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SAMENVATTING

In dit rapport staat het resultaat van de onderzoekopdracht over de grijper van
een toevoereenheid van het FALCwproject. De opdracht is een reeds ontworpen
grijper voor het toevoeren van pijpen en flenzen, controleren op functionaliteit en
eventueel verbeteren. Een ander deel is het opdoen van ervaring met het tekenen op het CAD-systeem.

De grijper is opgebouwd uit drie modulen : Een vrijheidsgraden-module, een
compliantie-module en een grijper-module. De compliantie-module is nader bekeken en vervolgens herontworpen. Van de grijper-moduJe is de reeds aanwezige set tekeningen gecorrigeerd en met behulp van Unigraphics II ingevoerd in
het CAD-systeem. Ook is van het uiteindelijke ontwerp van de compliantie-moduIe een samenstellingstekening ingevoerd.

SUMMARY

This report contains the result of the research assignement about the gripper of
a supply-unit which belongs to the FALC-project. The assignement is to verify an
already designed gripper for the supply of products on functionality, and eventual to improve. An other part of the assignement is to obtain experience with drawing on the CAD-system with unigraphics II.
The gripper is composed of three modules : A module with six degrees of freedom, a compliance-module and a gripper-module. The compliance-module is
further analized and redesigned. The already existing drawings of the grippermodule are corrected and drawn with the CAD-system. The ultimate design of
the compliance-module is also drawn with the CAD-system.
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HOOFDSTUK 1 ; INLEIDING

1.1 Aigemeen
In 1985 is door het Ministerie van Economische Zaken het SPIN-project gestart.
SPIN staat v~~r Stimulerings Project Informaticaonderzoek Nederland en is bedoeld
om de ontwikkelingen op het gebied van informatica te stimuleren. De uitgangspunten van dit project zijn het samennemen van onderzoekscapaciteit en samenwerking van bedrijven en universiteiten.
V~~r

de Technische Universiteit Eindhoven heeft dit tot gevolg dat er een Flexibele
Assemblage- en LasCel (FALC) gebouwd wordt. Het hoofddoel daarvan is het
opdoen van kennis op het gebied van produktieautomatisering en deze doorspelen
naar het bedrijfsleven. Deze wordt verkregen door het doen van onderzoek om een
onbemande Flexibele Assemblage- LasCel te ontwikkefen voor een familie van produkten.
OAF Trucks BV treedt op als pilotbedrijf door een assortiment produkten te leveren
die in de cel geassembleerd en vervolgens gelast kunnen worden.

1.2 De opdracht

Student W. Hutzezon heeft een toevoerstation voor de FALC ontworpen. Eenvoudig
gezegd komt de werking van de toevoereenheid. wat het toevoeren betreft, op het
volgende neer : een pallet met produkten wordt aan een robot aangeboden. de
robot neemt een produkt van de pallet en plaatst deze op het draagblok.

De opdracht is om de grijper kritisch te analyseren op functionaliteit. Indien er gebreken of fouten worden geconstateerd moeten deze verbeterd worden. Verder
moeten de tekeningen van de uiteindelijke grijper ( er is een tekeningenpakket van
de grijper op calque gemaakt onder nummer WB-0177 ) met behulp van het UN 1GRAPHICS-II ingevoerd worden op het CAD-systeem. V~~r de opdrachtomschrijving wordt verwezen naar bijlage 1.

De opdracht is uitgevoerd volgens de projectstrategie [1]. De uitwerking hiervan
staat in bijlage 2.
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HOOFDSTUK 2: CONTROLE VAN HET BESTAANDE ONTWERP

2.1 Inleldlng
De grijper is opgebouwd uit drie verschillende modulen. Deze zijn : een module met
vrijheidsgraden, een compliantie- en een grijpermodule. De verschillende modulen
worden nu een voor een geanalyseerd. Deze analyse geschiedt op basis van bestudering van het WPA-rapport 1023 van W. Hutzezon en door het lezen van de
tekeningen.
V~~r

een toevoeging aan de hieronder weergegeven informatie wordt verwezen
naar het bovengenoemde rapport [2].

2.2 Analyse

2.2.1 De vrlJheidsgraden-module
Dit is de bovenste module van de drie en hieraan is het grijperwisselsysteem bevestigd. De hoofdfunctie hiervan is het realiseren van zes graden van vrijheid en
het opheffen van deze vrijheidsgraden. Deze zes graden van vrijheid moeten gerealiseerd worden omdat er na het positioneren een overbepaaldheid heerst. Deze
overbepaaldheid ontstaat omdat behalve de klemmen op het draagblok. die aile
vrijheden onderdrukken. ook de grijper graden van vrijheid onderdrukt. Deze overbepaaldheid moet opgeheven worden.
De conclusie na het bekijken van deze module is dat er wordt voldaan aan de gestelde eisen.

2.2.2 De compllantie-module
Deze module zit tussen de twee andere modulen in. De hoofdfunctie is het realiseren van twee loodrechte vrijheidsgraden in het horizontale vlak en tevens rond twee
loodrechte draaiassen in dat vlak. Aan deze functie wordt voldaan. Deze module is
echter relatief groot en dus zwaar ( de afmetingen zijn ongeveer twee keer zo groot
als van de andere modulen I ). Verder is een groot nadeel dat er voor iedere produktlengte een compliantie nodig is.

2.2.3 De griJper-module

De hoofdfunctie van deze module is het positioneren en fixeren van cilindrische
componenten. Aan deze functie wordt voldaan.
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2.3. Conclusle
De totale grijper is wat afmetingen betreft hoog geworden wat een minder goede
bereikbaarheid tot gevolg heeft. Verder is de grijpermassa veel hoger uitgevallen
dan aangenomen was (deze is ongeveer 10.4 [kg) in plaats van 5 [kg] ).
Vanwege de hierboven genoemde zwakke punten van de compliantie is in overleg
met de begeleider besloten dat de compllantie als eerste In aanmerklng komt
voor verbeterlngen.

