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In ons dagelijks leven worden we omgeven door technische toepassingen, variërend van auto tot
vliegtuig, van cd-speler tot mobiele telefoon, van hijskraan tot kermisattracties. Bij iedere toepassing is
er een energiebron en een lastproces aan te wijzen. De energiebron levert de energie en het lastproces
verbruikt deze energie. Bij een auto levert de motor energie, die verbruikt wordt door luchtwrijving,
rolwrijving, versnelling, of door wrijving op de remschijven. Bij een fiets levert de fietser de energie.
Vaak wordt er bij de energiebron kracht geleverd die ergens anders uitgeoefend moet worden. Bij een
auto levert de motor een kracht. Via de versnellingsbak en aandrijfas wordt deze kracht naar de wielen
overgebracht. We noemen de versnellingsbak en de aandrijfas ook wel de overbrenging. Hieronder zie
je twee voorbeelden waarbij de aandrijving, de overbrenging en het lastproces worden aangegeven.

aandrijving

overbrenging

overbrenging

lastproces

aandrijfbron: benzinemotor
overbrenging: versnellingsbak en aandrijfas
lastproces:
luchtweerstand, versnellen

lastproces

aandrijving

Aandrijfbron: spierkracht
overbrenging: ketting en tandwielen
lastproces:
luchtweerstand, versnellen

figuur 1.1 Aandrijving, overbrenging en lastproces bij (a) auto en (b) fiets

In dit eerste hoofdstuk kijken we naar de aandrijving en overbrenging. Hierbij beperken we ons tot de
mechanische overbrengingen. Bij mechanische overbrengingen wordt de kracht overgebracht door
bewegende onderdelen van een vaste stof; bijvoorbeeld tandwielen, banden, kettingen, of wielen. Een
niet-mechanische overbrenging is bijvoorbeeld de hydraulische krik. Bij een hydraulische krik wordt de
kracht via een vloeistof overgebracht. Hydraulische systemen bekijken we pas in hoofdstuk 2.
Aan het eind van dit hoofdstuk...
• ben je in staat om in apparaten de aandrijving en overbrenging te herkennen,
• zul je kennis hebben gemaakt met een aantal veel voorkomende aandrijf- en overbrengcomponenten zoals motor, tandwiel, rubberen band, ketting,
• kun je voor eenvoudige bestaande apparaten de aandrijving en overbrenging analyseren en
• kun je voor eenvoudige apparaten de aandrijving en overbrenging ontwerpen.
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1.1 Aandrijving en energiebron
We kijken eerst naar de aandrijving van een apparaat. De aandrijving levert de energie voor het
apparaat. Er bestaan veel verschillende soorten aandrijvingen. De meest voorkomende zijn de
elektromotor en de verbrandingsmotor. Beide typen komen van heel groot tot heel klein voor. Vergelijk
zelf maar eens de motoren in figuur 1.2 en figuur 1.3.
aandrijving van de pomp:
20 Watt
wisselstroommotor
waterpomp

aandrijving van de trommel:
150 Watt
wisselstroommotor
15 Watt
gelijkstroom-motor

figuur 1.2 Twee verschillende elektromotoren en hun toepassing: in een speelgoedauto (links) en voor de
trommelaandrijving en de waterpomp in een wasmachine (rechts)

11,6 liter V12 dieselmotor
3200 pk
(2387 kW)

Hakselaar met 4-takt
benzine motor, 200 W

figuur 1.3 Twee verschillende verbrandingsmotoren en hun toepassing: de benzinemotor in een hakselaar (links) en
de dieselmotor in een locomotief (rechts)
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In de voorbeelden hierboven wordt van alle motoren het vermogen in Watt gegeven. Wat heeft dit te
maken met energie?
1.1
Heb je enig idee hoe een pomp als in figuur 1.2 werkt? Waar komt het water uit en waar gaat het
water in?
1.2
In de winkel kun je vele verschillende motoren kopen. Hoe kiezen we nu de juiste aandrijving voor een
bepaalde toepassing? Er zijn twee manieren om te rekenen aan de aandrijving en overbrenging: een
krachtenanalyse en een energiebalans. Bij een krachtenanalyse kijk je in detail naar de krachten die op
de aandrijving en overbrenging werken. Dit betekent dat je voor ieder onderdeel de krachten moet
analyseren. In de aandrijftechniek start men vaak vanuit de energiebalans. Een energiebalans is
makkelijker op te stellen. Je analyseert dan niet in detail het krachtenspel, maar bepaalt hoeveel
energie de motor moet leveren.
Je zult in de opgaven bij dit hoofdstuk leren hoe je op basis van de energiebalans in staat bent om zelf
eenvoudige mechanische aandrijvingen te analyseren en te ontwerpen. Arbeid en energie komen in het
vak natuurkunde uitvoerig aan bod. In de volgende intermezzo’s vind je korte (opfris)cursus.
Het is misschien handig om je natuurkundeboek erbij te pakken. Alle intermezzo’s zijn genummerd.
Op de internetsite van engineering kun je vinden in welk(e) gedeelte(n) van jouw natuurkundeboek
deze theorie wordt behandeld.
Intermezzo 1.1: Energiesoorten

1.1

Energie kan in een aantal verschillende vormen voorkomen.
Potentiële energie

Kinetische energie
Chemische energie
Elektrische energie
Warmte-energie

Potentiële energie is energie die opgeslagen is en als hij vrijkomt omgezet wordt in
een andere energie. Voorbeelden van potentiële energie zijn hoogte-energie (als
een voorwerp zich op een zeker hoogte h van de aarde bevindt) en veerenergie,
wanneer deze ingedrukt of uitgetrokken is.
De energie in de beweging van een bepaald voorwerp.
Energie in chemische verbindingen die je vrij kunt maken met een chemische
reactie. Denk bijvoorbeeld aan de energie die vrijkomt bij verbranding van benzine.
Energie waarop elektrische apparaten werken. Een bron van elektrische energie is
bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale, een accu of een dynamo.
De energie van een voorwerp dat een hoge temperatuur heeft. Ook kan er energie
vrijkomen door een fase-overgang, denk bijvoorbeeld aan een stoommachine.

Energiesoorten kunnen in elkaar omgezet worden. Een voorbeeld waarbij dit gebeurt, is een parachutesprong.
Als de parachutist begint met zijn sprong heeft hij veel hoogte-energie, dus veel potentiële energie. Terwijl hij
valt wordt potentiële energie omgezet in kinetische energie: hij verliest hoogte en zijn snelheid neemt toe.
Je ziet in figuur 1.4 een aantal voorbeelden waarbij energie-omzetting plaatsvindt.

Epot

Epot
Ekin

Eelek

Ewarmte

Epot

Ekin

Epot
Ekin

figuur 1.4 Enkele voorbeelden van energieomzetting
In dit hoofdstuk kijken we alleen naar de potentiële energie en de kinetische energie. Misschien weet je nog van
natuurkunde dat je deze kunt berekenen met de volgende formules. Hoogte-energie en veerenergie zijn vormen
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van potentiële energie.

E hoogte = m ⋅ g ⋅ h
1
E veer = c ⋅ u 2
2
1
E kin = m ⋅ v 2
2

(1.1)
(1.2)
(1.3)

Hierin zijn:
E
m
g
h
c
u
v

de energie in [J],
de massa van een voorwerp in [kg],
2
de zwaartekracht versnelling (9,8 m/s ),
de hoogte van een voorwerp in [m],
de veerconstante in [N/m],
de indrukking of uitrekking van de veer in [m] en
de snelheid van het voorwerp in [m/s].

