20 +~*kl *_ 22 -kl *_0 *_2/io +~*kl *_ 20 Ii 20 + 

(b.3.2.13.) 

Voor de bij het model behorende stijfheidsmatrix K volgt m.b.v. 
vergelijking b.3.2.8.: 

met: 

K= [:: :: ~6 
o ~6 ~a 
o 0 f51 

~l =ko +kl Ii 20 
~z =kl +kz Ii 21 
~3 =ka +ka Ii 22 

~4 =k3 
~a =-kl/io 
~6 =-ka/i! 
~7 ==-k3/iz 

~,] 
~4 

(b.3.2.14.) 
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B.3.3. Oe dynamische analyse van de robot 

Het verfijnde model van de rotatiemodule uitbreiden met de 
lineaire robotarm geeft het model waarmee het dynamisch gedrag 
van de totale robot in tangentiale richting van het bewegingsvlak 
is te analyseren. 

De lineaire robotarm bestaat uit diverse componenten die ieder 
afzonderlijk een bijdrage leveren tot de totale kinetische 
energie van het systeem. Het massamiddelpunt van een component 
hoeft niet op de rotatie-as van het rotatieplateau te liggen 
(fig. b.3.3.1.). Bij de energiebeschouwing wordt dit in rekening 
gebracht door naast de kinetische energie 2m het massamiddelpunt 
ook de kinetische energie van het massamiddelpunt om de rotatie
as van het rotatieplateau te beschouwen. 

1330 120 

ml-

x(t) /1 300 
300 I- I 150 I 

-.I 
,- I 

I 

I lager- If motor 
huis 

indel+~eetsysteem 280 arm+sp 
+g eleidingen 2]50 _ motorsteun 

/////////////////////////////// 

fig. b.3.3.1. De lineaire robot arm 

Het in fig. b.3.3.3. gegeven model van de rotatiemodule met de 
lineaire robotarm is in feite een uitbreiding van het in 
fig. b.3.2.1. gegeven model met het massatraagheidsmoment van de 
lineaire robotarm. 

.0 .1 .1 .3 .4 ., ., 
--lI> -- .. --lI> --lI> 

Jo Jl JI J, b3 J, 

b4 bl0 

:r I 

.., 

-lI> 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

fig. b.3.3.2. Het dynamisch model van de rotatiemodule met 
robotarm 
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V~~r de verschillende parameters geldt: 

ko = torsiestijfheid motoras: asO=2,6*10' Nm/rad 
kl = torsiestijfheid as1=900 Nm/rad 
ka = torsiestijfheid as2=3,54*103 Nm/rad 
ka = torsiestijfheid as3=1,1*10· Nm/rad 
Jo - J.ot+Jtw8=l,03*10- 3 kgm 2 
J1 - JtW7+JCS7+~*(JL1+J8VS1+JAS1)=6*10-. kgm 2 

Ja = Jtw6+~*(JL1+J8vS1+JAS1)=7,5*10-s kgm 2 

Ja = Jtws+Jcs,+~*(JL2+J8vsa+JAsz)=7,5*10-3 kgm2 
J. = JTw4+~*(JL2+JBvsa+JAsa)=1,5*10-4 kgm J 

Js = JTw3+~*(JL3+JAs3)=34*10-3 kgm 2 

J6 - JTwa+~*(JLa+JAs3)=195*10-4 kgm2 
J7 = JTW1+Jdt=4,04 kgm J 

io = 45/21 
i1 = 83/21 
ia = 83/23 
ia = 136/23 

J* geeft de bijdrage van de lineaire robotarm tot de totale 
kinetische energie. 

De vector met vrijheidsgraden wordt gedefinieerd als: 

(b.3.3.1.) 

Indien wordt verondersteld dat de overbrengingen star zijn, dan 
liggen hiermee ook de andere vrijheidsgraden vast: 

'0 =io *'1 '2 =il *'3 
,. =ia *" 
,. =i3 *'7 

(b.3.3.2.) 

De dynamische analyse komt neer op het bepa1en van de 
eigenfrequenties en eigenvectoren van het vrij trillende 
ongedempte systeem. De algemene systeemvergelijking voor een vrij 
trillend ongedempt systeem in matrixvorm is: 

(b.3.3.3.) 

met g = ~*ell.o,)t 

Hieraan wordt voldaan als: 

(b.3.3.4.) 
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Oit moet gelden voor iedere t, hetgeen het geval is indien: 

(b.3.3.5.) 

Oit resulteert in een eigenwaardenprobleem voor de niet triviale 
oplossing van ~: 

detlK - wZM) • 0 (b.3.3.6.) 

Hierbij is M de massamatrix en K de stijfheidsmatrix van het 
stelsel, te bepalen uit de kinetische en potentiele energie 
volgens: 

T • ~*Q.T*M*g, (b.3.3.7.) 

u = ~*gT*K*g (b.3.3.8.) 

Voor de kinetische energiebeschrijving van het model geldt: 

(b.3.3.9.) 

Bij de energiebeschouwing dient in rekening te worden gebracht 
dat het massamiddelpunt van verschillende componenten niet op de 
rota tie-as hoeft te liggen. Oit gebeurt door naast de kinetische 
energie om het massamiddelpunt T*oz ook de kinetische energie van 
het massamiddelpunt om de rotatie-as van het rotatieplateau T*z 
te beschouwen: 

T* =T* z +T* 0 Z (b.3.3.10.> 

Voor de kinetische energie van de massamiddelpunten om de 
rotatie-as T*z geldt: 

(b.3.3.11.) 
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Voor de kinetische energie om het massamiddelpunt geldt: 

T* 0 Z =~* (J •. 0 Z + J ••• 0 Z + J, • 0 Z + J. p • 0 Z + J •. 0 Z 

+J •• t • 0 Z + J I h ) * _ 2,. (b.3.3.12.) 

Met vergelijking b.3.3.2. geeft dit voor de totale kinetische 
energie: . 

~*m.*(x(t)-0,935) 2+~*ml*(x(t)+0,665) 2+ 

~* (m. +m •• +m, +. p ) *x 2 (t) +~*m •• t * (x (t) -0,725) 2+ 

~* (J •. 0 Z + J ••• 0 Z + J, , 0 Z + J. p • 0 Z + J., 0 Z + 

(b.3.3.13.) 

Voor de bij het model behorende massamatrix M volgt m.b.v. 
vergelijking b.3.3.7.: 

met: 

a,1 =Jo +J1 Ii 20 
a,z =Jz +Ja Ii 21 
a,3 =J4 +Ja Ii 22 

{b.3.2.14.J 

a,4=J,+[J?+m.*(x(t)-O,935)2+ml *(x(t)+0,665) 2+ 

(m. +m.. +m, +. p ) * X :I ( t) +m •• t * (x ( t ) - 0 , 725) :I + 

(J •• 0 Z + J ••• 0 Z + J, . 0 Z + J. p • 0 Z + J •. 0 Z + J •• t • 0 Z + Jl b )] Ii 23 

Voor de verschillende massa's en massatraagheden wordt verwezen 
naar bijlage B.2.1. 
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De stijfheidsmatrix van dit uitgebreide model is identiek aan 
die van het voorgaande model, teweten: 

met: 

It= ~~1 ~!I 
~lS ~2 
o ~6 
o 0 

t51 =ko +kl Ii 3. 

t52 =kl +k2 Ii 3 1 

t53 =ka +k3 Ii 22 
~4 =k3 
t55 =-kl Ii. 
t56 =-kz Iii 
t51=-ka liz 

o 0] t5. 0 
t53 t57 
t51 t54 
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B.3.4. De buiastijfheid van de robotarm 

maten in mm 

8 

148 

1=1330 mm 

fig. b.3.4.1. De dwarsdoorsnede van de toegepaste armconstructie 

V~~r de constructie van de robotarm, zoals deze is toegepast 
(fig. b.3.4.1.> is de veerstijfheid bij benadering: 

3*E*Ib.ll 
(b.3.4.1.> 

Volgens [lit.l0] is het kwadratisch traagheidsmoment 
Ib.x=10- 4 m4. Bij een armlengte van lb=0,44 ... 1,04 m aan de 
lastmassazijde is de buigstijfheid van de robotarm 
kb=5,6*10 7 ••••• 7,4*108 N/m. Bij een armlengte van 
lb=0,29 ... 0,89 m aan motorzijde is de buigstijfheid van de arm 
kb=9*107 ••••• 2,6*109 N/m. 
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B.3.S. De torsiestijfheid van het lagerhuis 

Het lagerhuis zal door de tangentiale beweging van de robotarm 
op torsie worden belast. Voor de torsiestijfheid wordt uitgegaan 
van het in fig. b.3.S.l. weergegeven doorsnede van het lagerhuis. 

