Vplyv nelinearít cykloidnej prevodovky
na presnosť polohovania
Moderné stroje na výrobu presných zariadení, polohovanie robotov a manipulátorov a pod. vyžadujú použitie kvalitných pohonných
systémov vyznačujúcich sa nielen vysokou dynamikou, ale aj presnosťou mechanických parametrov. Vlastnosti pohonu sú výrazne
ovplyvňované vlastnosťami prevodovky. V článku analyzujeme vplyv jednotlivých parazitných nelinearít cykloidnej prevodovky
na priebeh výstupnej polohy pohonu. Výsledkom analýzy je spresnený simulačný model cykloidnej prevodovky.
Pre neustále sa zvyšujúce nároky na presnosť riadenia polohy či
Na obr. 2 je principiálne znázornenie základného výpočtu teoreticpohybu materiálu vo výrobnom procese sa sprísňujú aj podmienkého prevodového pomeru cykloidnej prevodovky, kde P je počet
ky na modernizáciu technológií, ako sú rýchlejšie a výkonnejšie
ihiel a L počet zubov trochoidného ozubenia:
výpočtové riadiace procesory, presnejšie optické senzory poloܲെܮ
hy, kvalitnejšie pohony a presnejšie prevodovky, ktoré reagujú
݅ൌ
na všetky aspekty pohybu. Trendom vývoja v poslednom čase sú
ܮ
kompaktné servopohony (aktuátory), ktoré zlučujú motor, prevodovku, prípadne aj výkonový menič s riadením do jedného celku.
V dôsledku vysokých nárokov na presné polohovanie zariadení, či
už robotov, manipulátorov alebo obrábacích strojov, boli vyvinuté
presné prevodovky (reduktory). Pochopenie princípu konštrukcie
jednotlivých typov Xreduktorov a ich parazitných vlastností tvorí
jednu zo základných častí analýzy servopohonu s nadväznosťou
na potrebu kompenzovania týchto vlastností, ktorých cieľom je
zvýšenie presnosti riadenia polohy. Keďže je konštrukcia pomalobežných servomotorov s dostatočne veľkým momentom a malými rozmermi technicky veľmi náročná, voľba presného reduktora
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Obr. 3 Fyzikálny princíp zvlnenia momentu prevodovky

Obr. 1 Cykloidná prevodovka Twinspin v čiastočnom reze
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V literatúrach [4] a [5] sa autori venujú dynamickým vlastnostiam
prevodovky Twinspin, ktorá predstavuje lineárny trojhmotnostný
systém so vzájomným pružným spojením. Z hľadiska riadenia polohy treba poznať, respektíve identifikovať, nelinearity, ktoré vplývajú
na výslednú presnosť polohovania. V dôsledku nedokonalosti výroby
trochoidných kolies aj nosného telesa prevodovky dochádza k tzv.

Chceli ste vedieť

V literatúrach [4], [5] sa autori venujú dynamickým vlastnostiam prevodovky Twinspin, ktorá
polohy je nutné poznať respektíve identifikovať nelinearity, ktoré vplývajú na výslednú presnosť
predstavuje lineárny trojmotnostný systém so vzájomným pružným spojením. Z pohľadu riadenia
polohovania. V dôsledku nedokonalosti výroby trochoidálnych kolies, ako aj nosného telesa
polohy je nutné poznať respektíve identifikovať nelinearity, ktoré vplývajú na výslednú presnosť
prevodovky, dochádza k tzv. chybe uhlového prenosu prevodovky, ktorá je znázornená na Obr. 4. Jej
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kde f je frekvencia otáčania, ith je teoretická hodnota prevodového pomeru, A reprezentuje
amplitúdu a b je fázová odchýlka.
kde f je frekvencia otáčania, ith je teoretická hodnota prevodového pomeru, A reprezentuje
amplitúdu a b je fázová odchýlka.

Obr. 6 Charakteristické veličiny hysteréznej krivky

Trenie
Obr. 4 Chyba uhlového prenosu prevodovky TS 140

Hysteréza
Spolu s chybou uhlového prenosu predstavuje hysteréza ďalšiu
charakteristickú črtu prevodovky. Z hysteréznej charakteristiky možno získať informácie o statickej aj dynamickej vlastnosti
vyšetrovanej prevodovky. Torzná tuhosť, vôľa v zuboch, ako aj informácia o presnosti polohovania patria k najvýznamnejším premenným, ktoré možno získať z merania hysterézy danej prevodovky.
Vo všeobecnosti platí, že hysteréza je nežiaducim faktorom vplývajúcim na presnosť polohovania a opotrebenie samotnej prevodovky.
Hysterézna krivka je definovaná v [3] takto: ak sú vstupný hriadeľ
a teleso zaistené proti otáčaniu a krútiaci moment pôsobí na výstupnú prírubu, potom má graf zaťaženia (obr. 5) tvar hysteréznej krivky.

Trenie je nelineárny jav všeobecne prítomný pri pohybe telies, ktoré
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Obr. 10 Natočenie výstupnej príruby pri zabrzdenej vstupnej časti
s pôsobením M = 35 Nm
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