-------------------------- 8 --------------------------

HOOFDSTUK 3 : HERONlWERP COMPLIANTIE
3.1 Probleem-omschrlJvlng
Er is gekeken naar een pijp flens verbinding. De pijp wordt door de robot van de
pallet genomen en verplaatst naar het draagblok om daarop gepositioneerd te worden. Omdat er vorm- en plaats- fouten in het systeem zitten zal na de verplaatsing
de hartlijn van de pijp niet samenvallen met de hartlijn van het gat. De gewenste
eindpositie wordt dus niet bereikt en er treedt een probleem op indien de toegestane speling kleiner is dan de optredende fouten. Met de toegestane speling wordt
het kleinst voorkomende verschil tussen de diameter van de pijp en de flens bedoeld, met inachtneming van de toleranties die aangegeven zijn in de detailtekening
van pijp en flens. Bij de positionering van de pijp in de flens kunnen de volgende
problemen optreden. De hartlijnvan de'pijp is verschoven ( de pijp botst tegen de
flens) en/of verdraait (de pijp klemt in de flens) t.o.v. de hartlijn van het gat (zie figuur 1).
.
.

figuur 1
De compliantie (soepelheid) moet er voor zorgen dat de grijper met het produkt ten
opzichte van de robot kan roteren en/of transleren zodanig dat de pijp in de flens
gepositioneerd kan worden. De grijper heeft door de compliantie een zeit corrigerende werking. Dit houdt in dat een eventuele foute positie die de pijp ten opzichte
van de flens heeft tijdens het plaatsen door de optredende krachten gecorrigeerd
wordt.
De mogelijke positie fouten zijn weergegeven in figuur 1.
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3.2 Het elsenpakket en keuze type compliantie
Het eisenpakket is overgenomen van Hutzezon en bestaat uit :
-

Na gebruik terugkeren naar de uitgangspositie
Koppeling met andere modulen
Minimale translatie van 1,5 [mm]
Minimale rotatie 0,6 [0]
Vrijheid voor positioneerpijp op draagblok 4>26 [mm]
Denkbeeldig draaipunt moet uitkomen in onderste punt van de te positioneren
pijp
- tegen overbelasting beschermd zijn
Vanwege de door Hutzezon genoemde argumenten is ook hier gekozen voor passieve compliantie in plaats van aetieve compliantie.

10
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3.3 AHernatleven om beweging te realiseren
De werking van de compliantie kan op de volgende principes berusten :
1) elastische vervorming
2) lagers (wentellagers, glijlagers )
3) combinaties hiervan
Onder het principe elastische vervorming vallen bladveren, gatscharnieren, draadveren, spiraalveren. Voor principe schetsen van alternatieven wordt verwezen naar
bijlage 3. Hat principe dat werkt met spiraalveren valt af omdat deze in de richting
van hat plaatsen slap zijn terwijl in die richting de verplaatsing minimaal moet zijn.
Indien lagers toegepast worden, valt men terug op het concept van Hutzezon met
lagers in plaats van gatscharnieren. Het totaal zal uit meer onderdelen bestaan en
de complexiteit neemt toe.
V~~r principe schetsen van een combinatie van elastische vervorming met lagers
wordt verwezen naar bijlage 4. Ook hier neemt het aantal onderdelen en complexiteit toe waardoor de betrouwbaarheid afneemt.
Om bovengenoemde redenen is er gekozen voor een kinematische keten die
werkt volgens het principe van elastische vervorming.