~ 
-~ 

b tt = 
b - Ib-2t J I 

- .. 
1 .1 L 1 .1 1 .. I 
Ip 1 Ip2 

fig. b.3.S.l. De doorsnede van het lagerhuis 

Het kwadratisch traagheidsmoment Ip is: 

met: 

en 

Ipl=------
3,6*(l2+b 2 ) 

l3*(b-2t)3 
Ip2=------------

3,6*(l2+(b-2t) 2) 

(b.3.S.l.) 

(b.3.S.2.) 

(b.3.S.2.) 

V~~r het lagerhuis met als afmeting 1=280 mm, b=200 mm,t=40 mm en 
h=l10 mm geeft dit voor het kwadratisch traagheidsmoment 
Ip~1,85*lO-4 m4. De torsiestijfheid van het lagerhuis is te 
benaderen volgens: 

G*Ip 
klb~

h 
(b.3.5.3.) 

Dit geeft een torsiestijfheid van het huis van klb~1/4·108 
Nm/rad. 
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Volgens [lit.10]geldt voor de lagerblokken: 

kl b =55*10' HIm 
rlb=0,14 m 

De veerstijfheid van de lagerblokken omgerekend naar een 
equivalente torsiestijfheid volgens: 

(b.3.5.4.) 

geeft een torsiestijfheid van de lagerblokken van 
klb.t=1,1*10' Hm/rad. V~~r de totale veerstijfheid van het 
lagerhuis met de lagerblokken geldt: 

1 1 1 
-----------+----- (b.3.5.5.) 
kl b • tot kl b kl b • l 

Dit geeft een totale torsiestijfheid van klb,lol=0,61*10' Hm/rad. 
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B.3.6. Resultaten van de dynamische analyse 

mode 1 t 18 ,...----...,..---..., 

fo 1 16 
[Hz] 

14 

8 ~ ________ ~ __________ ~ 
l'i ,n '\ ()"r..~ • w. ,), ~, \1 . . ,J 

X [m] 

y'1 ~ [ 0, 0011 ] 0,7005 
0,0016 

1 

mode 3 

t 
fo 3 

[Hz] 

307.55 

~30-) s 4 I. ,. 

- ml= Okg 
-s:-mt=25kg 

-o-ml=50 kg 

t HJ6.~) 

fo 21 e1l' 1.-8 [Hz]' ,',), ,) 

186. 56 

196. 5~i 

1or, I..,,) 
,(I,), ,~(,,, 

mode 2 

1 86 5 ....... -------~------~ .... ., .. ,,0 5 0 . 

t 
fo 4 

[Hz] 

x em] --... 

y'a ~ [ 0, 0~16 J 
0,4145 

-0,0073 

mode 4 

107 c~ 0~~8 ~7° ,. ,,) 'i, Io-::-r.: ----O~---....... ()~ r" t. "J\, , ,I. "}) ~." ----(~) ----'"'!'o .... 
'.'\J. ~, , ~) .", . 5 , 

x [m] _ x [m] ______ 

y'3 ~ [ 0, 0 ~ 16 J 
-0,7934 

0,0055 

De lastmassa ml en de radiale positie van de lineaire robotarm 
x(t)hebben een 'grote' invloed op de laagste eigenfrequentie, 
maar nauwlijks op de bijbehorende eigenbeweging. 

De invloed van de radiale positie x(t) en de lastmassa ml op de 
hodere modes is nihil. De frequenties voor de hodere modes en de 
hierbij behorende trillingvorm komen goed overeen met de 
simulaties van de draaitafel zonder lineaire robotarm. 
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B.4.1. Het dYnamisch model van een motor met versterker 

In het robotsysteem Z1Jn twee servo-gelijkstroommotoren met 
bijbehorende versterkers opgenomen. In de modelvorming worden de 
beide motoren met de bijbehorende versterkers meegenomen. De 
algemene motorvergelijking voor een gelijkstroommotor is: 

dIet) 
L* +Ra *I. (t)+K. *". (t,=u(t) (b.4.1.1.) 

dt 

Van de totale spanning uu aan een motor toegevoerd zal een deel 
verloren gaan in de borstelspanning Ub. Dit geeft: 

U ( t) =Uu (t) -Ub (b.4.1.2.) 

Indien wordt verondersteld dat L*dI(t)/dt verwaarloosbaar klein 
is dan volgt voor de modelvergelijking van een gelijkstroommotor: 

R. *I (tl +Ke *". (t) =Uu (t) -Ub (b.4.1.3.) 

De versterker wordt in het motormodel betrokken door te stellen 
dat: 

Uu (t)=Uoff+Kv*U1 (tl (b.4.1.4.) 

De totale modelvergelijking van een motor met versterker is: 

Ra *I (t) +Ke *". (t) + tUb -Uo f f) =Kv *Ul (t) (b.4.1.S.) 

Het door een gelijkstroommotor te leveren koppel is evenredig 
met de ankerstroom Ia: 

T. (t) =KT * I. (t) (b.4.1.6.) 

Samenvoegen van vergelijking b.4.1.S. en b.4.1.6. geeft: 

Ra 
-*T. (t)+Ke *". (t)+(Ub-Uoff )=Kv*Ul (t) 

KT 
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Per definitie is KT evengroot aan K., dus: 

oftewel: 

R. 
-*T. (t) +K. *,. (t) + tUb -Uo f f) =Kv *Ul (t) 

K. 

K 2. K. * (UII -Uo f f) Kv * K. 
T. (t)+----* •• (t)+ = *Ul (t) 

R. R. R. 

(b.4.1.8.) 

(b.4.1.9.) 

Hierbij is '.(t) de hoeksnelheid van de motor. In verband met de 
beschrijving van het totale systeem in de toestandsruimte zal 
deze worden omgeschreven naar de betreffende toestandsgrootheid 
• (t) resp. x ( t) • 
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B.4.2. Beschrijvina van het deelkoppel Ti(t) 

Uitgangspunt voor de beschrijving van dit deelkoppel is het 
impulsmoment aan de motoras van motor 1: 

d_.1 (t) 
D.1 (t)=J.l (t)*-------

dt 
(b.4.2.1.> 

Daar het massatraagheidsmoment getransformeerd naar de motoras 
1 constant is, geldt voor het hieruit af te leiden koppel: 

dDu (t) d 3_. 1 (t) 
Ti( (t)= =J.l * =J.l (t) *95.1 (t) {b.4.2.2.> 

dt dt 2 

De omzetting naar een translerende beweging gebeurt via de 
kogelmoeroverbrenging volgens: 

_u (t) 

x(t)=---
hi 

(b.4.2.3.) 

Tijdens het versnellen van de arm wordt een deel van de energie 
gedissipeerd door de kogelmoeroverbrenging. Tijdens het vertragen 
van de arm wordt de kinetische energie gedissipeerd door de motor 
en de kogelmoeroverbrenging. De energiedissipatie van de 
kogelmoeroverbrenging wordt in rekening gebracht door het 
rendement (~=O,98). Om het model niet nodeloos moeilijk te maken 
wordt dit rendement gesteld op ~=1. 

Het massatraagheidsmoment J.l bestaat uit het massatraagheids
moment van alle roterende onderdelen en van de translerende 
massals, hiernaar getransformeerd (fig. b.4.2.1.): 

x(t) 
J -I rna +m, +ms p +m •• 

;(t) 

mt 

fig. b.4.2.1. Het model van de robot voor de radiale beweging 
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V~~r het massatraagheidsmoment aan de motoras geldt: 

(me +m.. +m, +. p +m •• t +m. +ml ) 
J.l-J+---------------------------- (b.4.2.4.) 

De hoekversnelling van de motor herschreven naar de radiale 
versnelling geeft: 

(b.4.2.3.) 

V~~r het deelkoppel Ti (t) is uiteindelijk te schrijven: 

[ 

ma +m.s +m, +ms p +m.s \ +m. +ml] •• 
Ti (t)- J*hl+ *x(t) 

. 1\1 
(b.4.2.5.1 
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B.4.3. Beschrijvina van het deelkoppel TV1 (t) 

Voor de wrijving wordt een model gekozen bestaande uit 
coulombse wrijving en viskeuze wrijving: 

TW1 (t)=TWC1+bl *x(t) <b.4.3.1.) 

Dit model is direct overgenomen uit [lit.1]. Ook de parameters 
van het model zullen hieruit worden overgenomen. 

159 



B.4.4. Beschrijving van het deelkoppel Tell'! (t) 

Door de tangentiale beweging van de lineaire robotarm 
ondervindt deze een centrifugaalkracht in radiale richting. De 
grootte ervan is afhankelijk van de radiale positie van de arm, 
de grootte van de lastmassa en de hoeksnelheid van de arm. V~~r 
het bepalen van deze kracht wordt uitgegaan van de in fig. 
b.4.4.1. weergegeven geometrie van de arm: 

X( t) 

~ 
I -I rna +m, +rna p +m. s 

I 
motor + }.(t) , .. 