Intermezzo 1.2: Arbeid en de wet van behoud van energie
De wet van behoud van energie stelt dat er nooit energie verloren kan gaan bij het omzetten van de ene
energiesoort in de andere. Een voorwaarde hierbij is dat de omzetting binnen een gesloten systeem plaatsvindt.
Een voorbeeld is een bal die van een schuine helling rolt. Tijdens het rollen neemt de potentiële energie af (de
bal rolt immers naar beneden) en deze wordt omgezet in kinetische energie (de snelheid neemt toe), de totale
hoeveelheid energie blijft hierdoor constant. In formulevorm komt dit neer op:

1.2

E na = E voor

(1.4)

We kunnen van buiten het systeem energie toevoeren. In dit geval is het balletje ons systeem. Als voorbeeld
duwen we het balletje weer terug de helling op. We verrichten dan arbeid op het balletje. Met de arbeid die
verrichten voegen we (potentiële) energie toe aan het systeem.
We kunnen door arbeid te verrichten ook energie aan het systeem onttrekken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij
wrijving tijdens het rollen. De arbeid die de wrijvingskracht verricht, zorgt voor een afname van energie-inhoud
van het systeem.
Het symbool voor arbeid is W en deze grootheid wordt net als energie uitgedrukt in Joule [J].

E na − E voor = W

(1.5)

De arbeid W is positief als er energie wordt toegevoegd en negatief als energie wordt onttrokken aan het
systeem.
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Voorbeeld 1.1: Aandrijving van een lift
Een lift in een groot hotel wordt gebruikt om gasten van de begane grond naar de eerste verdieping te
brengen. De lift overbrugt het hoogteverschil van 5,0 meter in 7,0 seconden. We beschouwen een
cabine met tien personen weegt 1500 kg.

Hoeveel arbeid moet de motor leveren?

elektromotor
contragewicht
cabine

figuur 1.5 Lift

Om deze vraag te beantwoorden, maken we gebruik van de wet van behoud van energie. We kijken
naar de hoeveelheid energie die het systeem heeft als de lift beneden heeft en naar de hoeveelheid
energie die de lift heeft als hij boven is. De toename in energie is een gevolg van de arbeid die de
motor verricht heeft.
In figuur 1.6 hebben we twee de lift in de begin- en eindsituatie weergegeven. Hierin zien we dat in de
beginsituatie de lift zich op 0 meter hoogte bevindt. In de eindsituatie bevindt de lift zich op 5 meter
hoogte. In beide gevallen staat de lift stil (v = 0 m/s).
Bij vraagstukken waar je de energiebalans wilt gebruiken, moet je de situatie aan het begin en aan het
eind altijd duidelijk in beeld hebben. Tip: maak altijd een tekening van beide situaties en zet daarin de
belangrijkste grootheden!
Voor:

Na:

h=5m
v = 0 m/s

h=0m
v = 0 m/s
t = 0,0 s

t = 7,0 s

figuur 1.6 Snelheden en hoogtes van lift bij de eerste benadering

We bepalen de energie van het systeem in de situatie voor en na:

E voor = E pot,voor = m ⋅ g ⋅ h voor
= 1500 ⋅ 9,81 ⋅ 0,0 = 0,0 J

(1.6)
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E na = E pot,na = m ⋅ g ⋅ hna

1

(1.7)

= 1500 ⋅ 9,81 ⋅ 5,0 = 74 kJ

De hoeveelheid arbeid die de motor moet leveren bedraagt W = Ena — Eboor = 74 − 0,0 = 74 kJ.
Een belangrijke eigenschap van een motor is het vermogen dat hij kan leveren. Dat is de gemiddelde
arbeid per seconde die hij levert. In dit geval zou de motor dus een vermogen moeten leveren van:

P =


W
74 kJ
=
= 10,6 = 11 kW.
∆t
7s

Let bij berekeningen altijd goed op de significante cijfers. Maar wees voorzichtig met het afronden van
tussenantwoorden! Als je niet meer precies weet hoe dat zat, zoek dat dan op in je natuurkunde boek.
Intermezzo 1.3: Vermogen
Als je een voor een bepaalde tijd arbeid verricht, kun je uitrekenen hoeveel arbeid je gemiddeld per seconde
verricht hebt. De gemiddelde arbeid per seconde is het vermogen dat je levert.

1.3

P =
Hierin is

W
∆t

(1.8)

P het vermogen in [W] = [J/s],
W de hoeveelheid verrichte arbeid in [J] en
∆t de periode waarin je die arbeid verrichtte.

Voorbeeld 1.2: Aandrijving van een lift (2): met opstarten
Hoe zit dat nou met het vermogen dat de motor moet leveren. Zou de motor in het begin niet meer
energie moeten leveren? Dan moet de lift immers behalve potentiële energie ook nog op snelheid
gebracht worden! Bekend is dat tijdens de eerste 1,0 meter de lift (eenparig) versnelt tot een snelheid
van 1,0 m/s. Over deze 1,0 meter doet de lift 2,0 seconden. Daarna beweegt de lift met een constante
snelheid van 1,0 m/s verder.

a) Hoeveel vermogen moet de motor leveren in de eerste 2,0 seconden?
b) En hoeveel in de seconde daarna (dus in het tijdsinterval 2,0 ≤ t ≤ 3,0 s)?
We kijken naar de toestand van de lift op drie momenten: op t = 0,0 seconden, na 2,0 s en na 3,0 s. In
figuur 1.7 zie je de drie toestanden (A, B en C) weergegeven.
A

B

C

h = 2,0 m
v = 1,0 m/s

h = 1,0 m
v = 1,0 m/s
h = 0,0 m
v = 0,0 m/s
t = 0,0 s

t = 2,0 s

t = 3,0 s

figuur 1.7 Snelheden en hoogtes van lift op drie momenten

a) We vergelijken situaties A en B en bepalen de hoeveelheid energie die de lift heeft. In situatie B
heeft de lift zowel potentiële als kinetische energie!

E A = E kin,A + E pot,A = 0,0 J
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E B = E pot, B + E kin, B
= mghB +

1
2

mv B 2

= 1500 ⋅ 9,81 ⋅ 1,0 +

(1.10)
1
2

⋅ 1500 ⋅ 1,0 2 = 1,55 ⋅ 10 4 J

In de eerste 2,0 seconden levert de motor dus arbeid ter grootte van: W = EB — EA = 1,55⋅104 J.
Daarmee levert de motor dus een gemiddeld vermogen van: P = W/∆t = 1,55⋅104/2,0 = 7,7 kW.
b) We vergelijken situatie B en C.

E B = E pot,B + E kin,B = 1,55 ⋅ 10 4 J
E C = E pot,C + E kin,C
= mghC + 12 mv C 2
= 1500 ⋅ 9,81 ⋅ 2,0 + 12 ⋅ 1500 ⋅ 1,0 2 = 3,02 ⋅ 10 4 J
Tussen t = 2,0 s en t = 3,0 s levert de motor voor W = EC — EB = 3,02⋅104 — 1,55⋅104 = 14.7 kJ
aan arbeid. Dat betekent dat de motor een vermogen levert van 14,7 kW. Meer dan tijdens het op
gang komen!


Misschien had je wel verwacht dat de lift gemiddeld meer vermogen moest leveren tijdens het op gang
komen dan daarna. Hoe komt dat nou?
1.3
Voorbeeld 1.3: Aandrijving van een lift (3): met afremmen
We hebben gezien dat tijdens het opstarten de motor arbeid levert die omgezet wordt in potentiële
energie en kinetische energie. Als de lift eenmaal op snelheid is, wordt de arbeid die motor levert
omgezet in alleen potentiële energie. Hoe zit het nou als de lift moet gaan afremmen?

We beginnen 1,0 meter voor het bereiken van de gewenste hoogte (5,0 meter) met afremmen. Over de
laatste meter doet de lift dan nog 2,0 seconden. Dat afremmen doen we door de motor minder hard te
laten draaien. De kinetische energie die de lift nog heeft wordt dan omgezet in potentiële energie. In
onderstaande figuur zie je de toestand van de lift op drie momenten.
C

D

E

h = 5,0 m
v = 0,0 m/s

h = 4,0 m
v = 1,0 m/s
h = 2,0 m
v = 1,0 m/s

t = 3,0 s

t = 5,0 s

t = 7,0 s

figuur 1.8 Snelheden en hoogtes van lift op drie momenten

a) Hoeveel vermogen levert de liftmotor tussen t = 3,0 s en t = 5,0 s?
b) Hoeveel vermogen moet de liftmotor gemiddeld leveren tussen t = 5,0 s en t = 7,0 s.
c) Wat is het gemiddelde vermogen dat de lift moet leveren over de periode van t = 0,0 s tot
t = 7,0 s?
d) Wat is het maximale vermogen dat de lift moet leveren over de gehele periode?
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a) Tussen t = 3,0 s en t = 5,0 s levert de lift hetzelfde vermogen als tussen t = 2,0 s en t = 3,0 s in
het vorige voorbeeld: 14,7 kW.
b) We vergelijken situatie D en E.