De compliantie wordt in gedachten opgesplitst in twee delen, een rotatie gedeelte
en een translatie gedeelte. Het rotatie gedeelte zorgt voor de benodigde rotatie en
het translatie gedeelte maakt het mogelijk om de pijp de benodigde translatie te
~~~.
.
Wei is er in gedachten gehouden dat er misschien een mechanisme te bedenken is
dat beide bewegingen kan realiseren.
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3.4 Rotatle gedeelte
Om een pen in een gat te steken zijn twee rotatie-vrijheden nodig. In onderstaande
figuur zijn ze voor die situatie weergegeven (Ax en Ry).

z

J----I--

X

figuur 2 : De rotatie vrijheden
Omdat er minimaal twee rotatie vrijheden moeten zijn, moet er om een punt geroteerd worden. Een punt in de ruimte wordt vastgelegd door minimaal drie viakken,
die elkaar snijden. De viakken worden zo gekozen dat deze samen een piramide
omhullen met als toppunt het draaipunt. Dit draaipunt wordt vanaf nu met R.C.C.
(Remote Center Contro~ aangeduid. De ribben van de piramide worden bepaald door de snijlijnen van de viakken
onderling. Er kan van het toppunt van de piramide een R.C.C. gemaakt worden door op de ribben van de piramide
stangen van een stangenvierzijde te leggen, en deze onderling met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaan drie geintegreerde stangenvierzijde waarvan de pool samenvalt met
het R.C.C..
Om het rotatie gedeelte zo klein mogelijk te houden, moeten
deze stangen gelijke lengte hebben en op de zelfde afstand
van de pool liggen. Op deze wijze is het aantal onderdelen
om een compliantie te realiseren zoveel mogeJijk beperkt.

R.C.C.
figuur 3
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Om de stangenvierzijden te verwezenlijken zijn binnen het principe elastische vervorming een drietal mogelijke scharnier typen toe te passen.
.
1) GATSCHARNIEREN
Een gatscharnier bezit aen rotatie-vrijheid. Indien twee gatscharnieren met elkaar
verbonden zijn en de rotatie-assen van deze gatscharnieren onder een hoek staan,
is er geen beweging mogelijk. Dus gatscharnieren zijn niet bruikbaar om aan het
"piramide-principe" te voldoen.
2) BLADVEREN
Een bladveer legt dne vrijheidsgraden vast, te weten : twee translaties en een rotatie om de vriJe lengte.
De bladveren moeten georienteerd zijn zoals in figuur 4 getekend is. Het is duidelijk
dat er op deze manier een constructie verkregen wordt die in z-richting zeer slap is.
Verder is het niet mogelijk om aan het "piramide-principe" te voldoen. Om deze
redenen worden bladveren verder buiten beschouwing gelaten.

figuur 4
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3) SPRIETEN

Een spriet onderdrukt een vrijheidsgraad namelijk de vrijheid om te transleren in de
richting van de spriet. Indien sprieten in gedachte worden genomen voor de drie
ribben (die ribben die naar het R.C.C. wijzen) van een piramide worden ook de
overige translaties onderdrukt omdat de sprieten dan onder een hoek staan. Er
blijven zo aileen nog de drie rotatie-vrijheden over. Omdat sprieten de minste problemen met zich meebrengen is hiervoor gekozen.

SPRIET ALTERNATIEVEN

Geknikte bladveren
Een uiteinde van deze geknikte bladveer moet geplaatst worden op de
ribben van de piramide en het andere
wordt verbonden met de vaste wereld.

Samenstelling

Oit alternatief bestaat uit meerdere onderdelen en is moeilijker te maken dan bijvoorbeeld een draadveer.

--------------------------- 14---------------------------

Draadveer
Vanwege het feit dat deze voldoet aan de gestelde
eisen en vanwege zijn eenvoud is er gekozen voor
deze draadveer.

V~~r

meer informatie over deze spriet-alternatieven wordt verwezen naar [3].

---------------------------- 15----------------------------

3.5 Translatle gedeelte
Ook hier zijn weer verschillende type scharnieren toe te passen die werken volgens
het principe van elastische vervorming.
Bladveren
Er moet in twee richtingen getransleerd worden. Een bladveer heeft maar een translatie-vrijheid. Indien bladveren toegepast worden , moeten (net zoals bij het principe van Hutzezon) twee verdiepingen gemaakt worden om in twee richtingen te
kunnen transleren. Oit is met het oog op de het zo compact mogelijk construeren
niet de ideale oplossing.
Gatscharnieren
Gatschamieren kunnen op twee manieren toegepast worden. De eerste is
zoals het bestaande ontwerp is uitgevoerd.
Een andere manier om de gatscharnieren in een vlak te leggen, is weergegeven in figuur 9.
Het rotatie gedeelte meet aan het gearceerde vfak bevestigd worden.
Het gearceerde oppervlak is niet stijf
in de z-richting. In deze richting mag
er geen verplaatsing optreden, vandaar
dat er een plaat met gleuven ( waar de
rotatie sprieten door kunnen) onder
moet komen. Tussen die twee platen
ontstaat wrijving en zal de module niet
meer in de oorspronkeijke uitgangssituatie terugkeren. Verder is op deze manier wei een kleine afmeting in z-richting
verkregen, maar de afmetingen in het
vlak van de plaat zijn groot t.o.v. de
rest (grijper e.a.). wat de bereikbaarheid niet ten goede komt.
Om bovengenoemde problemen te voorkomen is ook bij het translatie gedeelte gekozen
voor sprieten. Voor de a1ternatieven van sprieten zijn dezelfde mogelijkheden te vermelden
als bij het rotatie gedeelte zijn getoond. Ook bij het translatie gedeelte is gekozen voor
draadveren vanwege de eenvoud. Tevens is het op deze manier mogelijk om het rotatie
en translatie gedeelte geheel in elkaar in te bouwen, om de benodigde ruimte zoveel
mogelijk te beperken.
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3.6 Een compllantle voor aile produkten
De verschillende pijpen die op het draagblok geplaatst moeten worden zijn [2] :
codenummer

lengte [mm]

0583219

186,5

0373656

227,5

117571

189,5

626659

159.5

629536

199,5

0196640

162,0

0288864

183,5

0289018

191,5

0363476

354

0363803

149,5

KORTSTE PIJP

0374751

421,5

LANGSTE PIJP

0375202

157,5

0388649

211,5

Er zijn meerdere mogelijkheden om een compliantie voor aile produkten te gebruiken:
A) Verstelbaar R.C.C. door de sprieten te verstellen.
B) De afstand tussen grijper en compliantie verstelbaar maken.
C) Compliantie die grotere verplaatsingen kan maken dan geeist is.

A) Verstelbaar R.C.C. door de sprieten te verstellen.