Fc I D' 1 (t , 
m- m •• , ml 

fig. h.4.4.1. De centrifugaalkracht op de robot 

Voor de centrifugaalkracht geldt: 

Fe. D t 1 (t) = [ (ma +mg +ma p +rn. a ) * X ( t) +rnl * (X ( t) + 0 , 665) + 

(rn. +rnlll S , ) * (X ( t ) - 0 , 935) ] * _ Z ( t ) (b.4.4.1.) 

Getransforrneerd naar een koppel aan de rnotoras geeft: 

r (rna +mg +ma p +m. S ) * X ( t ) +rnl * (x ( t ) + 0 I 665 ) + 
Telat! (t)=-----------------------------------------

hi 

m.*(x(t)-O,935)+mlllst*(x(t)-0,725)] • 
----------------------------------~*.Z(t) (b.4.4.2.) 
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B.4.S. Beschrijvina van het deelkoppel TFI (t) 

x(t) 

___ m_oto----,r ~ ~ 
arm+spindel+geleidingen 

+meetsysteem 
! 

I -Fl (t) 

motorsteun 

fig. b.4.S.1. Uitwendige radiaalkracht op de robot 

Een op de robotarm werkende radiaalkracht Fl (t) 
(fig. b.4.S.1.), met een ingrijplijn in het verlengde van de 
lineaire arm zal een equivalent koppel geven aan de motoras van: 

Fl (t) 
TF1(t)=--

h1 
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B.4.6. Bescbrijvinq van bet deelkoppel T;(t) 

Uitgangspunt bij bet beschrijven van dit koppel is bet 
impulsmoment aan motoras 2: 

di6. z (t) 
D.z (t)=J.z (t)*-------

dt 
(b.4.6.l.) 

In tegenstelling tot de radiale beweging is bet massatraag
heidsmoment getransformeerd naar de motoras niet constant, maar 
een functie van de radiale positie van de lineaire robotarm. Voor 
het uit bet imulsmoment af te leiden koppel geldt: 

dD.z (t) d Zi6.z (t) dJ.z (t) di6.z (t) 
T.z (t)=--------J.z* + *-------

dt dt 2 dt dt 

(b.4.6.2.) 

Uit het impulsmoment voIgt direct bet koppel nodig voor het 
versnellen van massatraagheden en v~~r het overwinnen van 
coriolliseffecten. Hierop wordt in bijlage B.4.7. verder 
ingegaan. 

Het deelkoppel voor het versnellen van massatraagheden is te 
schrijven als: 

(b.4.6.3.) 

In hoofdstuk 2 is afgeleid dat v~~r het massatraagheidsmoment 
getransformeerd naar de motoras 2 geldt: 

JTW6+JTW7+JCS7+JAS1+JBUS1+JLl 
J.z (t)-J.ot+JTW8+ + 

(io) 2 

JTW4+JTW,+JCS,+JASZ+JBUSZ+JLZ JTWZ+JTW3+JAS3+JBUS3+JL3 
-------------------------------+ + 

(io*i1)2 

J(x(t) ) 
(b.4.6.4.) 

(io *i1 *iz *i3 ) :I 
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Het omzetten van de hoekversnelling van de motor naar de 
hoekversnelling van het draaiplateau gebeurt via de overbrenging 
volgens: 

(b.4.6.S.) 

Vergelijking b.4.6.4. en b.4.6.S. samenvoegen levert het 
deelkoppel nodig voor het versnellen van massatraagheden: 

[ 

JTWS+JTW7+JcS7+JAsl+Jausl+JLl 
Ti(t)= J.ot+JTW8+ + 

(io ) 2 

JTW4+JTwe+Jcse+JAS2+J8US2+JL2 JTW2+JTW3+JAs3+Jausa+JL3 

--------------------------------+ + 
(io*il)2 (io *il *iz ) :I 

J(x(t» ] 
---------------------- *io*il *iz*i3*.<t) 

(io *il *i2 *ia ) 2 
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B.4.7. Beschrijvina van het deelkoppel T. (t) 

Het deelkoppel voor het overwinnen van het coriolliseffect is 
te schrijven als: 

(b.4.7.1.) 

V~~r de tijdsafgeleide van het massatraagheidsmoment J.z (t) 
geldt: 

• dJm2 ( t ) d [ J (x ( t) ) J 
Jm2 (t) = =--* 

dt dt (io *i1 *i2 *i3 ) 2 

d(J(x(t») d(x(t» 1 
= *-------*-------------- (b.4.7.2.) 

d(x(t» dt (io*i1*12*i3)2 

Het omzetten van de hoeksnelheid van de motor naar de 
hoeksnelheid van het draaiplateau gebeurt via de overbrenging 
volgens: 

(b.4.7.3.) 

Vergelijking b.4.7.1., b.4.7.2. en b.4.7.3. samenvoegen levert 
het deelkoppel nodig voor het overwinnen van het coriollis
effect: 

dJ(x(t» 1 T. (t)=----------* *x(t)*.(t} (b.4.7.4.) 
d(x(t» io *i1 *i2 *i3 
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B.4.8. Beschrijvinq van het deelkoppel Twa (t) 

V~~r de wrijving wordt een model gekozen bestaande uit 
coulombse wrijving en viskeuze wrijving: 

Twa (t)=Twca+b2*~(t) (b.4.8.1.) 
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B.4.9. Beschrijvina van het deelkoppel Tfl (t) 

maten in m 

motor p 
x(t) meetsysteem+ 

"I arm+spindel+ 
geleidingen 

+ )fHt) 

I F. (t) 

---r------------" )HZ (t) 
x{t)+O,665 

motorsteun ~ 
fig. b.4.9.1. Uitwendige tangentiaalkracht en moment op de robo 

Een op de robotarm werkende tangentiaalkracht Fz (t) en 
tangentiaalmoment Hz (t) geven een totaal moment op de motoras 2 
van: 

Fz (t) * (x(t}+O,665)+Hz (tl 
Trz (t)=------------------------

io *i1 *i2 *13 
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B.4.10. De modelparameters 

In de modelbeschrijving voor de lineaire robotarm zijn door 
[lit.l] een groot aantal systeemparameters bepaald. Deze zijn 
rechtstreeks overgenomen in de modelbeschrijving voor de radiale 
beweging van de 2D-robot, te weten: 

J-17,5*10- 4 kgmZ 
hl-251,26 rad/m 
m.-15 kg 
m.. t -1 kg 
rna p =4,16 kg 
m,=16 kg 
m.. -20 kg 
rna -36 I 2 kg 
ml-O •• 50 kg 

K.l=0,226 Vs/rad 
R.l-0,4 Q 
lV1-4 , 98 
Twc 1 -I 0,446 

-0,446 
Ub 1 - I 1,8 V 

-1,8 V 
Uo f f 1 -1-1,25 

-2,75 
b1=0,7 Ns 

Nm x>O 
Nm x<O 
Ul1>0 
Uti <0 
V Ul1>0 
V Ul1<0 

De parameters voor de tangentiale bewegingsrichting Z1Jn deels 
afgeleid van de bovenstaande parameters, deels afgeleid op basis 
van theoretische beschouwingen. 

Daar de electronica voor de beide bewegingsrichtingen gelijk 
zijn, zijn de parameters die be trekking hebben op de 
electronische komponenten hetzelfde genomen: 

K.z-0,226 Vs/rad 
Raz-O,4 Q 
lv z =4,98 
Ub Z = 11,8 V 

-1,8 V 
uOffz=l-l,25 

-2,75 

Ul Z >0 
U12 <0 
V UIZ>O 
V U12 <0 

De overige systeemparameters voor de tangentiaalbeweging zijn 
op basis van theoretische beschouwingen bepaald: 

io=45/21 
12 -83/23 
Jao t -10- a kgm2 
JT W7 ::5*10- 4 kgm 2 
JTws::5,8*10- a kgm Z 
JTW3::1,5*10-z kgm 2 

Jcs,=2,5*10- 4 kgmZ 
JL1=2,1*10-& kgm Z 
JL3=4,2*10- s kgm Z 
JAs2::3,1*10- 4 kgm 2 

i1-83/21 
i3=136/23 
JTW8=3,2*10- 5 kgm Z 
JTW6=3,6*10- s kgm Z 
JTW4=10- 4 kgm Z 
JTW2=2,2*10- a kgm Z 

Jcs5=7,9*10- 4 kgm J 

JLz=1,1*10-5 kgm Z 

JAS1::8,9*10- 5 kgm 2 
JAs3=2,8*10- a kgm Z 
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Overeenkomstig de berekeningen van bijlage B.2.38. is het voor 
het wrijvingsmodel voor de tangentiale beweging af te leiden: 

TWC2=1 0,0883 Nm _>0 
-0,0883 Nm i<O 

ba=1,16 Nms 
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B.4.11. De vereenvoudigde mode1vergelijking 

De modelvergelijkingen voor de beide bewegingsrichtingen worden 
in een vereenvoudigde vorm geschreven. 

ad 1. De radiale beweging 

V~~r de radiaalbeweging is afgeleid in hfdst. 4.3.1.: 