E D = E pot,D + E kin,D
= mghD + 12 mv D 2
= 1500 ⋅ 9,81 ⋅ 4,0 + 12 ⋅ 1500 ⋅ 1,0 2 = 5,96 ⋅ 10 4 J

E E = E pot,E + E kin,E
= mghE + 0 = 1500 ⋅ 9,81 ⋅ 5,0 + 0 = 7,36 ⋅ 10 4 J
Tussen t = 5,0 s en t = 7,0 s levert de motor voor W = ED — EE = 5,96⋅104 — 7,36⋅104 = 14.0 kJ
aan arbeid. Dat betekent dat de motor een gemiddeld vermogen levert van 14,0/2 = 7,0 kW.
c) De motor moet de eerste 2,0 seconden 7,7 kW leveren, de 3,0 seconden daarna 14,7 kW en de
laatste 2,0 seconden 7,0 kW. Het gemiddelde vermogen over de hele periode is:
2,0 ⋅ 7,7 + 3,0 ⋅ 14,7 + 2,0 ⋅ 7,0
= 10,5 kW
7,0
Dit komt overeen met het vermogen dat we in Voorbeeld 1.1 berekenden!

Pgem =

d) Het maximale vermogen moet de lift leveren tussen t = 2,0 s en t = 5,0 s en wel 14,7 kW.


1.2 Opgaven
Opgave 1 De skater op de schans
De skater uit Intermezzo 1.2 heeft geen aandrijving. Er vindt dus geen energietoevoer plaats.
Bovenaan de schans bevindt hij zich 4,0 meter boven het laagste punt. Bij het verlaten van de schans
bevindt hij zich 1,0 meter boven het laagste punt. De lengte van de schans (gemeten langs de vloer) is
7,0 meter. De skater heeft een massa van 65 kg.

figuur 1.9 Skater en een schans

a) Teken een energie-overdracht schema voor de situatie A (bovenaan de schans), B (op het laagste
punt) en C (bij het verlaten van de schans).
b) Bereken de snelheid van de skater in het laagste punt van de schans.
c) Bereken de snelheid van de skater bij het verlaten van de schans.

Tot nu toe hebben we telkens wrijving buiten beschouwing gelaten. In de praktijk speelt wrijving
natuurlijk wel degelijk een rol.
d) Hoeveel arbeid verricht de wrijving als deze 80 N is en overal hetzelfde is?
e) Met welke snelheid verlaat de skater de schans als we wel rekening houden met wrijving?
8
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Opgave 2 Liftaandrijving
We kijken naar een lift die 15 meter hoogteverschil overbrugt. Zijn topsnelheid is 3,0 m/s. Nadat de
lift op snelheid is, blijft hij met constante snelheid stijgen. Kort voor het einde wordt de motor
helemaal uitgezet en wordt de kinetische energie van de lift omgezet in potentiële energie. In figuur
1.10(b) zie je hoe de kinetische energie en de potentiële energie van de lift verloopt in de tijd.

5,00E+02
4,50E+02

Epot

4,00E+02

Ekin

E (kJ)

3,50E+02
3,00E+02
2,50E+02
2,00E+02
1,50E+02
1,00E+02
5,00E+01
0,00E+00
0

1

2

3

4

5

5,67

6

t (s)

figuur 1.10(a) Lift, (b) Vermogensverbruik

Om te berekenen hoeveel vermogen de lift moet leveren, gebruiken we een excel-tabel om de gegevens
van de lift te verzamelen. Deze is hieronder deels weergegeven.
t (s)
0
1
2
3
4
5
5,67
6

h (m)

v (m/s)

0
1,5
4,5
7,5
10,5
13,5
15,5
16

0
3
3
3
3
3
3
0

E p (J)
0,00E+00
4,41E+04
1,32E+05
2,21E+05
3,09E+05
3,97E+05
4,56E+05
4,71E+05

E k (J)
0,00E+00
1,35E+04
1,35E+04
1,35E+04
1,35E+04
1,35E+04
1,35E+04
0,00E+00

E tot (J)
0,00E+00
5,76E+04
1,46E+05
2,34E+05
3,23E+05
4,11E+05
4,70E+05
4,71E+05

figuur 1.11 Tabel met toestand van de lift

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Hoe groot is de massa van de lift?
Leg uit hoe je kunt zien dat de liftmotor geen arbeid verricht tussen t = 5,67 s en t = 6,0 s.
Vul de kolommen voor de hoogte h en de liftsnelheid v in de tabel verder aan..
Hoeveel vermogen moet de liftmotor gemiddeld toevoeren over het gehele traject?
Hoeveel vermogen moet de liftmotor gemiddeld toevoeren in het tijdsinterval [0,0 s;1,0 s]?
Hoeveel vermogen voert de liftmotor toe in het tijdsinterval [5,67 s; 6,0 s]?

g) We willen het verloop van het gemiddeld vermogen in de tijd in beeld krijgen. Bepaal per
tijdsinterval het gemiddeld vermogen dat de motor moet leveren.

Interval [s]
P [W]

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-5,67

5,67-6
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Opgave 3 De hijskraan
De takel van de hijskraan in figuur 1.12 wordt met een elektromotor aangedreven. De hijskraan hijst
een last van 1000 kg vanaf de grond tot een hoogte van 120 meter.

figuur 1.12(a) Hijskraan tussen hoogbouw, (b) schematische weergave hijskraan

a) Teken het schematisch de toestand van de last voor de situatie A (last staat op de grond), B (last
is halverwege) en C (last is op 120 meter hoogte). Zet eronder het energie-omzettingsschema.
b) Bereken de verandering in potentiële energie als de last van 1000 kg 120 meter omhoog gehesen is.
c) De last bereikt een snelheid van 0,5 m/s. Bereken de hoeveelheid kinetische energie die moet
worden toegevoegd.
d) Welke vorm van energie zouden we kunnen verwaarlozen?
e) Bereken het vermogen dat de motor moet leveren om de last met een constante snelheid van 1 m/s
te hijsen.
f) De motor wordt bovenaan uitgezet. De kinetische energie wordt nu omgezet in potentiële energie,
totdat de last stilstaat. Bereken de afstand die de last nog aflegt.
Opgave 4: Lift met contragewicht
In de praktijk zie je dat de meeste liften zijn uitgerust met een contragewicht. In figuur 1.13(a) zie je
de lift en het contragewicht (4). De lift wordt verplaatst door een trommel (3) aan te drijven met een
motor (2). Deze motor wordt harder of zachter gezet via de besturing (1). Gegeven is dat de massa
van de lift met passagiers 1500 kg en de massa van het contragewicht 900 kg bedraagt. De lift heeft
een maximum snelheid van 1,0 m/s.
A
trommel

B

trommelas

hcontra = 10,0 m
= 0,0 m
hlift

hcontra = 2,0 m
= 8,0 m
hlift

contragewicht

hcontra
hlift
lift
hcontra

figuur 1.13(a): Lift met contragewicht, (b) schematisch, (c) in twee toestanden

In figuur 1.13(c) zie je de lift in twee situaties (A en B) getekend. In beide situaties is de lift in rust.
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a) Bereken de hoeveelheid arbeid die de motor moet toevoegen om de lift naar 8,0 m hoogte te
verplaatsen als er geen contragewicht zou zijn.
b) Bereken de hoeveelheid arbeid die de motor moet toevoegen om de lift naar 8,0 m hoogte te
verplaatsen als er wel een contragewicht is.
c) Hoeveel arbeid moet de motor leveren om de lift op gang te brengen, als hij is uitgerust met een
contragewicht? Neem aan dat de lift in 1 meter op gang komt.
d) Hoeveel arbeid moet de motor leveren om de lift op gang te brengen, als hij niet is uitgerust met
een contragewicht? Neem aan dat de lift in 1 meter op gang komt.
e) Conclusie?
Opgave 5 De roltrap
Bekijk de roltrap in figuur 1.14. Deze lift brengt passagiers naar een hoger gelegen terminal van een
vliegveld. De roltrap wordt aangedreven door een elektromotor. Gemiddeld staan er 5 mensen op de
roltrap. De massa van één persoon bedraagt 80 kg. De roltrap overbrugt een hoogteverschil van 8,0 m
en staat onder een hoek van 45°. De roltrap draait met een constante snelheid van 1 m/s. De lege
roltrap weegt 600 kg.