Omdat er pijpen van verschillende lengten verplaatst moeten worden en het R.C.C. iedere
keer in het onderste punt van de pijp moet uitkomen, moet het R.C.C. verplaatst kunnen
worden. Oit is te realiseren door de hoek van de sprieten te verstellen of de sprieten
verder uit elkaar c.q. dichter bij elkaar te zetten. Het is eenvoudiger om de sprieten te
verplaatsen dan de hoek van de sprieten te veranderen. Oit omdat door de hoek te
veranderen. een uiteinde van de spriet moet kunnen scharnieren en het andere uiteinde
verplaatst moet kunnen worden. Het maken van een scharnierende ophanging brengt
meer problemen met zich mee dan het verplaatsen van een spriet. Vandaar dat er voor
nadere beschouwing gekozen is voor het verplaatsen van de sprieten. Uit de berekeningen
(zie bijlage 5) voigt dat de spriet over 26,7 [mm] verschoven moet kunnen worden. Er
--------------------------- 17--------------------------

zijn een tweetal alternatieven om de sprieten te verschuiven. Te weten :
1) een conus; voor ontwerp voor- en nadelen zie bijlage 5.
2) schroefspindels; voor ontwerp voor- en nadelen zie bijlage 5.

B) De afstand tussen grijper en compliantie verstelbaar maken.

De gedachtengang is om de compliantie zo te ontwerpen, dat het R.C.C. in het onderste
punt van hat langste produkt Jigt en dat aile pijpen met deze compliantie gepositioneerd
kunnen worden. Om dt mogeIijk te maken wordt er sen extra module tussen de compIiantie
en de robot ingebouwd. De functie van deze extra module is dan de totale lengte van
(Jengte extra module + lengte grijper + lengte produkt) gelijk te houden aan de afstand
van de onderkant compliantie tot R.C.C.. Daze module is als het ware een soart telescoop
die langer en korter gemaakt kan worden. Voor de voor- en nadelen wordt naar bijlage
6 verwezen.

C) Compliantie die grotere verplaatsingen kan maken dan geeist is.
De eis dat het R.C.C.in het onderste punt van het in te steken voorwerp ligt, laten we
varen. Dit heeft tot gevolg dat om de benodigde rotatie te realiseren. een extra translatie
geintroduceerd wordt. M.a.w. de rotatie en translatie zijn nu gekoppeld. Als er aileen
een rotatie-fout optreedt zal.er behalve rotatie ook translatie door de compliantie
gerealiseerd moeten worden. Dit is geen probleem indien het translatie gedeelte deze
extra verplaatsing op kan vangen. Om de compliantie zo compact mogelijk te maken,
is het nuttig om het translatie- en rotatie-gedeelte op elkaar af te stemmen, zodat de
een niet veal groter wordt dan de andere De functie van zowel rotatie- als translatie-gedeelte
wordt vervult door het buigen van spriaten. De mate waarin een spriet verbogen kan
worden, is afhankelijk van de Jengte en de diameter van de spriet en is begrenst door
de maximaal toelaatbare buigspanning. Indien de buiging van de rotatie- en translatiesprieten even groot is, is het mogeJijk om deze even lang te maken. Om dit te realiseren
moet hat R.C.C. gunstig gekozen worden. Indien er vanuit wordt gegaan dat het langste
produkt in de grijper zit en het R.C.C. in het onderste punt van de te positioneren pijp
Iigt, moet de translatie-spriat 1,5 [mm] buigen en de rotatie-spriet (421.5+ 110) * (tan(0.6)}
= 5,6 [mm] buigen. Indien het R.C.C. bovenin ligt, worden de rotatie-sprieten minder
gebogen maar moeten de translatie-sprieten veel minder buigen. Zie bijlage 7 voor de
berekeningen van het optimum.
Naar aanleiding van de in bijlage 7 vermelde voordelen van dit alternatief ten opzichte
van de anderetwee, IS ER GEKOZEN VOOR AlTERNATIEF c: COMPLIANTIE MET
EXTRA VERPLAATSING.
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3.7 Ultwerking compllantie met extra grate translatie-verplaatslng
3.7.1 Afmetingen draadveer :

De afmetingen van de draadveer zijn berekend met behulp van de volgende formules
[3] :

LsngsstQfhBid

DwarsstQ~eid

Bulgspsnnlng

Knlkgrens

C1O{ ==

Czz =

Otz ==

'IC/4 E cf4
I

E:

Elasticiteitsmodulus [N/mm]

I:

Traagheidsmoment [mm"'4J

sP

d

diameter draadveer [mm]

3 Edz

z

de verplaatsing van het
uiteinde van de spriet
in mm.

72 E I

P

het materiaal is verenstaal
gekozen met een maximaal toelaat' - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - J baar treksterkte van 1400 [N/mm].
De maximaal toelaatbare treksterkte is gelijk aan de maximaal toelaatbare buigspanning
O~. Uit de formlJle van de buigspanning voigt een verband ( E, z en 0 zijn bekend )
tussen de diameter d en de lengte I. De Jengte I is het liefst zo klein mogelijk maar de
langsstijfheid van de compliantie mag niet onbeperkt klein worden (de compliantie moet
stijf zijn in z-richting). Daarom wordt er een middenweg gekozen. zie hiervoor bijlage
8. De knikgrens geeft geen be perking omdat hiervoor een beveiliging wordt ingebouwd,
wat nog behandeld wordt. De dwarsstijfheid is zeer gering. wat logisch is omdat de
compliantie hierdoor zijn functie kan vervullen. Deze lage dwarsstijheid is de oorzaak
van het probleem dat ook de eigenfrequentie van het systeem laag is en dus makkelijk
in resonantie kan raken. Oat het systeem in resonantie komt, wordt niet tegengegaan
echter de uitwijkingen die dan optreden worden beperkt door een aanslag te maken.
Hierdoor blijven de uitwijkingen altijd binnen een bepaalde grens, zodanig dat de
draadveren niet plastisch vervormen.
V~~r

Door de lage dwarsstijfheid is het systeem zeer gemakkelijk in trilling te brengen. Oat
het systeem staat te trillen is eerder een voordeel dan een nadeel; de pijp zoekt op deze
manier zijn eigen weg.
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3.7.2 De bevelllging.
Een eis is dat de compUantie beveiligd moet zijn tegen overbelasting. Indien de draadveren
plastisch vervormen, is de bruikbaarheid van de compliantie verloren; er wordt niet
teruggekeerd naar de uitgangspositie en het R.C.C. Jigt niet meer op de gewenste plaats.
Om plastische vervorming tagen te gaan, wordt er een aanslag ingebouwd. Deze aanslag
moet er voor zorgen dat de draadveren niet verder kunnen vervorman dan de berekende
elastische vervorming die nodig is om de geeiste verplaatsingen van de pijp te realiseren.
Ook moet deze aanslag voorkomen dat de draadveren knikken.