J*hl+ *x(t)+ *hl+bl *x{t}-
[ 

ma +m. II +m, +ms p +m. II t +ma +ml J" [IC Z. 1 ] • 

h1 Ral 

(ma +m, +ms p +m .. +m. +m.. t +ml ) *x (t) +0, 665*ml -0, 935*m. -0, 725*m.1I t 
-------------------------------------------------------------*_Z(t) 

hi 

F 1 (t) ICe 1 IC. I * ICv 1 

+TWCl - +--*(ubl-uoff1)= *Ul1(t) 
hi Ra 1 Ra 1 

Deze vergelijking is vereenvoudigd weer te geven als: 

x ( t) = -a1 * X ( t ) + az * _ z ( t) * x ( t) + a3 * _ Z ( t ) + 

met: 

- al:l +a, *Utl (tl 

[
_IC_Z._l_*hl +bl] 

Ra 1 8259,67 
aI=----------------------------------=-----------

[ 

ma +m.1I +m, +ms p +m •• t +m. +ml] 
J*h1+--------------------------

h1 

202 t 839+ml 

(ma +m, +ms p +m •• +m. +m. II t +mt ) 

hi 92,36+ml 
az=---------------------------------=-----------

[ 

ma +m. II +m, +ms p +m. II t +m. +ml ] 
J*hl+--------------------------

hI 

202,839+ml 
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O,665*ml-O,935*ma-O,725*ma.t 

hi O,665*ml-15,17 
a3= =----------------

[ 

ma +m.. +mg +ma p +ma. t +m. +ml] 
J*hl+---------------------------

hi 

202,839+ml 

hi 63131,558 
a.-------------------------------------=-----------

[

me +m.. +mg +ma p +m.. t +m. +ml ] 
J*hl+---------------------------

hi 

!tel 
Twe 1 +-* (Ub 1 -Uo f f 1 ) 

Rat 

202,839+mJ 

251,26*TwCl+141,96*(Ubl-Uoffl ) 
a~= =----------------------------------

[-
rna +m •• +mg +ma p +m •• t +m. +ml] 

J*hl+---------------------------
hi 

!te 1 *Kv 1 

Ra 1 706,97 
a6= =-----------

[ 

ma +m.s +mg +m. p +m •• t +m. +ml] 
J*hl+---------------------------

hi 

TWC1=/ 0,446 Nm x>O 
-0,446 Nm x<O 

Ubl=/ 1,8 V 
-1,8 V 

U11>0 
U11 <0 

UOffl=/-1,25 V Ul1>0 
-2,75 V Ul1<0 
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ad 2. De tanaentia1e beweging 

V~~r de tangentiaa1beweging is afge1eid in hfdst. 4.3.2.: 

[ 

Jrw6+JrwT+JcsT+JAS1+J8uS1+JLl 
Jaot+Jrw8+ + 

(io) :& 

JrW4+Jrws+Jc8S+JA81+JIUSI+JLI JrwI+Jrw3+JAs3+J8uS3+JL3 
-------------------------------+ + 

(io * il ) :& ( i 0 * i 1 * il ) :& 

J (x ( t) ) J ~K 2. I l *io*il*iz*13*i(t)+ -*io*i1*il*i3+b: *.(t)+ 
(io *i1 *12 *13) 2 Raa 

dJ (X ( t) ) 1 K. I 

--------* *x(t)*_(t}+Twcz +---*(Ubl-Uoffl)-
d(x(t» io*il*iz*i3 RBa 

FI (t)*(x(t)+O,66S)+HI (t) K.a*Kva 
---------------------------= *Utl (t) (b.4.11.3.) 

Ra 2 

Deze vergelijking is vereenvoudigd weer te geven a1s: 

21h 
itt) • - *x(t)*x(t)*_(t} -

~1*XI(t)+~I*X(t)+~3 

~I 
-------------------*x(t)*_(t) -
~1*XI(t)+~I*X{t)+~3 

-------------------*_(t) 
~1*X:(t)+~I*X(t)+~3 

FI (t) ~s - ~6 *Fa (t) - HI (t) 
+ *x(t) -

~1 *xZ(t)+~1 *X(t)+~3 Ih *XI(t)+~2 *X(t)+~3 

~1 
+ *Ul I (t) (b.4.11.4.) 

~1*X:&(t)+~z*X(t)+~3 
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met: 

J(x(t»=ml*(x(t)+O,665) 2+(x(t)-O,725) 1+15*(x(t)-O,935} I 

+76,36*x 2 (t}+15,25 

dJ(x(t» 
-------=2*[ml*(X(t)+O,665)+(x(t)-O,725)+ 
d(x(t» 

15*(x(t)-O,935)+76,36*x(t)] 

geeft dit voor de verschillende coefficienten: 

~1=ml+92,36 

~:l=1,33*ml-29,5 

(b.4.11.5.) 

(b.4.11.6.) 

[ 

J'W6+J'W1+JcS1+JAsl+Jausl+JLl 
~3=O,6651*ml+28.889+ J.ot+J,we+ + 

(io ) 2 

J, 1014 +JT lollS +Jc S IS +JAS a +Ja usa +JL a JT lola +J, 1013 +JAS 3 +J8 u S 3 +JL 3] 
--------------------------------------+ * 

(io*il)2 (io*il*ia)Z 

(io*il*ia*i3) I=O,442*ml+72,65 

~h = [TWC a +~:* (Ub a -Uo f f 1 )] *io *il *il *i3 
R. a 

~6=O,665 

Kea*Kva 
~1= =2,814 

Ral 
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Ubz=1 1,8 V 
-1,8 V 

Ul Z >0 
Ul z <0 

UOffZ=I-1,25 V UIZ>O 
-2,75 V UIZ<O 

Twcz=1 0,0883 Nm 
-0,0883 Nm 
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B.4.12. De aelineariseerde systeemvergelijkina 

V~~r de beschrijving van het systeem in de toestandsruimte 
geldt: 

*-<t) = a.(~{t} ,y(t) ,t(t) ,t) (b.4.12.1.l 

Wordt het nominale trajectorie ~o (t), de nominale ingang yo (t) 
en de nominale kracht to (t) genoemd dan moe ten deze voldoen aan 
de toestandsvergelijking: 

*-0 (t) = g (~o (t) , yo (t) , to (t) , t) to stst. (b.4.12.2.) 

Hierin is (to,t.) het interval waarbinnen de gelineariseerde 
oplossing wordt gezocht. Definieert men de perturbaties op de 
nominale toestand als: 

(b.4.12.3.) 

y. ( t ) =y ( t) -yo (t) (b.4.12.4.) 

i (t) =t (t) -to (t) (b.4.12.5.) 

Het ingangssignaal u(t) tezamen met ~(t) en t(t) blijven voldoen 
aan de toestandvergelijking: 

&(t)+io (t)=g(&(t)+~o (t) ,y.(t)+yo (t) ,f{t)+to (t) ,t) (b.4.12.6.) 

De Taylorreeksontwikkeling rond ~o (t), yo (t) en to (t) geeft: 

3. ( t ) +i!o (t) =g (~o (t) , yo (t) , to (t) , t) + 

J~(~o (tl ,yo (t) ,to (t) ,t) *&(t)+ 

J gy (~o (t) , yo (t) , to (t) , t) * Y. ( t ) + 

J g:i (~o (t) , yo (t) , to (t) , t) * i ( t ) ( b • 4 • 12 • 7 • ) 
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Door aftrekking van het nominale trajectorie wordt de 
toestandsvergelijking m.b.t. de perturbaties: 

& ( t 1 == A (~o (t) , yo (t) , ~o (t) , t) * 3. ( t) + B (~o (t) I yo (t) I ~o (t) ,t) *!l ( t) + 

.. 
K (~o (t) I yo (t 1 I ~o (t lit) *!. ( t) (b.4.12.S.) 

met: 

A(~o (tl ,yo (tl I~O (t) ,t)==J~(~o (t) ,yo (t) I~O (t) ,t) 

B(~o (t) ,yo (t) ,~o (t) .t)==Jgy(~o (tl ,yo (t) ,~o (t) ,t) 

K(~o (tl ,yo (tl I~O (t) It)=Jgl(~o (t) ,yo (tl ,~o (t) ,t) 

Via de Taylorreeksontwikkeling is af te leiden dat voor de 
gelineariseerde systeemmatrix, ingangsmatrix en krachtmatrix 
geldt: 

met: 

A (~o (t) , yo (t) , ~o (t) , t) = [ 0 
lh 
o 

~4 

B (~o (t) I yo (t) , ~o (t) ,t) = [ 0 0 ] 

'~ ~. 

K (~o (t) , yo (t) , ~o (t) ,t) = [ 0 .1 
o 
o 
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o 
o 
o .2 

o 
o 
o 
o 

(b.4.12.9.) 

(b.4.12.10.) 

(b.4.12.11.) 