8,0 m
45°
elektromotor
figuur 1.14 Een model en een foto van een roltrap

a) Teken voor deze situatie het energie-omzettingschema zoals in figuur 1.4.
b) Bereken het vermogen dat de elektromotor moet leveren. Houdt hierbij alleen rekening met de
verandering in potentiële energie die de 5 personen op de roltrap ondergaan ten gevolge van het
hoogteverschil.
c) Waarom hoef je de massa van de roltrap zelf niet mee te nemen bij de berekening van b)?
d) De roltrap is leeg en draait met constante snelheid van 1 m/s. Iemand van 80 kg stapt op de
roltrap. Bereken hoeveel kinetische energie de motor moet toevoegen.
e) De roltrap is leeg en staat stil. Een operator zet de roltrap aan. Na 5 seconden bereikt de roltrap
vanuit stilstand zijn constante snelheid van 1 m/s. Hoeveel vermogen heeft de motor moeten
leveren om de roltrap op gang te brengen?
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1.3 De motorkarakteristiek
Je hebt nu gezien hoe het benodigde vermogen van een motor in een bepaalde situatie berekend kan
worden. Er zijn dan natuurlijk veel verschillende motoren die dit vermogen kunnen leveren. Welke van
die motoren moeten we dan kiezen?
Behalve dat de motor voldoende vermogen moet kunnen leveren, moet hij ook voldoende kracht
leveren bij de gewenste snelheid. De kracht die een motor kan leveren is niet bij iedere snelheid even
groot. Als je bij leveranciers van elektromotoren de technische specificaties opvraagt, vind je daarin
altijd een zogenaamde motorkarakteristiek. Daaruit kun je afleiden welke kracht de motor kan leveren
bij verschillende toerentallen.
Een van die leveranciers is Baldor (www.baldor.com). Hieronder zie je van het type AEM4117-4 de
technische gegevens en de bijbehorende motorkarakteristiek.

Baldor AEM4117-4

200 V 200 pcm
C 0,22 mF

28 mA

250 min-1 50 Hz

T [Nm]

VMP SMW LSS - 20

0

40

80

120

160

ω [rad/s]
figuur 1.15 Baldor AEM4117-4 met technische gegevens en motor karakteristiek.

200

240

In zo’n motorkarakteristiek staat het moment dat de motor kan leveren uitgezet tegen de hoeksnelheid
waarbij hij dat moment kan leveren. Als we bijvoorbeeld kijken naar de lift uit de vorige paragraaf,
dan moeten we dus eerst bepalen welk moment en welke hoeksnelheid 1 de motor kan leveren. De
eenheid hiervan is [Nm] en het symbool dat gebruikt wordt is T, van het Engelse woord Torque, dat
moment betekent.
We bekijken opnieuw het voorbeeld van de lift en gaan uitrekenen welk moment de liftmotor moet
kunnen leveren.

1

Het begrip hoeksnelheid wordt in het volgende voorbeeld uitgelegd. Het hangt samen met de draaisnelheid van
een voorwerp ten opzichte van een bepaald punt.
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Voorbeeld 1.4: De lift (4), van kracht naar moment
De lift wordt opgetakeld via een trommel die op de motor as zit. De lift heeft een massa van 1500 kg.
We willen de lift met een snelheid van 1 m/s optakelen. De trommel heeft een straal r van 0,50 m. De
elektromotor levert een moment T [Nm] en een toerental n [omw/min].

a) Welk moment moet de motor leveren om de lift op te takelen?
b) Welke hoeksnelheid moet de motor leveren?
T, n

r
elektromotor

r

trommel

T

F
v

lift

F

Fz

Fz

figuur 1.16(a): Liftaandrijving via trommel, (b) Trommel en lift los

Om deze vragen te kunnen beantwoorden bekijken we eerst in een aantal intermezzo’s de theorie die
we nodig hebben om deze vraag te kunnen beantwoorden.

Intermezzo 1.4: Momentenevenwicht en krachtenevenwicht

1.4

Bij natuurkunde en wiskunde heb je al gewerkt met krachtenevenwicht en vectoren optellen. Even kort
recapituleren. Voor translerende systemen geldt dat, als massa in rust is of met constante snelheid beweegt, de
som van de krachten nul is. Voor roterende systemen is de som van de momenten nul als de massa met
constante hoeksnelheid beweegt of in rust is.
In onderstaande figuur zie je een voorbeeld van een krachten- en een momentenevenwicht. Belangrijk is om
een consequente tekenafspraak te maken! In het linker figuur zijn krachten naar rechts positief gedefinieerd. In
het rechter figuur zijn momenten linksom positief gedefinieerd.

ΣF = 0 → −F1 + F2 + F3 + F 4 = 0

ΣTA = 0 → T1 − F 4 r4 + F 3 r3 = 0

figuur 1.17(a) Translatie met krachtenevenwicht, (b) Rotatie met krachtenevenwicht
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Intermezzo 1.5: Radialen

1.1

Om de grootte van een hoek aan te geven worden naast graden ook radialen gebruikt. In veel gevallen biedt
deze manier van rekenen voordelen. De eenheid radiaal is officiëel als volgt gedefinieerd. Als we een cirkelpunt
met een hoek van 1 radiaal uit een cirkel snijden, is de rand van dit stuk cirkel gelijk aan de straal van de cirkel.

figuur 1.18 Definitie van de radiaal.

Als we de cirkel eenmaal volledig rondgaan, hebben we een hoek van 360° afgelegd, die komt overeen met een
hoekverdraaiing van 2π radialen. Een hoek van 1 radiaal komt overeen met ongeveer 57 graden.

figuur 1.19 Radialenverdeling op eenheidscirkel

Intermezzo 1.6: Van toerental naar hoeksnelheid

1.5

Vaak worden toerentallen uitgedrukt in rotaties per minuut [rpm] of omwentelingen per seconde [omw/s]. Met de
definitie van 1 radiaal uit de vorige opgave kunnen we deze toerentallen dus omrekenen naar hoeksnelheden in
radialen per seconde. Bedenk dat 1 omwenteling overeenkomt met 2π radialen. Voor een omwentelingssnelheid
van 1 omw/s geldt:

1 [omw/s] = 2π [rad/s]

(1.11)

Voor een omwentelingssnelheid van 1 omwenteling per minuut (rpm) geldt:

1 [rpm ] =

2π
[rad/s]
60

(1.12)

Voor een omwentelingssnelheid van n [rpm] geldt:

n [rpm ] = n

2π
[rad/s]
60

(1.13)

Toerental duiden we aan met de grootheid n. Hoeksnelheid duiden we aan met de grootheid ω.

a) Wat is de hoeksnelheid van de secondewijzer, minutenwijzer en uurwijzer op je horloge?
b) Een droogtrommel heeft een maximaal toerental van 1200 rpm. Wat is zijn maximale hoeksnelheid?
1.4
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Intermezzo 1.7: Van (translatie)snelheid v naar rotatie(hoeksnelheid) ω

1.6

We kijken wederom naar de lift die wordt opgehesen. De snelheid van de trommel is v. Welke hoeksnelheid
heeft de trommel nu?