De rotatie-plaat is beveiligd ten opzichte van de transJatie-plaat en de translatie-plaat
is ten opzichte van het huis beveiligd. De beveiliging is gerealiseerd door een as aan
de translatieplaat te bevestigen die door een gat in de topplaat en door een gat in de
rotatieplaat gaat. De speling tussen de as en het gat is gelijk aan de toegestane uitwijking
van de draadveren. Verder is er ook een verdikking aangebracht op de as zodat bij
overbelasting niet de draadveren knikken. maar dat de as op de rotatieplaat stuit en
deze de kracht doorleidt.
3.7.3 De bevestlging van de draadveren.
Het bevestigen van de draadveren is niet mogelijk door een normale schroefdraadbevestiging. Er zijn twee alternatieven die wei mogelijk zijn te weten de klemverbinding en de
draadveren bevestigen door mid del van solderen. Het nadeel van de klemverbinding
is dat de rotalie- en translatieplaat een compJexere vorm krijgt. Toch is er voor deze
methode gekozen omdat bij solderen een ander probleem optreedt. lijdens het solderen
loopt de temperatuur van de draadveren ter plaatse van de ·soldering dermate hoog
op, dat daar de mechanische eigenschappen van het verenstaal verloren gaan. Oit
probleem is op te vangen door de draadveren een grotere lengte te geven en de afstand
waarover ze in de plaat bevestigd zijn te vergroten, zodat het stuk dat de mechanische
eigenschappen verloren heeft nog in de plaat zit en niet elastisch vervormt. Oit heeft
tot gevolg dat de bevestigingsplaten dikker worden en de afmetingen van de compliantie
groter.
De klemverbinding is zo gemaakt dat er geen extra
onderdelen bijkomen. Er wordt materiaal uit de
bevestigingsplaten gehaald zodat er een eJastische
scharnier ontstaat met daaraan twee Harmen".
Tussen deze twee armen wordt de draadveer in
een gat geplaatst. De twee armen worden naar
elkaar toe getrokken door een bout aan te draaien,
zodat de draadveer in het gat wordt geklemd.

go. tsChQrnier
drQQdveer

Voor sterkteberekeningen van de kJem wordt
verwezen naar bijlage 9.
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3.7.4 Montage voorschrlft voor de compllantie.

De fouten in het systeem zeit moeten zoveel mogelijk beperkt blijven zodat de te
positioneren pijp zo goed mogelijk voor het gat komt. De compliantie brengt extra fouten
in het systeem. bijvoorbeeld een rotatie-fout omdat de platen niet exact evenwijdig ten
opzichte van elkaar staan. Omdat er gekozen is voor een klemverbinding van de
draadveren is er niet een eenduidige bevestiging. Om tot een zo geed mogelijke montage
te komen van de verschillende onderdelen van de compliantie is het volgende plan bedacht
• De drie rotatie-draadveren worden in de rotatieplaat gepfaatst en de bouten worden
met een momentsleutel aangedraaid. Het moment wat op de bout moet worden gezet,
bedraagt 200 [Nmm]. Deze waarde is als voigt bepaald : er is voor het gewicht wat
aan de compliantie hangt een waarde aangenomen. Deze kracht wordt verdeeld over
drie draadveren. de klemkracht die gerealiseerd moet worden om de gewenste
wrijvigskracht die het gewicht moet dragen is op deze manier te berekenen. Aan de
hand van deze klemkracht is het aandraaimoment bepaald, voor de berekeningen
wordt verwezen naar bijlage 9.
- De draadveren moeten op dezelfde wijze in de onderplaat geplaatst worden. Ook
worden de tussenribben op deze plaat bevestigd.
- De onderplaat wordt op een plat vlak gelegd ( bijvoorbeeld het marmeren bed van
een meettafel ).
- Vervolgens wordt de rotatieplaat in het gat van de onderplaat geplaatst op het marmeren
bed en wordt er een ijk blok geplaatst op de rotatieplaat met een hoogte van de gewenste lengte van de sprieten.
- Vervolgens wordt op dit ijk blok de translatieplaat geplaatst met de draadveren door
de door de gaten. De draadveren worden vastgeklemd in de translatieplaat door ook
deze bouten aan te draaien met een moment van 200 Nmm.
- Ais dit gedaan is wordt de bovenplaat bevestigd.

3.7.5 Aanpassfngen:
De interfaces die bij het voorgaande ontwerp gebruikt werden, zijn wat de afmetingen
betreft aangepast aan het nieuwe ontwerp van de compliantie. De afmetingen van de
nieuwe interface zijn vermeld in bijlage 10. Verder worden de bouten die de compliantiemodule aan de vrijheidsgraden-module bevestigd niet in de vrijheidsgraden-module,
maar in de compliantie-module bevestigd.
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HOOFOSTUK 4: HET INVOEREN VAN HET ONTWERP Op HET UGII CAO-SYSTEEM

Er is gekozen voor het invoeren van het bestaande ontwerp van de grijper omdat :
- Met hat invoeren van de grijper kan in een vroeg stadium van de onderzoekopdracht
begonnen worden. De compliantie wordt verbeterd en kan dus pas ingevoerd worden
indien het uiteindelijke ontwerp klaar is. Het invoeren van de tekeningen van de grijper
en hat herontwerpen van de compliantie verloopt parallel.
- De grijper is vrij complex en met behulp van het CAO-systeem zijn drie dimensionale
tekeningen gemaakt. Door deze tekeningen is de grijper beter voor te stellen en goed
te controleren op functionaliteit.
Nadat hat ontwerp van de compliantie klaar ls, wordt er een samenstellingstekening
van de compliantie gemaakt. Ook wordt er van de compliantie door leder van ons een
onderdeel gedetailleerd. Niat aile onderdelen zijn gedetailleerd in verband met de beperkt
beschikbare tijd.
4.1 De gevolgde werkwiJze

1. Elk onderdeel is in een verschillend part getekend. De onderdelen zijn getekend in
wire-frame.
2. Nadat aile verschillende onderdelen getekend zijn, is er begonnen aan het samenstelJen.
Oit samenstellen is gedaan mat behulp van de optie ASSEMBLY. Er is mat een schoon
part begonnen en ieder onderdeel is binnengehaald. AI deze verschitlende onderdelen
zijn op verschillende layers getekend met verschillende kleuren. Oit is gedaan om
hat geheel zo duidelijk mogelijk te houden. Omdat aUe onderdelen in wire-frame
getekend zijn, is het een grote warboel van entities. Zie bijlage 11 voor de
samenstellingstekening van de grijper-module voor hidden line removal.
3. Van dit model Z1jn de verschillende aanzichten ( 3D aanzicht, onder- en bovenaanzicht,
vooraanzicht met een doorsnede ) gemaakt. Oit is gedaan met behulp van onder
andere de opties hidden line removal, subdivide curve en view-dependent erase.