54= *X(t)*X(t)*_(t) 
[ 

2*~1*(2*~1*X(t)+~z) 

(~1 *XZ(t)+~z *X(t)+~3) Z 

2*~1 
-------------------*x(t)*_(t)+ 
~1*XZ(t)+~z*X(t)+~3 

----------------------*x(t)*_(t)+ 
(~1 *X 2 (t) +~I *X(t) +~3) Z 

----------------------*_(t) -
(~1 *X2(t}+~z *X(t)+~3} Z 

FI (t) 

FI (t) * (2*~1 *X(t) +~I ) 
----------------------*x(t)+ 
(~1 *XZ(t)+~1 *X(t)+~3) Z 

-------------------+----------------------
~1 *XZ(t)+~1 *X(t)+~3 (~1 *XZ(t)+~z *X(t)+~3) Z 

~6 *F2 (t) * (2*~1 *X(t)+~I) 

(~1 *X Z (t) +~2 *X (t) +~3 ) Z 

Hz (t) * ( 2 * ~ 1 * X ( t ) + ~ 2 ) 

~7 * (2*~1 *X(t)+\32) ] 
----------------------*U12 (t) 
<lh *X Z ( t) +~z *X ( t) +133 ) Z 0 

~I ] -------------------*i(t) 
~1*X2(t)+13I*X(t)+~3 0 

_________ 13_z _________ *X(t)+ ~4] 
~1 *X2(t)+~Z *X(t)+~3 ~1 *X2(t)+~Z *X(t)+~3 0 
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£1 = [a.6 ] 0 

Voor optimale baanbesturing wordt verondersteld dat er geen 
perturbaties in de krachtgrootheden optreden, m.a.w.: 

'" I(t)=Q (b.4.12.12.) 

Hieruit volgt voor de toestandsvergelijking m.b.t. de 
perturbaties op de toestand en de ingang: 

&(t)=A(~o (t) ,y'o (t) ,{o (t) ,t)*&(t)+ 

B (~o (t) , y'o (t) , fo (t) , t) * Y. ( t ) (b.4.12.13.) 
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8.4.13. Het discretiseren van een continu-tijd systeem 

De signaalconversie van continu-tijd signalen naar discrete
tijd signalen bestaat in de eenvoudigste vorm uit een 
bemonsteraar en een nulde-orde houdcircuit. 

Voor de eenvoud wordt verondersteld dat de bemonstering 
equidistant is, m.a.w. de bemonsteringstijdstippen liggen steeds 
5t seconden uit elkaar, en dat voorts alle elementen van ~(t) 
steeds gelijktijdig worden geobserveerd. De bemonsteraar kan dus 
worden beschreven door: 

y. (i) =y. (t=t • 1 ) (b.4.13.1.) 

met: 

Hierin is 5t het bemonsteringsinterval en 9b«5t een 
tijdschaalparameter (fig. b.4.13.1.). 

Een nulde-orde houdcircuit is een apparaat dat een reeks 
waarden omzet in een continu-tijd signaal door deze steeds 
constant te houden op een interval: 

(b.4.13.2.) 

met: 

Hierin is 9b«5t weer een schaalfactor (fig. b.4.13.1.). 

Met de bovenstaande signaalconversie 
het continu-tijd systeem: 

·t ... lr) 
'j If') 

• 

" -'. L' f..I'·· t .- L ~. ,;-. a co. c'.,., -, r; 

wordt de tijdbasis voor 

tt =i*5t+9b 
t , 1 = i * 5 t +9b 
tl=regeltijdstippen 
t't=observatietijdstippen 
tl < t ' 1 < tt + 1 

fig. b.4.13.1. Regel- en observatietijdstippen 
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Wordt een digitale regeling toegepast dan is de beschikbare 
tijd voor berekeningen: 

(b.4.13.3.) 

Beschrijving discreet-tijd systeem 

Een continu-tijd systeem wordt beschreven door de lineaire 
toestandsvergelijking m.b.t. de perturbaties: 

&(t)=A(~o (t) ,y'o (t) ,1:.0 (t) ,t)*&(t)+ 

B (~o (t) , Y.o (t) , 1:.0 (t) , t) * ~ ( t ) (b.4.13.4.) 

en de lineaire uitgangsvergelijking 

(b.4.13.S.) 

V~~r deze laatste volgt voor de observatietijdstippen ttl: 

i ( ttl ) =C ( t'l ) * 3. ( t • 1 ) + D ( t • 1 ) * ~ ( ttl ) ( b • 4 • 13 . 6 • ) 

De algemene oplossing voor de toestandsvergelijking is: 

t 

~(t)=~(t.tb)*~(tb)+J~(t.<)*~«)*~«)d< 
tb 

Deze relatie toegepast voor t=tl+l en tb=tt geeft: 

tl + 1 

(b.4.13.7.) 

It (t ... ).~ (t .... t. ) * ~ (t. ) + J ~ ( t .... <) * ~ ( <) * ~ ( < ) d < (b. 4 • 13 • 8 • ) 

tl 

Staat er een nulde-orde houdcircuit op de ingang, dus: 

(b.4.13.9.) 

179 



geeft dit: 

tl + 1 

~(ttOl )-.(tt.t ,tt )*~(tt )+J.(ttOl ,<)*P«)d<*!l(tt) (b.4.13.10.) 

tl 

Op dezelfde wijze volgt voor t-t'. en tb-tt: 

tl+1 

~(t't )~.(t't ott )*~(tt )+J.(t't ,<)*P«)d<*ll(tt) 

tl 

oftewel: 

tl + 1 

(b.4.13.11.) 

t(t't )-C(t't )·.(t't ,tt )*~(tt )+C(t't· J.(t't o<)*P«)d<*ll(tt)+ 

tl 

D(t'! )*g(t'!) (b.4.13.12.) 

Door vervanging van &<tl+1), &(tl), y{t'.) en g(t'.) door &(i+1), 
&(i), y(i) en g(i) geeft: 

met: 

tl + 1 

Bd (i)· J. ( tt Ol ,<) * P ( < ) d < 

tl 

(b.4.13.13.) 

(b.4.13.14.) 
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tl + 1 

O. (i)-C(t', )'Jt(t" ,~)·~(,)dHO(t") 
tl 

Een lineair tijdsafhankelijk continu-tijd systeem is na 
discretisatie een lineair tijdsafhankelijk discreet-tijd systeem. 
Dd (i)~O als D(t)-O, pas als t't-t, dan is Dd (i)-O als D(t)-O. 
Voor een constant continu-tijd systeem geldt A(t)-A, B(t)-B, 
C(t)-C, D{t)-D en ~(t,tb)-eA(t-'b). Het discrete-tijd systeem is 
ook constant met. Onder verwaarlozing van de schaalfactoren ~b en 
~h, waardoor e-5t, geldt: 

Ad _eA * at 

Cd =C * e A ( II t - e ) =c 

5t-9 

D'.C'Je"d~'B+D=D 
o 

(b.4.13.15.) 

Voor hogere orde systemen is volgens de Pade-reeksontwikkeling 
de discrete matrices Ad en Bd te berekenen volgens: 

Ad =I+Ar 
(b.4.13.16.) 

met: 

6t 

J 
A5tZ 

r- eAtd~=I*5t+----+ ...... =I*Ts 
2! 

(b.4.13.17.) 

o 
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Dit qeeft: 

M=[ 1 
Ts 0 0 

] ~l~TS l+~a*Ts 0 ~3*Ts 
0 1 Ts 

~4 *Ts ~5*Ts 0 1+~6*Ts 

(b.4.13.18.) 

en: 

8.-[ 0 0 ] h *Ts 0 
0 0 
0 ea*Ts 

(b.4.13.19.1 

Het simulatiepakket 'PC-matlab' werkt volqens deze methode. 
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B.4.14. De reconstructie- en reaelbaarheidsmatrices 

ad 1. De reconstructiematrix Or 

De regeling van het systeem is gebaseerd op toestandsterug
koppeling m.b.v. een optimale lineaire regelwet. Hiervoor moet de 
hele toestand bekend zijn. Heting van de uitgang y(t) levert 
slechts een deel van de toestand. Uit de uitgang moet de rest van 
de toestand worden gereconstrueerd. Of reconstructie mogelijk is, 
kan eenvoudig worden onderzocht door de rang van de 
reconstructiematrix Qr te bepalen: 

(b.4.14.1.) 

Voor de gelineariseerde constante discrete-tijd systeemmatrix Ad 
geldt: 

Ad=[ 1 
~l~TS 

~4*Ts 

Ts 0 
1+~2*Ts 0 

o 1 
~S*Ts 0 

~3 ~TS ] 
Ts 

1+~6*Ts 

(b.4.14.2.) 

Voor de constante discrete-tijd uitgangsmatrix Cd geldt: 

(b.4.14.3.) 

Met vergelijking b.4.14.1. geeft dit voor de reconstructiematrix: 

o 
o 
Ts 
o 

o 
1 
o 
1 t] 

(b.4.14.4.) 