figuur 1.20 Lift wordt opgehesen

Als de trommel 1 maal rond is, heeft hij 2πr (omtrek van de trommel) aan touw opgerold. De lift heeft
dus 2πr [m] afgelegd. Ofwel bij 1 omwenteling per seconde (een hoeksnelheid van 2π rad/s) legt de
lift 2πr [m] per seconde af. Je kunt zo afleiden dat geldt:
v = ω⋅r
Waarin

v

(1.14)

de translatiesnelheid in [m/s],

ω de hoeksnelheid in [rad/s] en
r de straal in [m] is.
Vervolg Voorbeeld 1.4: De lift (4), van kracht naar moment
a) Om het moment te bepalen kijken we alleen naar de trommel. In figuur 1.16(b) zie je een
zogenaamd free-body diagram. Op de trommel werkt een kracht F omlaag. Deze is even groot als
de zwaartekracht. Verder oefent de motor een moment T op de trommel uit.
Aangezien de trommel met constante hoeksnelheid draait, moet de som van de momenten gelijk
aan nul zijn. We kiezen momenten rechtsom positief. Momentenevenwicht om de as van de
trommel levert:
ΣTas= 0 → −T + F⋅r = 0 → T = Fr = mgr = 1500⋅9,81·0,50 = 7,4⋅103 Nm
Een momentenevenwicht stel je altijd op ten opzichte van een rotatiepunt. In dit voorbeeld is de
hoeksnelheid om de as constant en beschouwen we daarom momentenevenwicht om de as.
b) De trommel heeft een straal van 0,50 meter, dus de hoeksnelheid van de trommel (en de as) bij een
liftsnelheid van 1 m/s is:

v = ωr → ω = v/r = 1,0/0,5 = 2,0 rad/s

1.5

Vraag: wat gebeurt er met het benodigde moment als een aandrijfwiel met een straal van 1 m in plaats
van 50 cm gebruikt wordt? Is er dan dus een sterkere of minder sterke motor nodig? Als de
hoeksnelheid van de motor hetzelfde blijft, wat wordt dan de snelheid waarmee de lift gehesen wordt?
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We kunnen nu voor een (eenvoudige) situatie het moment en de hoeksnelheid bepalen die een motor
moet leveren (we zullen hier nog veel mee oefenen in de opgaven en komende voorbeelden). Waar hoe
gebruiken we deze gegevens nu in combinatie met de motorkarakteristiek, die we zagen in het begin
van de paragraaf. Voordat we naar een voorbeeld gaan kijken waarin de motor voor een
tramaandrijving onderzoeken, eerst nog iets over het vermogen dat een motor levert.

Het vermogen van een motor
Als je een massa verplaatst over een afstand s, kun je uitrekenen hoeveel arbeid je dan verricht hebt.
Je weet uit het natuurkundeprogramma dat

W=F⋅s
1.7

(1.15)

Hoe zit het nu voor een roterend systeem?

figuur 1.21 Vermogen bij translatie en rotatie

Analoog aan de situatie bij het translerend systeem, bekijken we de roterende massa. Een moment ter
grootte van F⋅r zorgt voor een verdraaiing van ϕ radialen. We kunnen het ook zien als een kracht die
een afstand van ϕ⋅r aflegt. De verrichte arbeid is dan:

W = F ⋅s
= F ⋅ (r ⋅ ϕ )
= T ⋅ϕ

(1.16)

Het vermogen dat geleverd wordt, is gelijk aan de hoeveelheid arbeid die per seconde geleverd wordt.
Als we gedurende een periode ∆t een arbeid ter grootte W hebben verricht, is het gemiddelde
vermogen P = W/∆t = F⋅s/∆t. Dat hadden we ook al gezien in Intermezzo 1.3. Als de kracht
gedurende het tijdsinterval constant is, kunnen we het momentane vermogen (voor ∆t → 0) uitrekenen
met2:
F ⋅s
s
P =
=F⋅
= F ⋅v
(1.17)
∆t
∆t
Voor een roterend systeem met een constant moment krijgen we op dezelfde manier:

P =

T ⋅ϕ
ϕ
=T ⋅
=T ⋅ω
∆t
∆t

(1.18)

Met P in [W], T in [Nm] en ω in [rad/s].
Het vermogen van een motor wordt behalve in [W] ook regelmatig aangeduid in pk (paardekracht).
Dit is eenvoudigweg een andere eenheid. 1 pk komt overeen met 0,74 kW. (Dit is het vermogen dat 1
paard kan leveren.)
2

Eigenlijk is het vermogen de tijdsafgeleide van de verrichte arbeid. Als F constant is over de tijd, krijgen
dW
dF ⋅ s
ds
we: P =
=
=F⋅
= F ⋅v .
dt
dt
dt

1.2
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Voorbeeld 1.5: Tramaandrijving, gebruik van de motorkarakteristiek
Als eerste motorkarakteristiek hebben we gekeken naar een elektromotor. Een elektromotor heeft in
vergelijking met een verbrandingsmotor een eenvoudige motorkarakteristiek. Een stevige elektromotor
kom je in de praktijk bijvoorbeeld tegen in een tram. (Die zijn elektriciteit via de bovenleiding krijgt
toegevoerd.) We doen in dit voorbeeld even of de elektromotor rechtstreeks de wielen aandrijft. De
motor oefent een moment Tmotor op de aandrijfas uit, die resulteert in een aandrijfkracht onder aan de
wielen.

Hoe zit dat krachtenspel ook al weer? Bekijk de situatie in figuur 1.22(b) eens. Het wiel draait
rechtsom: de tram beweegt vooruit. Het wiel zet zich af tegen de rails en oefent een kracht naar
achteren op de rails Fop rails uit. De rails oefent daarom een kracht Fop tram naar voren op de tram uit.
Deze kracht werkt op de tram en zorgt dat de tram naar voren beweegt. In figuur 1.22(c) zie je de
aandrijfas met wielen en de krachten die er op werken.\

figuur 1.22(a) Een tram, (b),(c) Tramaandrijving

T [Nm]

Hieronder zie je de motorkarakteristiek van de elektromotor van Baldor uit het begin van de
paragraaf. Het grijze gedeelte is het gebied waarin de motor kan werken: het werkgebied. Dat wil
zeggen dat elke combinatie van hoeksnelheid en geleverd moment daarbinnen kan voorkomen.
Bijvoorbeeld punt A waar de motor 150 Nm levert bij een hoeksnelheid van 60 rad/s en daarmee een
vermogen levert van 150·60 = 9,0 kW.

figuur 1.23 Motorkarakteristiek Baldor type AEM4117-4

We willen deze motor gebruiken voor de aandrijving van de tram. Uit krachtenanalyse (die we hier
verder buiten beschouwing laten) blijkt dat de tram aangedreven moet worden met een kracht van 7,5
kN en dat we een snelheid zouden willen van 50 km/u.
a) Welk moment en welke hoeksnelheid moet de motor leveren als we uitgaan van een nog onbekende
straal r van de wielen?
b) Welk vermogen moet de motor dan leveren?
c) Welke straal moeten de wielen hebben als we de motor in werkpunt A willen laten opereren?
d) Welke snelheid heeft de tram dan?
e) Wat is het maximale vermogen dat de motor kan leveren?
f) Is deze motor geschikt?
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a) Voor het moment en de hoeksnelheid van de motor geldt:

Tmotor = Fr = 7,5 [kN]⋅r = 7,5r [kNm]
ωmotor = v/r = (50/3,6)/r = 13,9/r [rad/s]
b) Pmotor = Tω = 7,5r [kNm]⋅ 13,9/r [rad/s] = 104 [kNm/s] = 104 kW
c) In werkpunt A levert de motor een moment van 150 Nm. Dan zouden we wielen met een straal van
r = T/F = 150/7500 = 2,0 cm (!) moeten hebben.
d) In werkpunt A levert de motor een hoeksnelheid van 60 rad/s. De tram heeft dan een snelheid van
1,2 m/s (= 4,3 km/u).
e) Enkele lijnen waarop het vermogen constant is (bijvoorbeeld 10 kW) worden weergegeven in de
motorkarakteristiek. Deze lijnen noemen we de iso-vermogenslijnen. Samen geven deze lijnen een
indicatie hoe het vermogen verandert binnen het werkgebeid van de motor. In figuur 1.24 zie je de
motorkarakteristiek met iso-vermogenslijnen.

figuur 1.24 Motorkarakteristiek met iso-vermogenslijnen.