Vervolgens zijn de stuknummers aangebracht en is het kader opgeroepen waarin
de verschillende aanzichten geplaatst zijn en waarin de stuklijst in aangebracht. In
bijlage 12 staat de grijper afgebeeld na hidden line removal.
4. De werkwijze voor het tekenen van de compliantie is gelijk aan de boven beschreven
volgorde. In verband met de beperkte tijd die ons nog resteerde zijn geen aanzichten
gemaakt van de compliantie. Er is door ieder vanons een detailtekening gemaakt.
In bijlage 13 staat de compliantie afgebeeld en in bijlage 14 en 15 staan de
detailtekeningen.
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4.2 Conclusles met betrekklng tot het tekenen OR het CAD-systeem.
Het unigraphics II systeem biedt de gebruiker een zeer groat aantal functies aan. Het
is dan ook niet mogelijk am in een korte tijd op de hoogte te Zljn van aile mogelijke functies
die op het systeem aanwezig zijn. Indien enige ervaring is opgedaan met het systeem
zijn de verschiUende onderdelen in 3D wire-frame zeer snel in te voeren. Het samenstellen
van de verschillende onderdelen geeft ook weinig problemen. Echter, het omwerken
van het verkregen model tot mooi 3D aanzicht met behulp van hidden line removal is
zaer tijdrovend. Op hat systeem zit een functie die automatisch aile hidden lines verwijdert,
echter bij gebruik hiervan bfijkt dat hij niet de juiste Ujnen weggooit. Het terughalen van
de verkeerde verwijderde lijnen en het als nog weggooien van lijnen is zeer tijdrovend.
De ervaring is dat men het beste alles met de hand gedaan worden. Ook het maken
van de andere aanzichten en het maken van doorsneden kost veel tijd.
Voordelen, die het gebruik van het UGH CAO-systeem met zich meebrengt, zijn :

*

Indien een onderdeel vaker voorkomt in een bepaalde tekening hoeft dit onderdeel
maar een keer ingebracht te worden en kan het meerdere malen opgeroepen worden.

* Het systeem genereert nadat het 3D model ingebracht is, zeit aile gewenste aanzichten.
Aileen het oppoetsen moet nag gebeuren.

*

Indien er een onderdeel verandert, hoeft aileen de tekening van dit desbetreffende
onderdeel aangepast te worden en kan deze opnieuw opgevraagd worden in de
samenstellingstekening.

* Er wordt een 3D tekening gemaakt, waardoor het getekende voor iedereen beter
te begrijpen is. Ook is het resultaat netjes en eventueel in kleur, er hoeft niet gekrast
te worden zoals bij calque tekeningen het geval is indien er iets fout getekend is.
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HOOFDSTUK 5 : CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1. Conelusi"

De belangrijkste conclusies zijn :
- Er is een nieuwe compliantie module ontworpen die voldoet aan de gestelde eisen
met kleinere afmetingen, een lichter gewicht (de compliantie weegt nu 0.75 [kg]) en
die uit minder onderdelen bestaat. Verder is er nu een compliantie voor aile pijpen,
zodat er niet voor ledere te positioneren pijp gewisseld hoeft te worden.
- Er is een grondige analyse gemaakt of het geheel voldoet aan de gestelde eisen.
De conclusie is dat het geheel hieraan voldoet.
- Tijdens het Invoeren van de verschillende onderdelen is gebleken dat er een aantal
fouten zijn gemaakt In de (detail) tekeningen. Hiermee worden fouten bedoeld als:
'* een onderdeel wei goed tekenen maar de verkeerde maten erbij schrijven.
'* een onderdeel fout tekenen maar de juiste maten erbi] schrijven.
'* in de detailtekening van de onderplaat zijn gleuven niet getekend. terwi]1 ze in de
samenstelling wei getekend zijn.
- De grijper module is ingevoerd In het CAD-systeem en er is een duidelijke tekening
van gemaakt.
- De onderdelen van de compliantie zijn ingevoerd in het CAD-systeem en er is een
samenstellingstekening van gemaakt.
- Bepaalde afmetingen van de produkten ( pijp en flens ) moeten aangepast worden.
De afschuining van het gat in de flens en de afschuining van de pijp moeten veranderen.

5.2. Aanbevel1ngen
Om de gehele grijper in het CAD-systeem te hebben, moet de vrijheidsgraden-module
nog ingevoerd worden. Verder moet van de neg niet gedetailleerde onderdelen een
detailtekening gemaakt worden.
Er kan onderzocht worden of de vrijheidsgraden-module eenvoudiger uitgevoerd kan
worden. Omdat de compliantie nu zo uitgevoerd is dat er een grotere translatie gemaakt
kan worden dan het vorige ontwerp, is het misschien niet nodig dat de vrijheidsgradenmodule zes graden van vrijheid heeft, dit omdat de compliantie ook vijf graden van vrijheid
heeft. Dit zou nader onderzocht kunnen worden.
Om verder te gaan met dit onderzoek zaI hat op papier ontworpen systeem getest moeten
worden. Om dit te kunnen doen moet :

---------------------------24---------------------------

-

de grijper gemaakt worden
de robot geplaatst worden
de te positioneren produkten aangeboden worden
het toevoerstation bestuurt worden

Inalen blijkt dat hat positioneren van de pijp in de flens nog problemen met zich meebrengt.
kan er nog onderzocht worden of het aanbrengen van een trilling succes heeft. Deze
trilling zou dan de pijp of de flens moeten laten trillen zodat de pijp zijn eigen weg zoekt
in het gat van de flens.
De exacte foot die in het systeem zit. is niet bekend en deze zou bepaald kunnen worden.

Naar aanleiding van deze informatie is het misschien noodzakelijk om de afmetingen
van de draadveren te veranderen.
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Inleiding
De fJexibele automatische lascal "FALC" is een fabricagesysteem voor Iichte lassa·
menstellingen. Er is voor deze "FALC" een toavoereenheid ontworpen maar nog
niet uitgevoerd. Een onderdeel van deze toevoereenheid is een grijper met campliantie, waar de opdracht betrekking op heeft.

Opdracht
De opdracht is onder te verdelen in vier deelprojecten :
- Het cantroleren van het bestaande ontwerp op functionaliteit.
- Het ontwerpen van alternatieve oplossingen voor de grijper met compliantie.
- Ervaring opdoen met unigraphics II (cursus ).
- Het invoeren van de tekeningen van het uiteindelijke ontwerp op het cad-systeem.
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BIJlage 2 : PROJECTSTRATEGIE
Deze opdracht is volgens de projectstrategie [1] aangepakt.

Qrlentatle
Q.o. : orientatie
Het stellen van vragen :