De rang(Pr)=4. Dit betekent dat het systeem regelbaar is. 

ad 2. De regelbaarheidsmatrix Pr 

Of het systeem daadwerkelijk is te regelen kan eenvoudig worden 
onderzocht door de rang van de regelbaarheidsmatrix Pr te 
bepalen: 

Pr= [Bd Ad Bd ] (b.4.14.S.> 
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Voor de gelineariseerde constante discrete-tijd systeemmatrix A4 
geldt: 

Ts 0 
l+~z*Ts 0 

o 1 
~S*Ts 0 

(b.4.14.6.) 

Voor de gelineariseerde constante discrete-tijd ingangsmatrix Bd 
geldt: 

.aL J 
(b.4.14.7.) 

Met vergelijking b.4.14.S. geeft dit voor de regelbaarheids
matrix: 

o 
£l*Ts 
o 
o 

o 
o 
o 

h *Ts 

£t *TZs 
£1 *Ts* (l+~a *Ts) 

o 
~!5 *£1 *Tzs 

£a*~~*TZS ] 
Ez *T Zs 

£:it *Ts* (1+~6 *Ts) 

(b.4.14.8.) 

De rang(Pr)=4. Dit betekent dat het systeem regelbaar is. 

184 



B.4.15. De optimale regelwet voor het discreet-tijd sYsteem 

Afwijkingen op een qewenste baan moeten zo klein mogelijk 
blijven. Er wordt hiervoor gezocht naar een optimale reqelwet die 
onder alle omstandigheden baanafwijkingen op de best mogelijke 
wijze corriqeerd. Uitgangspunt hierbij is de toestands
beschrijvinq van een lineair constant discreet tijd systeem 
m.b.t. de perturbaties: 

3.(i+1) ==Ad *3.(i) +Bd *y'(i) (b.4.1S.1.) 

De lineaire toestandsterugkoppeling is: 

(b.4.15.2.) 

De optimale regelwet is gebaseerd op de matrix-riccati methode 
en wel op minimalisatie van het kwadratisch integraalcriterium: 

i. -1 
J == t [&T (i) *Q*3.(i) + y'T (i) *R*y'(i)] + 

i=io 

&T (ie ) *P. *3.(ie ) 

Indien geen eindweging toegepast dan qeldt: 

met: 

i. -1 
J == t [&T (i) *Q*3.(i) + y'T (i) *R*y'(i)] 

i=io 

De optimale discrete regelwet is: 

(b.4.15.3.) 

(b.4.1S.4.) 

= R - 1 * Bd T * [ ( P d 0 (i + 1) ) - 1 + Bd * R - 1 * Bd T ] - 1 * Ad 

=R- 1 * Bd T * Ael - T * [Pel 0 (i) -Q] (b.4.1S.5.) 
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waarbij: 

=Q+Ad'*[(PdO (i+l»-l+Bd*R.-l*Bd T ]-l*Ad {b.4.15.6.} 

Voor de stationaire regelsituatie met i.->- nadert PdO (i) een 
constante waarde: 

PdO=lim PdO (i) 
i. -)-

De stationaire regelwet is: 

Ld ° =R.- 1 *Bd T *Ad -, * [Pd ° -0] 

186 

(b.4.15.7.) 

(b.4.15.8.) 



B.4.16. De polen van het (on)aereaelde systeem 

ad 1. De polen van het ongeregelde systeem 

De stabiliteit van discrete systemen kan worden onderzocht door 
naar de ligging van de polen in het z-vlak te kijken. Indien alle 
polen binnen de eenheidscirkel liggen, is het proces stabiel. 
Ligt een pool op de eenheidcirkel dan bevindt het proces zich op 
de rand van stabiliteit. Ligt een pool buiten de eenheids
cirkel, dan is het proces instabiel. 

De beschrijving van een lineair constant ongeregeld discreet
tijd systeem in de toestandsruimte is: 

& ( i + 1 ) =Ad * & ( i ) + Bd * ~ ( i ) ( b . 4 . 16 • 1 • ) 

De z-getransformeerde van deze vergelijking is: 

z * I * & ( z ) = Ad * 1!. ( z ) + Bd * ~ ( z ) ( b . 4 . 16 . 2 . ) 

oftewel: 

1!. ( z ) = ( z * I - Ad ) - 1 * Bd * Y. ( z ) (b.4.16.3.) 

De ligging van de polen in het z-vlak volgt uit: 

det(z*I-Ad )=0 (b.4.16.4.) 

ad 2. De polen van het geregelde systeem 

De beschrijving van een lineair constant geregeld discreet
tijd systeem in de toestandsruimte is: 

(b.4.l6.5.) 

waarbij de optimale stationaire regelwet is: 
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oftewel: 

(b.4.16.7.) 

De z-getransformeerde van deze vergelijking is: 

(b.4.16.8.) 

oftewel: 

( z * I - Ad + Bd * Ld 0 ) * 3. ( z ) :=.Q. (b.4.16.9.) 

De ligging van de polen in het z-vlak volgt uit: 

(b.4.16.10.1 
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B.4.17. Beschrijvina van de simulatie met 'PC-matlab' 

Doel van de simulatie is te onderzoeken of het toepassen van 
een adaptieve regelwet noodzakelijk is, of kan worden volstaan 
met een constante regelwet. 

Het hele toestandsbereik van de robot wordt als grens voor de 
simulatie genomen, te weten: 

-n/2 rls2 ~ i(t) ~ n/2 rlsl 
-n/2 rls ~ _(t) ~ n/2 rls 
-n/2 r ~ .(t) ~ n/2 r 
-10 m/sl ~ itt) ~ 10 m/s2 
-1 m/s ~ iCt) ~ 1 m/s 
-0,225 m ~ x(t) ~ 0,375 m 
o ~ ml ~ 50 kg 

-40 A ~ I4 ~ 40 A 

Als weegmatrix voor het regelresultaat is genomen: 

o 0 
o 0 
o 103 

o 0 

Dit betekent dat een afwijking in de hoek .(t) zwaarder wordt 
aangerekend dan een afwijking in radiale positie x(t), terwijl 
afwijkingen in de snelheden niet worden meegerekend. 

Als weegmatrix voor de regelinspanning is genomen: 

R=10- 7 *I 

Dit betekent dat er geen noemenswaardige betekenis wordt 
toegekend aan de regelinspanning nodig voor het bereiken van het 
gewenste regelresultaat. 

De constante discrete regelwet Ldc is bepaald bij _(t)=O rlsl, 
_(t)=O rls, .(t)=O r, x(t)=O m/s2, x(t)=O mIs, x(t)=O m, ml=O kg 
en Ts=2 ms. De regelwet is in deze situatie: 

30 
o 

o 
22950 
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B.4.18. Enkele simulatieresultaten 

In deze bijlage worden resultaten van een aantal simulaties 
weergegeven. 

De simulaties geven het verloop weer van het uiteinde van de 
lineaire robotarm aan lastzijde. Voor het simuleren wordt aan de 
robot een nominale trajectorie opgegeven. Op een zelf ingegeven 
moment wordt een afwijking *(t) en jet) geintroduceerd op de 
nominale toestandsgrootheden xo (t) en '0 (t). Een regelaar zal 
deze afwijkingen terugregelen. 

Bij de simulatie is de responsie van het systeem onderzocht in 
het geval er een optimale regelwet en in het geval er een 
constante regelwet wordt toegepast. De optimale regelwet Ldo 
wordt in elk nominale toestand van het systeem opnieuw aangepast, 
daar deze zal variiren. De constante regelwet Ld c blijft 
gedurende het doorlopen van een trajectorie constant. V~~r de 
constante regelwet is die regelwet genomen die geldt bij een 
systeem volledig in rust (~o-~), bij een sampletijd Ts-2 ms en 
een lastmassa. ml=O kg. 

V~~r elke simulatie worden de polen in het z-vlak van het 
ongeregelde systeem en van het geregelde systeem weergeven. Op 
basis van de poolligging kan het systeem op stabiliteit worden 
gecontroleerd. 

V~~r elke simulatie worden de stuursignalen Ul (t) en U2 (t) naar 
de beide motorversterkers weergeven. Hierbij worden enerzijds de 
stuursignalen weergegeven indien er geen rekening wordt gehouden 
met de stroombegrenzers in de beide versterkers (I •• x =40) en 
anderzijds wanneer hier wel rekening mee wordt gehouden. 