Uit de figuur kunnen we afleiden dat het iets meer is dan 15 kW. Om het precieser te bepalen: het
maximale vermogen wordt geleverd in het werkpunt (80 rad/s, 200 Nm), in dat punt levert de
motor een vermogen van: P = Tω = 80⋅200 = 16 kW.
f) We hebben het vermoeden van niet, maar kunnen we dat onderbouwen. De motor kan maximaal 16
kW leveren. Hoeveel hebben we nodig? We willen een kracht van 7,5 kN en een snelheid van 50
km/u. Hoeveel vermogen zouden we moeten kunnen leveren?

P = Fv = 7,5⋅103⋅(50/3,6) = 104 kW
Misschien dat we met een overbrenging (zie volgende paragraaf) het moment nog kunnen vergroten
of de hoeksnelheid kunnen vergroten, maar we kunnen de motor nooit meer vermogen laten leveren.
Deze motor kan dus nooit de tram aandrijven!


In de praktijk wordt het werkgebied van een motor vaak beperkt. De motor wordt bijvoorbeeld
afgesteld op een maximaal vermogen dat lager is dan hij strict zou kunnen leveren.
Hoe zou het werkgebied van de Baldor motor eruit zien als hij een maximaal vermogen kan leveren
van 10 kW?
1.6
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Motorkarakteristiek van de benzinemotor
Voor we gaan rekenen met een motorkarakteristiek, bekijken we eerst nog de motorkarakteristiek van
een benzinemotor. Deze ziet er heel anders uit dan de motorkarakteristiek van een elektromotor. In
figuur 1.25 zie je de motorkarakteristiek van een BMW K1200S (zie figuur 1.25) zoals we die van de
fabrikant kregen. Deze motor wordt aangedreven door een 1,1 liter 4-cilindermotor (zie figuur 1.25) die
maximaal 11,5 kW levert en een maximaal moment heeft van ongeveer 115 Nm. Het verloop van het
maximale moment is hier veel minder regelmatig dan in een karakteristiek van een elektromotor. Dit is
niet vreemd, als je bedenkt dat een benzinemotor ingewikkelder in elkaar zit dan een elektromotor. In
een benzinemotor zitten veel meer bewegende onderdelen.

figuur 1.25(a) BMW K1200S, (b) motorkarakteristiek

Je ziet in de motorkarakteristiek verder het brandstofverbruik weergegeven. Je ziet dat de motor bij
hoge hoeksnelheden en lage momenten het verbruik relatief oneconomisch is.

1.7

a) Hoeveel liter brandstof (ρ = 0,84 kg/liter) verbruikt de motor per seconde als hij in het werkpunt
(600 rad/s, 80 Nm) opereert? Ga hierbij uit dat 40% van de verbrandingsenergie vrijkomt als
mechanische energie aan de motoras.
b) Neem aan dat de motor in dit werkpunt 200 km/h rijdt. Hoeveel liter brandstof verbruikt de motor
dan per km?
Uit de praktijk weet je waarschijnlijk wel dat de motor van een motorfiets hogere “toeren” maakt dan
een automotor. Ter vergelijk zie je hieronder de motorkarakteristiek van een LS1 motor (5,7 liter, die
in veel sportauto’s gebruikt wordt.

figuur 1.26(a) BMW K1200S, (b) motorkarakteristiek

In deze motorkarakteristiek zie je het vermogen (power) en het moment (Torque) dat de motor levert.
In deze diagram staat niet de hoeksnelheid maar het aantal omwentelingen per minuut (rotations per
minute: RPM) op de x-as.
Voor autotuners (als je bijvoorbeeld Need for Speed 2 speelt, weet je wel waar het over gaat) is de
motorkarakteristiek een essentieel gegeven. In de opgaven bij deze paragraaf bekijken we deze
motorkarakteristiek nog eens opnieuw.
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1.4 Opgaven
Opgave 6 De benzinemotor
We bekijken de benzinemotor van figuur 1.26. In de motorkarakteristiek staat het moment (torque) en
het vermogen (power) dat de motor levert uitgezet.
a) Bereken het vermogen dat de motor levert als hij het maximale moment levert bij een toerental van
4000 rpm.
b) Welk vermogen levert de motor volgens de motorkarakteristiek?
c) Komt dat ongeveer overeen?
Opgave 7 Twee benzinemotoren
Van internet zijn de onderstaande motorkarakteristieken van 2 auto’s gehaald.

figuur 1.27(a) Motorkarakteristiek 1,8 liter motor, (b) Karakteristiek 2,5 liter motor

a) Geef voor beide motoren het maximum vermogen, het maximum moment en de maximum
hoeksnelheid.

P

P

=
0
00
15
W

W
00
00
=1

W
5000
P =
00 W
P = 25
P = 1000 W

T [Nm]

Opgave 8 Elektromotor
In figuur 1.28 zie je de motorkarakteristiek van de AMGL-2002II.

figuur 1.28(a) AMGL-2002II, (b) motorkarakteristiek van AMGL-2002II

a) Wat is het maximaal vermogen dat deze motor kan leveren, en bij welke hoeksnelheden kan deze
motor dit leveren.
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b) Teken het werkpunt waar de motor het maximale vermogen levert bij een hoeksnelheid van 60
rad/s. Reken dit toerental om naar [omw/sec].
c) Een ander mogelijk werkpunt ligt bij 191 omw/min en het maximaal haalbare koppel bij deze
snelheid. Bereken eerst de hoeksnelheid in [rad/s] en bepaal vervolgens wat het koppel is. Bereken
tenslotte hoe groot het geleverde vermogen is bij dit werkpunt.
d) De motor levert 2500 W en 100 Nm. Hoe groot is het toerental dat de motor levert in [omw/min]?
Opgave 9 Casettedeck aandrijving
Tegenwoordig bevatten weinig hifi-installaties nog een cassettetapedeck. Toch is het cassettebandje
lang als audio-opslagmedium gebruikt. De audio-gegevens worden opgeslagen op een lange opgerolde
kunststof tape.

figuur 1.29 Cassettetapedeck (bron: JVC), (b) cassette-tape (bron: Maxell)
We bekijken in deze opgave de aandrijving van zo’n tapedeck. In

figuur 1.30 zie je een deel van het mechaniek en een aantal maten van een 90-minuten-tape. Bij het
opnemen en afspelen wordt de tape aangedreven door een aandrijfwiel. De snelheid van de tape moet
bij zowel opname als weergave 4.76 cm/s bedragen. Dit is een internationaal gestandaardiseerde norm
voor hifiapparaten.

figuur 1.30 Aandrijving van de cassettetape

a) Leg uit waarom de hoeksnelheid van het aandrijfwiel niet constant kan blijven gedurende het
afspelen van de gehele tape. Wordt deze in de loop van de tijd steeds groter, of juist kleiner?
b) Aan het begin van het bandje bevindt zich alle tape om het volgwiel. Je kunt daarom zeggen dat
de straal van het aandrijfwiel gelijk is aan 7 mm, en de straal van het volgwiel gelijk is aan 20
mm. De twee wielen draaien dus met verschillende hoeksnelheden. Bereken de hoeksnelheid van
beide wielen. (Nog steeds moet de tape bij de leeskop met 4,76 cm/s voorbijkomen).
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Het moment dat het aandrijfwiel moet leveren wordt bepaald door de wrijving van de draaiende
onderdelen. De aandrijving moet als gevolg van deze wrijving een moment van 0.30 Nm moet leveren.
Voor de aandrijving hebben we keuze uit vier motoren. Van deze motoren is in eerste instantie alleen
het vermogen dat geleverd kan worden bekend.

I
II
III
IV

Motor type nr.
EM-A-15
EM-A-25
EM-A-30
EM-A-35

Vermogen [W]
1.5
2.5
3.0
3.5

c) Welke motoren zijn wat betreft het vermogen geschikt voor de aandrijving van het tapedeck?