-

Wat is de precieze doelstelling van deze opdracht ?
Wat is het beoogde resultaat ?
Hoe is de huidige situatie ?
Hoe is de kwaliteit van de gegevens. waarmee gewerkt moet worden ?
Hoe ziet de tijdsplanning eruit ?

Q.p. : planproces
- Het verzamelen van afstudeerverslagen die betrekking hebben op deze opdracht
en deze bestuderen. Het afstudeerverslag van W. Hutzezon .. Ontwerp toevoereenheid
FAlC .. zal zeker bekeken worden.
- Het verzamelen van aile tekeningen die betrekking hebben op :
* de grijper
* de compliantie
* de ontkoppeling
- Met studenten overleggen die al ervaring hebben met het CAD-systeem.

Q.u. uitvoering
De vragen die in de Q.o. gesteld zijn worden nu beantwoord.
DQElSTELLlNG
Het verifieren en eventueel herontwerpen van een bestaand ontwerp van een grijper
met compliantie. De tekeningen van dit uiteindelijke ontwerp worden ingevoerd in het
CAD-systeem, voorzover de tijd dit toelaat. Verder wordt minimaal door ieder van ~ns
een detailtekening gemaakt.
HEr BEOQGDE RESUlTAAT
Het bestaande ontwerp is gecontro\eerd en eventueel zijn er delen herontworpen.
De samenstelling(en) word(t)en uitgeplot en kemen in het archief te hangen. De gemaakte
tekeningen worden ep tape gezet.
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DE HUIDIGE SITUATIE
Er is een ontwerp gemaakt wat op calque is uitgetekend.
DE KWAUTEIT VAN DE GEGEVENS
De gegevens die nodig ZJjn, zijn compleet, duidelijk en overzichtelijk. Of deze ook allemaal
juist zijn zal nog onderzocht moeten worden.
TIJDSINDEUNG
100 uur

CAD cursus

• OPDRACHT·

opdracht ~ orientatie - 40 uur
plan

-

160 uur

uitvoeren -

O.z.o.

verslaglegging -

literatuurstudie

-

50 uur
50 uur

100 uur

Planproces
De opdracht is onder te verdelen in drie deelfasen :
1) Het controleren van het bestaande ontwerp op functionaliteit.
2) Het ontwerpen van alternatieven en vergelijken met het bestaande ontwerp.
3) Het invoeren van de tekeningen in het CAD-systeem.
ad 1 : Het controleren wordt gedaan door een grondige analyse van de bestaande
tekeningen en het verslag. Ook wordt er nagegaan of het ontwerp voldoet aan
de gestelde eisen.
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ad 2 : Er zaI per module gewerkt worden. De hoofdmodule is de compliantie die daarom
als eerste benaderd wordt. Ais de tijd het toelaat, zullen de andere modulen ook
onderzocht worden.
De volgende strategie wordt toegepast :

uitwerken alternatief
toetsen aan de gestelde eisen

ad 3 : Het invoeren van de tekeningen.
* cursus
* invoeren van de onderdelen in wire-frame
* samenvoegen van de onderdelen met behulp van de optie components
* detailleren van de belangrijke onderdelen
* hidden line removal in de samenstellingstekening
Pu : uitvoering
De deelopdrachten worden uitgewerkt.
FAALKANSANALYSE:

gezien de grote omvang van de opdracht zal hat waarschijnlijk
niet lukken om aile tekeningen in te voeren. Verder zal het
ook niet haalbaar zijn om aile belangrijke onderdelen te
detailleren.
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BIJLAGE 3 : ALTERNATIEVEN ELASTISCHE VERVORMING

Het ontwerp uitgevoerd met gatscharnieren. figuur Ai

figuur Ai

Het ontwerp uitgevoerd met bladveren. figuur A2

figuur A2
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BIJLAGE 4 : ALTERNAnEF COMBINATIE LAGERS MET ElASnSCHE VERVORMING

\

r ./

\ I /
\ I/
l
't
Rce

figuur A3
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BIJLAGE 5:

ALTERNATIEF A: VERSTELBAAR R.C.C. DOOR SPRIETEN TE
VERSTELLEN

BEREKENING VAN DE AFSTAND WAAROVER DE SPRIET VERSCHOVEN MOET
WORDEN.

a

b

R.C.C.'

R.C.C.

Er is een waarde aangenomen voor a + b, deze is gerelateerd aan de afmetingen van
de interface zedat de compliantie niet uitsteekt : a + b = 60.

= hoogte compliantie + hoogte grijper + lengte kotste pijp
= 80 + 110 + 149,5
= 339.5 mm
x = langste pijp - kortste pijp
= 421,5 - 149,5
= 272 mm
tan a

=.E.=
I

8+b = -8

x

+ I

x

.....

b

8=(-)*X
I

Na invullen van de bekende variabelen voigt dat de sprieten over een afstand van 26,7
mm verschoven moeten worden.

a = 26,7 mm
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ALTERNATIEF A1 : DE CONUS

NadeJen:-

Het aantal onderdelen waaruit de compliantie bestaat, neemt aanzienlijk
toe met als gevolg dat :
* de eenvoud verloren gaat
* de kosten omhoog gaan
* de faalkans hoger is
* de afmetingen van de plaatscharnieren en de conus groot worden (a
= 26,7 mm)
De compliantie is beveiligd tegen overbelasting. Deze beveiliging zal mee
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moeten varieren wat extra problemen met zich meebrengt.
De sprieten moeten met de hand versteld worden. dus onbemand produceren is niet mogelijk.
ALTERNATIEF A2 : DE SCHROEFSPINDEL
Er zijn drie verschillende type schroefspindels bedacht, zie onderstaande afbeelding:
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Voor aile drie de type schroefspindels geld en de volgende nadelen :
- er zit speling in het systeem, wat problemen met zich meebrengt om de sprieten en
dus het R.C.C. goed at te stellen.
- De sprieten worden apart afgesteld waardoor de afstelling per spriet anders zal zijn.
- Onbemand produceren is te realiseren door de sprieten met servo motoren te verstellen.
Oit maakt de zaak ingewikkelder.
- Het aantaI onderdelen neemt toe en dus ook de complexiteit, de faalkans en de kosten.
De nadelen ten opzichte van alternatief A1 :
- de sprieten moeten afzonderlijk versteld worden.
- er is een onnauwkeurigheid tussen de sprieten onderling.
De voordelen ten opzichte van alternatief A2 :
- het is eenvoudiger ( allebei onbemand produceren ).
- de veiligheidsafstand varieert niet.
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BIJLAGE 6: ALTERNATIEF B: DE AFSTAND GRIJPER..COMPLIANTIE VARIEREN

Voordelen:

~

universeel.

~ de compliantie zeIt blijft eenvoudig.
~ indien het varieren van de afstand computergestuurd

wordt, is het mogelijk

onbemand te produceren.
Nadelen :

- door deze extra module wordt het geheel zwaarder, be staat het geheel
uit grotere afmetingen en meer onderdelen.
- er wordt een extra tout geintroduceerd.
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BIJLAGE 7: ALTERNATIEF C: COMPLlAN"rlE MET EXTRA VERPLAATSING