Als laatste wordt voor elke simulatie de nominale trajectorie 
en de responsie van het systeem op afwijkingen t.o.v. dit 
nominale trajectorie weergeven. Hierbij worden de resultaten 
weergeven in het 2 dimensionale vlak van beweging van de 
robotarm. Omdat op deze wijze afwijkingen meestal niet goed 
zichtbaar zijn te maken, worden de afwijkingen x(t) en jet) 
eveneens gescheiden weergeven. 
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simulatie 1 

De simulatie is gedaan bij: 

- een sampletijd Ts=4 ms 
- een lastmassa ml=O kg 
- een beginhoek _0=0 rad 
- een beginhoeksnelheid '0=1 rad/s 
- een beginhoekversnelling io=l rad/sl 
- een radiale beginpositie xo=-0,2 m 
- een radiale beginsnelheid xo=-0,5 m/s 
- een radiale beginversnelling xo=-l m/s2 
- zonder stroombegrenzer van de versterkers 

In totaal worden 40 samples genomen. Een afwijking op de 
toestandsgrootheden x(t) en j(t) treedt op na 5 samples. De 
optredende afwijkingen zijn: 

- x=10- 3 m 
- _=10- 4 rad 

De polen in het z-vlak 

ongeregelde systeem 

. i 

:t.i.l, " , I 
,r." .,.. i: " ".' 

." . i 
:. '... ~ '. ~. . i 

" l" .... ,..:: :.;.; 'r':;;~: ...•• '" .... ' ' ' 'I 
~j .. " ,.,.. ,: ~.~. -:,'" .• 

, ... '.:.':'.': \·::::F.<: ~:/ ... ,., ·:·1 
,' .. : : , " . ' .. -. . i 

t' " •• I· ' • ; 

, , 
" 

.. 

" . 
.' 

I; '. 

'Y· 1:.'. '-------------' 

fig. b.4.18.1. Poolligging in het z-vlak 

Bij het ongeregelde systeem bevinden er zich twee polen op de 
eenheidscirkel. Dit betekent dat het systeem zich op de rand van 
stabiliteit bevindt. Indien er op het ongeregelde systeem een 
afwijking in een van de toestandsgrootheden optreedt, dan zal 
deze afwijking niet worden weggeregeld, maar blijven bestaan. 
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Bij het geregeld systeem met een optimale regelwet Ld o worden 
de polen binnen de eenheidscirkel geplaatst. Dit duidt op een 
stabiel proces, waarbij afwijkingen op toestandsgrootheden worden 
weggeregeld. 

Bij het geregeld systeem met een constante regelwet Ld C komt er 
een pool buiten de eenheidscirkel te liggen. Dit duidt op een 
instabiel proces. 

De stuursignalen naar de beide motorversterkers 
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fig. b.4.18.2. De stuursignalen naar beide motoren 
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Het stuursignaal voor de tweede motor reageert heftig op 
afwijkingen in de hoekpositie j(t). Dit is te wijten aan de grote 
weegfactor die voor een hoekafwijking is meegegeven. 

Doordat het proces bij het toepassen van een constante regelwet 
instabiel is, en er geen stroombegrenzer is ingeschakeld, zullen 
de beide stuurspanningen uit de hand lopeno 

f 
tang. 
pOSe 
[m] 

De responsie van het geregeld systeem met een 

optimale regelwet Ldo 

... ..J 

rad.pos. [m] ___ 

, 
tang. 
pOSe 
em] 

constante regelwet Ld c 

( .. :.' ,r-----..,...----or-----, 

of 
.. ::i I . ins tabiel 

to ~""'" 
I 

.... t f\ .~---~---~ ..... -----JI 
.~, ~~,~ (; () ~:~ () ~i () 

rad.pos. [m] ___ 

fig. b.4.1S.3. De responsie in het vlak van beweging 

Door de instabiliteit van het proces bij het toepassen van een 
constante regelwet loopt dit proces uit de hand. De oorzaak zit 
in het discrete karakter van het proces. Hierdoor worden eisen 
gesteld aan de maximaal toelaatbare grootte van de proportionele 
factoren van de regelwet bij een bepaalde verhouding tussen de 
toegepaste sampletijd en de tijdconstante van het systeem, m.a.w. 
k •• x=k("t/Ts). 
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De afwijkingen ~(t) en jet) bij een: 

optimale regelwet Ld o 
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fig. b.4.18.4. De afwijkingen ~(t) en jet) 
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simulatie 2 

De simulatie is gedaan bij: 

- een sampletijd Ts-4 ms 
- een lastmassa ml=O kg 
- een beginhoek _0=0 rad 
- een beginhoeksnelheid _0=1 rad/s 
- een beginhoekversnelling '0=1 rad/s 3 

- een radiale beginpositie xo=-0,2 m 
- een radiale beginsnelheid xo=-0,5 m/s 
- een radiale beginversnelling xo=-l m/sz 
- met stroombegrenzer van de versterkers 

In totaal worden 40 samples genomen. Een afwijking op de 
toestandsgrootheden &(t) en j(t) treedt op na 5 samples. De 
optredende afwijkingen zijn: 

- &=10- 3 m 
- i=10-4 rad 

De polen in het z-vlak 

ongeregelde systeem 
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fig. b.4.18.5. Poolligging in het z-vlak 

Van het ongeregelde systeem bevinden er zich twee polen op de 
eenheidscirkel. Dit betekent dat het systeem zich op de rand van 
stabiliteit bevindt. Indien er bij het ongeregelde systeem een 
afwijking in een van de toestandsgrootheden optreedt, dan zal 
deze afwijking niet worden weggeregeld, maar blijft bestaan. 
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Bij het geregeld systeem met een optimale regelwet Ld O worden 
de polen binnen de eenheidscirkel geplaatst. Dit duidt op een 
stabiel proces, waarbij afwijkingen op toestandsgrootheden worden 
weggeregeld. 

Bij het geregeld systeem met een constante regelwet Ld C komt er 
een pool buiten de eenheidscirkel te liggen. Dit duidt op een 
instabiel proces. 

De stuursignalen naar de beide motorversterkers 
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fig. b.4.18.6. De stuursignalen naar beide motoren 
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Het stuursignaal voor de tweede motor reageert heftig op 
afwijkingen in de hoekpositie ;(t). Dit is te wijten aan de grote 
weegfactor die voor een hoekafwijking is meegegeven. 

Het proces is bij het toepassen van een constante regelwet 
instabiel. Door de stroombegrenzer zal de stuurspanning u% (t) 
niet uit de hand lopeno Bij het bereiken van de maximale 
stuurstroom treedt de begrenzer in werking. De begrenzer zorgt 
ervoor dat de stuurspanning binnen een bepaalde bandbreedte 
blijft. 

De responsie van het geregeld systeem met een 
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fig. b.4.18.7. De responsie in het vlak van beweging 

Door de instabiliteit van het proces bij het toepassen van een 
constante regelwet zal het proces uit de hand lopeno De stroom
begrenzer van de motorversterker voor de tangentiaal beweging 
voorkomt dit echter. De responsie bij het toepassen van een 
constante regelwet met stroombegrenzer is slechter dan bij het 
toepassen van een adaptieve regelwet. Vooral in de hoekpositie 
zal dit aanleiding geven tot een grotere oscillerende uitdempende 
afwijking. Dit is bij de weergave van de responsie in het vlak 
van beweging niet duidelijk is te zien (fig. b.4.18.7.). Bij de 
weergave van de afwijkingen in de toestandsgrootheid ;(t) is dit 
weI duidelijk zichtbaar (fig. b.4.18.8.). 
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De afwijkingen x(t) en j(t) met een 

optimale regelwet Ld o 
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fig. b.4.18.8. De afwijkingen x(t) en j(t) 
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simulatie 3 

De simulatie is gedaan bij: 

- een sampletijd Ts=4 ms 
- een lastmassa mt=50 kg 
- een beginhoek .0=0 rad 
- een beginhoeksnelheid '0=1 rad/s 
- een beginhoekversnelling _0=1 rad/s 2 

- een radiale beginpositie xo=-0,2 m 
- een radiale beginsnelheid xo=-0,5 m/s 
- een radiale beginversnelling xo=-l m/s2 
- met stroombegrenzer van de versterkers 

In totaal worden 40 samples genomen. Een afwijking op de 
toestandsgrootheden x(t) en ;(t) treedt op na 5 samples. De 
optredende afwijkingen zijn: 

- x=10- 3 m 
- ;=10- 4 rad 

De polen in het z-vlak 
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fig. b.4.18.9. Poolligging'in het z-vlak 

Van het ongeregelde systeem bevinden er zich twee polen op de 
eenheidscirkel. Dit betekent dat het systeem zich op de rand van 
stabiliteit bevindt. Indien er bij het ongeregelde systeem een 
afwijking in een van de toestandsgrootheden optreedt, dan zal 
deze afwijking niet worden weggeregeld, maar blijft bestaan. 
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Bij het geregeld systeem met een optimale regelwet Ldo worden 
de polen binnen de eenheidscirkel geplaatst. Dit duidt op een 
stabiel proces, waarbij afwijkingen op toestandsgrootheden worden 
weggeregeld. 

Bij het geregeld systeem met een constante regelwet Ld c worden 
de polen ook binnen de eenheidscirkel geplaatst. Dit duidt ook op 
een stabiel proces. 