Voor het ontwerp gaan we uit van motor met typenummer EM-A-30. Via de leverancier van
elektromotoren is van motor EM-A-30 de motorkarakteristiek bekend, deze zie je in figuur 1.31.

P

P=

=5

W

W

3,5

figuur 1.31 Motorkarakteristiek van de EM-A-30

d) Is deze motor geschikt voor deze situatie?

Deze motor is met een overbrenging wel geschikt te maken voor aandrijving. In de volgende paragraaf
gaan we nader in op het gebruik van een overbrenging.
Opgave 10 Takelinstallatie
Een elektromotor wordt gebruikt om een massa van 2,5 kg met 2 m/s op te hijsen. Er zijn vier
verschillende motoren ter beschikking, waarvan ook de karakteristieken bekend zijn.

ω r

v = 1,0 m/s
r = 0,02 m
m = 1,6 kg

v
figuur 1.32 Hijsen van een last

a) Bereken het moment dat de motor moet leveren.
b) Bereken welk vermogen nodig is.
c) Bepaal met behulp van de motorkarakteristieken in figuur 1.33 welke motoren geschikt zijn om een
massa van 1,6 kg met 1 m/s te hijsen als we de straal van de trommel mogen variëren. Bepaal in
dat geval ook welke straal de trommel minimaal moet hebben.
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figuur 1.33 Keuze uit vier verschillende motoren

1.5 Overbrengingen
We hebben gezien dat een motor maar in een bepaald gebied kan werken. De hoeksnelheid die gehaald
kan worden, en ook de vermogens en momenten die geleverd kunnen worden zijn aan grenzen
gebonden door de beperkingen van de motor. Het komt hierdoor vaak voor dat een motor niet geschikt
is om een bepaalde last met een gewenste snelheid aan te drijven.
Een oplossing die voor de hand ligt is het nemen van een sterkere motor. Hoewel dit in veel gevallen
oplossing kan bieden, betekent dit ook dat er een grotere en duurdere motor nodig is. Daarom gaan we
ons in deze paragraaf richten op een andere oplossing. Door slim gebruik te maken van een
overbrenging, kan de karakteristiek van een motor worden gemanipuleerd. Onder bepaalde
omstandigheden zijn er dan hogere snelheden of hogere momenten te halen met dezelfde motor.
De overbrenging die dit mogelijk maakt, is niets meer dan de manier waarop de energie van de motor
wordt overgebracht op de last, bijvoorbeeld tandwielen tussen motor en last. Er zijn echter nog veel
meer vormen van overbrengingen mogelijk. In deze paragraaf zullen we voorbeelden hiervan zien, en
hoe deze invloed hebben op de motorkarakteristiek.
Voorbeeld 1.6: Aandrijving van een lift met een ‘verkeerde’ elektromotor
In dit voorbeeld kijken we naar de lift van Voorbeeld 1.1, die we willen aandrijven met een
elektromotor. De lift moet in staat zijn een hoogteverschil van 5 meter te overbruggen in 7 seconden.
De cabine met tien personen weegt 1500 kg. In Voorbeeld 1.3 hebben we bepaald dat de aandrijving
een maximaal vermogen van 14,7 kW moet kunnen leveren. In dat geval verplaatst de lift zich met een
snelheid van 1,0 m/s.
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Uit de folder van een elektromotorenfabrikant is de karakteristiek van een elektromotor afgebeeld in
figuur 1.34(a). We willen de lift takelen als in Voorbeeld 1.4; met een trommel (r = 0,50 m)
rechtstreeks op de motoras.
a) Is deze elektromotor geschikt voor aandrijving van de trommel?
b) Met wat voor overbrenging is dat wel mogelijk?

figuur 1.34(a) Motorkarakteristiek en (b) Schematische weergave aandrijving

a) In figuur 1.34(a) is het werkpunt van rechstreekse aandrijving weergeven (7,4 kNm; 2,0 rad/s). Dit
punt ligt buiten het werkgebied. De motor kan echter wel voldoende vermogen leveren. Het
maximale vermogen, dat de motor kan leveren bedraagt 20 kW in het werkpunt (4,0 kNm; 5,0
rad/s).
b) We gebruiken een tandwieloverbrenging die het moment van de motor versterkt.

figuur 1.35 Schematische weergave aandrijving met overbrenging

Als ingaande as (motoras) 2 maal rond is, is de uitgaande as (hijstrommel) 1 maal rond. Ofwel:
ωlast = ωm/2. Bij een verliesvrije overbrenging is het ingaande vermogen gelijk aan het uitgaande
vermogen; we verwaarlozen dan energie die verloren gaat door wrijving en vervorming. Daarmee is
het uitgaande moment Tlast = 2Tm.

figuur 1.36 Blokschema van de overbrenging
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Om aan de uitgaande as een moment en hoeksnelheid van (7,4 kNm; 2,0 rad/s) te krijgen, moet de
motor in het werkpunt (3,7 kNm; 4,0 rad/s) werken. Dat ligt wel in het werkgebied.


In het voorbeeld hebben we gekeken welk werkpunt hoort bij de gewenste uitgang. Deze transformatie
zie je in figuur 1.37(a). Om niet voor 1 werkpunt, maar voor het hele werkgebied inzicht te krijgen wat
het werkgebied is, kunnen we de motorkarakteristiek transformeren. We geven dan aan welk
“getransformeerd” werkgebied er aan de uitgaande as geleverd kan worden, zie figuur 1.37 (b).

figuur 1.37(a) Transformatie van uitgang naar werkpunt bij motor, (b) Transformatie van werkgebied aan de
motoras naar “werkgebied” aan de uitgaande as

Bij een tandwieloverbrenging wordt vaak gesproken over een overbrengverhouding. Deze
overbrengverhouding is de verhouding tussen de uit- en ingaande hoeksnelheid. In ons voorbeeld is de
overbrengverhouding i = ωuit/ωin = 2 [-]. Sommige fabrikanten hanteren juist de omgekeerde definitie.
Dus altijd even goed opletten als je een overbrengverhouding ziet staan.
Voorbeeld 1.7: De overbrengverhouding bepalen aan de hand van het aantal tanden
In een ontwerprapport van een mechanisch ontwerper, wordt een tandwieloverbrenging ontworpen. Hij
hanteert voor de overbrengverhouding i1-2 (“van 1 naar 2”) de volgende formule:

i 1−2 =

ω 2 [rad/s] Z 1 [tanden]
=
ω1 [rad/s] Z 2 [tanden]

In deze vergelijking stelde Z het aantal tanden voor. Beschouw het ontwerp van figuur 1.38. Tandwiel
1 wordt aangedreven door een elektromotor.
Tandwiel

Z [tanden]
ω

1 (motoras)
20
2,0 rad/s

2
64

3
16

4
34

figuur 1.38 Vier tandwielen in serie

a) Met welke snelheid draait tandwiel 4 als tandwiel 1 met een hoeksnelheid van 2,0 rad/s wordt
aangedreven?
b) Aan welk tandwiel wordt het grootste moment geleverd?
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Per tandwiel kunnen we de overbrengverhouding uitdrukken.

i1−2 =

ω2 Z 1
=
,
ω1 Z 2

i2−3 =

ω3 Z 2
=
ω2 Z 3

i3−4 =

en

ω4 Z 3
=
ω3 Z 4

Voor de overbrengverhouding van het eerste naar het vierde tandwiel geldt:

i 1 − 4 = i 1− 2 ⋅ i 2 − 3 ⋅ i 3 − 4 =

Z1 Z2 Z3
Z
⋅
⋅
= 1
Z2 Z3 Z4 Z4

a) Met de totaaloverbrenging berekenen we ω4: ω 4 = ω1 i 1−4 = ω1

Z1
20
= 2⋅
= 1,18 rad/s .
Z4
34

De extra tandwielen tussen het 1ste en het 4de tandwiel blijken dus helemaal geen invloed te hebben op
de overbrengverhouding!
b) Het grootste moment wordt geleverd aan de as met de kleinste hoeksnelheid.
Tandwiel

Z [tanden]
ω [rad/s]

1 (motoras)
20
2,0

2
64
0,625

3
16
2,5

4
34
1,18

Aan tandwiel 2 wordt het maximale moment geleverd.