Hier voigt de berekening van het optimale R.C.C. punt. Het optimale R.C.C. is dat punt
dat het mogeJijk maakt de translatie en rotatie-sprieten evenlang uit te voeren. Indien
het R.C.C. samenvalt met dit punt is de buiging van de translatie en rotatie sprieten
even groot. De sprieten zijn dan evenlang uit te voeren en is het mogelijk am het rotatie~
gedeelte in het translatie-gedeelte te bouwen.
De extra translatie is in de figuur
aangegeven met x.

(oMplio.ntie

(1)

griJper

De totale verplaatsing van het uiteinde
van de spriet am de pijp te transleren
wordt dan geJijk aan :

A~

i ~ ~i

1\

11\

I/
iI

+

1,5

van de spriet am de pijp te kunnen
roteren wordt :
--'

(3) Y = I

* tan

0:

Ip = langste produkt
= 421,5 +110
= 531,5 [mm]

Q.
-'

-W
1I
ii

ii
Ii

ii

R.C.C.

0:

De totale verplaatsing van het uiteinde

I

II

(2) Tx = (Ip - I) * tan

f

I II
I i
i
Ii
.'

(Ip -I)

I

I

i

x=

0:

\ I

= 0,65

+ hoagte grijper

0

De sprieten worden even ver gebogen
indien

j
j•
•1
/
•1

.

I.

i !
I!
Ii!

\ II

x

(4) Tx = Y
De formules (2) en (3) invullen in (4)
en herschrijven levert :

I = Ip/2 + 0,75/tan
Na invullen van de bekende variabelen voigt :

a;

I = 331,86 [mm].

Het R.C.C. wordt 221,86 [mm] onder de grijper geplaatst en de bijbehorende uitwijking
van de sprieten is 3,76 [mm].
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De voordelen van alternatief C} ten opzichte van de atternatieven A} en 8) zijn :
-

de constructie is eenvoudiger
de constructie is lichterI klein ere afmetingen
onbemand produceren is mogelijk
het aantal onderdelen is minder; dus goedkoper en een hogere betrouwbaarheid
er wordt geen extra fout geintroduceerd
er is geen speling

Door het laten vallen van de eis dat het R.C.C. in het onderste punt van de te positioneren
pijp moet liggen is de uitwijking die de sprieten moeten kunnen maken toegenomen
om de pijp de gewenste verplaatsing (1,5 [mm] en 0,6°) te realiseren. Maar de constructie
wordt hierdoor veel eenvoudiger.
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BIJLAGE 8 : BEREKENING DRAADVEER
Uit bijlage 7 voigt dat de draadveer een uitwijking moet maken van afgerond 3,8 [mm].
In plaats van de 1400 [N/mm] is 1200 [N/mm] genomen voor de maximaal toelaatbare
buigspanning om een veiligheid in te bouwen.

a.z = 1200 [N/mm]

3 Edz

P

z

= 3,8 [mm]

E

= 210000 [N/mm"2]

Na het invullen van de bekende variabelen ontstaat de volgende relatie tussen de diameter
en de lengte van de draadveer.

= 5 * 10-4 P

d

Nu voigt een tabel waarin de groatte staat voar de langsstijfheid, dwarsstijfheid, knikgrens
en de lengte voor een santal verschillende diameters.

d

d
d
d

cxx

I [mm]

czz [N/mm]

Fk [N]

= 1 mm

44,7

1,7

204

3700

=1,5 mm

54,7

4,6

689

15000

63.2

9.4

1630

42000

70,6

16.4

3190

91000

= 2mm
= 2.5 mm

[N/mm]

Uiteindelijk is er gekozen voar een draadveer met een diameter van 1,5 mm. Oit om
de afmetingen beperkt te houden en toch een redelijke langsstiJfheid te hebben. De
lengte van de draadveer is 60 mm geworden, zodat de optredende buigspanning zeker
onder de toelaatbare blijft.

= 3,5 N/mm

d = 1,5 mm

{o.z)max = 997,5 N/mmA2

Czz

1= 60 mm

Fk = 572 N

Cxx = 13920N/mm
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BIJLAGE 9 : BEREKENING DRAADVEERKLEM

Benodlgde normaalkracht
De massa die maximaal aan de cornpHantie hangt is 13 kg (10 kg van de te manipuleren
pijp en 3 kg van de grijper). Er zijn drie klemmen die de kracht overdragen dus per klem
wordt 4,3.l:<g overgedragen. De versnelling van de robot is ongeveer 1 [m/s2].

De wrijvingskracht per klem wordt: 4,3

* (10+1)

= 47,3 [N]

,

De minimale normaalkracht tussen klem en draadveer (de wrijvingscoefficient is 0,1)
is: (47,3)/(0,1) = 473 [N].
V~~r

de veiligheid wordt de normaalkracht :

Fn

= 600 [N]

Berekenlng op afschulvlng

400

schematisch geld het volgende krachten evenwicht

200

600

I

J

10
De kritische doorsnede van de klem wordt belast met een kracht van 400 [N]. Het
oppervlak is 5 [mm] breed en 10 [mm] dik. De toelaatbare afschuifspanning van aluminium
is 90 [N/mm2].
(J

=

(400 [N]) / (10*5 [mm2])

=

8 [N/mm2] < 90 [N/mm2]

Bepallng van het aandraaimoment
De benodigde klemkracht die de cilinder kopbout (M4x20 8.8) moet leveren om een
klemkracht van 600 [N] te hebben. V~~r de gebruikte formules zie lit [4].

M.

= Fv

"

d.

~ (~d.
2 1t 2

d2 = 3,545 mm
jJ.S = 0,15
P = 0,7 mm
+ 1,155 JI. )

p.c = 0,15
dk = 7 mm
dg = 4,5 mm

gekozen is voor
dan is

Ma = 0,2 [Nm]
Fv 230 [N]
Fn
690 [N]

=
=
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BIJLAGE 10: AANPASSING INTERFACE EN TEKENING IJKBLOK

interface onderaanzicht vrijheidsgraden module

---------------------------42---------------------------

interface bovenaanzicht compliantie
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interface bovenaanzicht grijper

interface onderaanzicht compliantie
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ijkblOk

~30

60
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BIJLAGE 11 : GRIJPER VOOR HIDDEN LINE REMOVAL

------------------------~------------------------

BIJLAGE 12: GRIJPER NA HIDDEN LINE REMOVAL
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BIJLAGE 13: DE COMPLIANTIE

-----------------------~------------------------

BIJLAGE 14: DETAILTEKENING VAN DE ROTATIEPLAAT
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BIJLAGE 15: DETAILTEKENING VAN DE ONDERPLAAT

__ 1.-.

WI . .

1'/

-------------------------- 00--------------------------

Erata.
pag.
iii

regel 5

"onafhankelijk" moet zijn: "niet afhankelijk"

vi

regel 2

toevoegen: Deze symbolen worden algemeen gebruikt,
tenzij in een paragraaf gedefinieerd.

regel 4

12

"produktaanbieder kunnen gebeuren" moet zijn:
"produktaanbieder gebeuren",

18

regel 1 : "flexibel klemmen" moet worden: "klemmen" I

23

bij grafiek: op de verticale as moet staan: "de benodigde cilinderkracht P in N", schaal verticale as delen door 2,

25

fig. 4.5
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fig. 4.5 Scheaatisering van de grijper in het

x-z

vlak.

inhoudsopgave bijlagen:
regel 14

"lagereng" moet zijn: "lagering",

regel 16

"bevstiging" moet zijn "bevestiging".