De stuursignalen naar de beide motorversterkers 
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fig. b.4.18.10. De stuursignalen naar beide motoren 
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Het stuursignaal voor de tweede motor reageert heftig op 
afwijkingen in de hoekpositie ;(t). Dit is te wijten aan de grote 
weegfactor die voor een hoekafwijking is meegegeven. 

Het proces is bij het toepassen van een constante regelwet 
stabiel. De stabiliteit van het systeem wordt veroorzaakt door de 
lastmassa van ml=50 kg die is aangebracht, in tegenstelling tot 
de simulaties 1 en 2. Door deze lastmassa verandert de 
systeemconstante ~, deze neemt toe. De toelaatbare proportionele 
factoren van de regelwet, waarbij nog geen instabiliteit 
optreedt, nemen toe (k.ax=k(~/Ts). Bij deze simulatie (3) blijven 
de proportionele factoren van de constante regelwet Ld c onder de 
maximaal toelaatbare waarden. Het proces wordt dus niet 
instabiel. 

Door de stroombegrenzer zal de stuurspanning 62 (t) binnen een 
bepaalde bandbreedte blijven: Bij het bereiken van de maximale 
stuurstroom treedt de begrenzer in werking. 

De responsie van het geregeld systeem met een 

optimale regelwet Ld o 
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fig. b.4.1S.11. De responsie in het vlak van beweging 

De responsie bij het toepassen van een constante regelwet met 
stroombegrenzer is slechter dan bij het toepassen van een 
adaptieve regelwet. Vooral in de hoekpositie zal dit aanleiding 
geven tot een grotere oscillerende uitdempende afwijking. Oit is 
bij de weergave van de responsie in het vlak van beweging niet 
duidelijk is te zien (fig. b.4.1S.11.>. Bij de weergave van de 
afwijkingen in de toestandsgrootheid ;(t) is dit we1 duidelijk 
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zichtbaar (fig. b.4.18.12.). Doordat het systeem met een 
constante regelwet Ld c stabiel is, is de responsie van het 
systeem op een afwijking op de toestandsgrootheden beter dan bij 
simulatie 2, waarbij het proces instabiel is maar deze 
instabiliteit door de stroombegrenzer binnen de perken wordt 
gehouden. 
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optimale regelwet Ld o 
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fig. b.4.18.12. De afwijkingen x(t) en _(t) 
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simulatie 4 

De simulatie is gedaan bij: 

- een sampletijd Ts=2 ms 
- een lastmassa ml=O kg 
- een beginhoek _0=0 rad 
- een beginhoeksnelheid _0=1 rad/s 
- een beginhoekversnelling ;0-1 rad/s z 
- een radiale beginpositie xo=-0,2 m 
- een radiale beginsnelheid *0=-0,5 m/s 
- een radiale beginversnelling xo=-l m/sz 
- met stroombegrenzer van de versterkers 

In totaal worden 40 samples genomen. Een afwijking op de 
toestandsgrootheden x(t) en ~(t) treedt op na 5 samples. De 
optredende afwijkingen zijn: 

- x=10- 3 m 
- ~=10-4 rad 

De polen in het z-vlak 

ongeregelde systeem geregeld systeem Ld O (*) en Ld C <.) 
.1. 

·1 ,. •.. 3. ····1 

fig. b.4.1S.13. Poolligging in het z-vlak 

Van het ongeregelde systeem bevinden er zich twee polen op de 
eenheidscirkel. Dit betekent dat het systeem zich op de rand van 
stabiliteit bevindt. Indien er bij het ongeregelde systeem een 
afwijking in een van de toestandsgrootheden optreedt, dan zal 
deze afwijking niet worden weggeregeld, maar blijft bestaan. 

Bij het geregeld systeem met een optimale regelwet Ld o worden 
de polen binnen de eenheidscirkel geplaatst. Dit duidt op een 
stabiel proces, waarbij afwijkingen op toestandsgrootheden worden 
weggeregeld. 
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Bij het geregeld systeem met een constante regelwet Ld c worden 
de polen 66k binnen de eenheidscirkel geplaatst. Oit proces is 
dus 66k stabiel. 

Twee polen bij de constante regelwet, liggend nabij de 
eenheidscirkel, vallen nagenoeg samen met twee polen bij een 
optimale regelwet. Oit betekent m.b.t. de stabiliteit dat bij 
beide regelwetten de processen goed overeen komen. 

De stuursignalen naar de beide motorversterkers 

geregeld systeem met Ldo 
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fig. b.4.18.14. De stuursignalen naar beide motoren 
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De beide stuursignalen Z1Jn bij het toepassen van een optimale 
regelwet LdO nagenoeg gelijk aan de beide stuursignalen bij het 
toepassen van een constante regelwet Ld C • Het stuursignaal voor 
de tangentiale is bij de constante regelwet iets Minder dan bij 
de optimale regelwet. Dit komt door de radiale positie van 
robotarm. De constante regelwet is genomen bij een radiale 
positie xo=O m, terwijl de responsie is bepaald bij xo~-0,2 m. De 
proportionele factor in de constante regelwet voor de 
stuurspanning voor de radiale beweging is daarom ongeveer 10% 
kleiner dan in de optimale regelwet. 

De stroombegrenzer voor de radiale beweging wordt niet 
geactiveerd. De stuurspanningen blijven binnen de daarvoor 
gestelde marges. Omdat deproportionele factor in de constante 
regelwet voor de stuurspanning voor de radiale beweging ongeveer 
10% kleiner is dan in de optimale regelwet, zal de responsie van 
het systeem bij een constante regelwet in radiale richting iets 
Minder dan bij een optimale regelwet. Dit is goed te zien in de 
weergave van j(t) (fig. b.4.18.16.). 

De responsie van het geregeld systeem met een 

optimale regelwet Ldo constante regelwet Ld c 
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fig. b.4.18.1S. De responsie in het vlak van beweging 
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De afwijkingen &(t) en _<t) met een 

optimale regelwet Ld o 
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fig. b.4.18.16. De afwijkingen &(t) en _<t) 
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simulatie 5 

De simulatie is gedaan bij: 

- een sampletijd Ts=2 ms 
- een lastmassa ml=O kg 
- een beginhoek .0=0 rad 
- een beginhoeksnelheid _0=1 rad/s 
- een beginhoekversnelling ;0=1 rad/s z 
- een radiale beginpositie xo=-O,2 m 
- een radiale beginsnelheid *0=-0,5 m/s 
- een radiale beginversnelling xo=-1 m/s z 
- met en zonder stroombegrenzer van de versterkers 

In totaal worden 40 samples genomen. Een afwijking op de 
toestandsgrootheden *(t) en j(t) treedt op na 5 samples. De 
optredende afwijkingen zijn: 

- *=10- 2 m 
- .=10- 3 rad 

De polen in het z-vlak 

ongeregelde systeem geregeld systeem Ldo 

.... 1. 

. ' .' 

.... 
. , 

.. . . .. ' .. .... j 

fig. b.4.18.17. Poolligging in het z-vlak 

Van het ongeregelde systeem bevinden er zich twee polen op de 
eenheidscirkel. Dit betekent dat het systeem zich op de rand van 
stabiliteit bevindt. Indien er bij het ongeregelde systeem een 
afwijking in een van de toestandsgrootheden optreedt, dan zal 
deze afwijking niet worden weggeregeld, maar blijft bestaan. 

Bij het geregeld systeem met een optimale regelwet Ldo worden 
de polen binnen de eenheidscirkel geplaatst. Dit duidt op een 
stabiel proces, waarbij afwijkingen op toestandsgrootheden worden 
weggerege1d. 
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De stuursignalen naar de beide motorversterkers 
optimaal geregeld systeem Ld o 
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fig. b.4.18.18. De stuursignalen naar beide motoren 

De stroombegrenzers voor beide bewegingen worden geactiveerd. 
De stuurspanningen binnen de daarvoor gestelde marges afgekapt. 
Oat de stuurspanningen te groot zijn komt omdat de 
geintroduceerde afwijkingen in de radiale positie x(t) en de 
hoekpositie j(t) te groot zijn. Bij te grote afwijkingen in deze 
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toestandsgrootheden zullen de stroombegrenzers worden 
geactiveerd. Dit stelt eisen aan de maximaal toelaatbare 
toestandsafwijkingen in de hoekpositie en de radiale positie. 
Globaal kan worden gesteld dat deze maximale afwijkingen zijn: 

- xma,,==10- 3 m 
- _.a,,==10-4 rad 

De geeiste nauwkeurigheid van het geregeld systeem ligt 
ruimschoots binnen de boven genoemde maxima. 

Treden er grotere afwijkingen op waardoor de stroombegrenzers 
worden geactiveerd dan zal de responsie van het systeem negatiej 
worden beinvloed, m.a.w. activeren van de stroombegrenzers leid1 
tot een verminderde responsie van het systeem . 

De responsie van het geregeld systeem met een 
optimale regelwet Ld o 
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fig. b.4.1S.19. De responsie in het vlak van beweging 
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