Overbrengingen in soorten en maten
Tandwielen zijn al genoemd als veelvoorkomende manier om een overbrenging te realiseren. In figuur
1.39 zie je enkele verschillende soorten tandwieloverbrengingen.

Conische tandwielen

Helisch gevormde tandwielen

Tandwiel met wormwiel

figuur 1.39 Een aantal typen tandwielen

Behalve het transformeren van koppel en hoeksnelheid zijn tandwieloverbrengingen ook geschikt om de
oriëntatie van de rotatierichting te veranderen.
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We hanteren de volgende definitie voor de richting van translatie en rotatie:

figuur 1.40(a,b) Rechtsdraaiend assenstel, (c) Translatie en rotatiedefinities, (d) rechterhandregel

We duiden een translatie aan met een T en een rotatie met een R. In figuur 1.40(a) zijn de positieve
translatie en rotatierichtingen weergegeven. Translatie langs de x-as wordt aangegeven met Tx. Rotatie
om de x-as met Rx. In principe zouden we draairichting van Rx ook andersom kunnen kiezen. Om
onduidelijkheden te voorkomen zijn er daarom afspraken gemaakt. In de regel hanteren we een
rechtsdraaiend assenstelsel. Een rechtsdraaiend assenstelsel is als volgt gedefinieerd:
1. Voor de positie van de z-as gebruiken we de volgende regel: Houdt de vingers van
rechterhand in de draairichting van de positieve x naar de positieve y-as. De duim geeft
positieve z-as aan.
2. Voor de positieve rotatierichtingen hanteren we de volgende regel: Houdt de duim van
rechterhand in de richting van positieve translatie-as. De vingers van de rechterhand geven
positieve rotatierichting aan.

de
de
de
de

In de wiskunde wordt een rechtsdraaiend assenstelsel gedefinieerd met behulp van vectoren en het
zogenaamde uitproduct. Dat zullen we hier niet verder behandelen.
Voorbeeld 1.8: Draairichting
In de onderstaande figuur zie je drie voorbeelden van overbrengingen met aangegeven de ingaande
beweging (door een elektromotor geleverd). We definiëren de ingaande rotatie als een positieve rotatie
om de x-as. Wat is de richting van de uitgaande beweging?

figuur 1.41(a,b) Tandwieloverbrenging, (c) Tandwiel-heugel overbrenging

We definiëren per situatie een rechtsdraaiend assenstelsel.

figuur 1.42(a,b,c) Overbrengingen met assenstelsel

De keuze van de positieve x-as ligt vast, gegeven de ingaande draairichting. De keuze van de y-as is
vervolgens arbitrair. In bovenstaande figuur zie je een voor de hand liggende keuze.
in
uit

Rx
Rz (rechstom om de z-as)

Rx
−Rx (linksom om de x-as)

Rx
Ty
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Behalve overbrengingen met tandwielen, zijn er nog veel andere mogelijkheden om de arbeid van de
bron naar de last over te brengen. In figuur 1.43 worden enkele hiervan getoond. Ook het gebruik van
een katrol, hijsen over een schuine helling in plaats van recht omhoog en een bandoverbrenging worden
veelvuldig gebruikt als overbrenging.

figuur 1.43(a t/m d) Enkele overbrengingen zonder tandwielen

Per voorbeeld is de ingaande energiebron en de uitgaande last aangegeven. In onderstaande tabel zijn
de karakteristieken per overbrenging weergegeven.
figuur 1.43
a)
b)
c)

Omschrijving
Helling
Drijfstang
Kettingoverbrenging

Ingang
Translatie (bv. door spierkracht)
Rotatie (bv. door motor)
Rotatie (bv. door motor)

d)

Lopende band

Rotatie (bv. door motor)

Uitgang
Translatie in andere richting
Translatie
Rotatie
met
andere
hoeksnelheid/moment
Translatie

Bij een tandwieloverbrenging kunnen we de overbrengverhouding uitrekenen. Hoe zit dat nu voor deze
overbrengingen? We spreken af dat we alleen een overbrengverhouding uitrekenen als de in- en
uitgaande grootheid hetzelfde zijn. Voor figuur 1.43(c) berekenen we de overbrengverhouding door
naar de verhouding van hoeksnelheden te kijken, voor figuur 1.43(a) berekenen we de
overbrengverhouding door naar de verhouding in snelheden te kijken. Voor figuur 1.43(b) en (d)
berekenen we geen overbrengverhouding. We kunnen met de kennis uit paragraaf 1.3 wel de uitgaande
(translatie)snelheid berekenen voor een gegeven hoeksnelheid (of andersom), of de uitgaande kracht
berekenen voor een gegeven moment.
Bij een verliesvrije overbrenging geldt altijd:

Pin = Puit
Of:

Wuit = Win
In de praktijk is de ingaande beweging bijna altijd een rotatie; de meest gebruikte energiebron is een
motor.
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Voorbeeld 1.9: Krachtversterking met een katrol
Hieronder zie je een katrol waarmee een massa wordt opgehesen. Bereken de overbrengverhouding en
de krachtversterking.

figuur 1.44(a) Katrol, (b) Katrol nadat ingaande kracht ∆xin heeft afgelegd

Als de ingaande kracht ∆xin heeft afgelegd, heeft de uitgaande kracht ∆xuit = 0,5∆xin afgelegd. De
overbrengverhouding is dus:

i =

∆x uit
0,5∆x in
=
= 0,5 [-]
∆x in
∆x in

Hoe zit het nu met de krachtversterking? Als de ingaande kracht Fin bedraagt, is de hoeveelheid arbeid
die aan het systeem wordt toegevoerd gelijk aan Win = Fin⋅∆xin. Uitgaande van een verliesvrije
overbrenging is de uitgaande arbeid gelijk aan de ingaande arbeid. We krijgen dan:

W uit = W in → F uit ∆x uit = F in ∆x in →

F uit
∆x in
∆x in
=
=
= 2 [-]
F in
∆x uit
0,5∆x in

De kracht wordt versterkt met een factor 2.

Voorbeeld 1.10: Autokrik
In figuur 1.45 zie je een autokrik die in veel personenauto’s achter in de kofferbak ligt. Door via een
arm een spindel rond te draaien, “vouwt” de ruit zich uit. De overbrengverhouding is eenvoudig
experimenteel te bepalen. Voor de autokrik in een Peugeot 205 heeft een student zo’n experiment
uitgevoerd. Hij constateert dat als de arm (r = 50 mm) 20 maal rond is geweest, de auto 25 mm
omhooggekrikt is.

a) Wat is de overbrengverhouding?
b) Als je maximaal een kracht van 100 N kunt leveren, welke massa kun je dan opkrikken?
Flast

Fbron

r
h

figuur 1.45 Autokrik

a) De overbrengverhouding is de verhouding tussen de verplaatsing van de last en van de bron:
∆x last
25
25
=
=
= 0.00398 .
i =
∆x bron
20 × 2πr
6283
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b) De bronkracht wordt dus met een factor 1/0.00398 ≈ 251 vergroot. Als je maximaal 100 N kunt
leveren, kun je dus auto’s tot ongeveer 251×100/9.81 = 2500 kg opkrikken! Opmerking: vraag is
natuurlijk wel of de krik niet bezwijkt onder die belasting...


1.6 Opgaven
Opgave 11 Brandweerladder
De ladder van een brandweer wagen wordt met behulp van een tandwiel en tandheugel uitgedraaid
(zie figuur 1.46). Van de elektromotor die het uitraaien van de ladder aandrijft, is de
motorkarakteristiek bekend. (zie figuur 1.46(b)).
250

T [Nm]

200
150
100
50
0

5

10

15
[rad/s]
figuur 1.46(a) Ladderwagen met de aandrijving op de ladder, (b) motorkarakteristiek

20

25

We weten dat we een kracht van 1000 N nodig hebben om de ladder uit te draaien
a) Bepaal de maximale snelheid waarbij de ladder kan worden uitgedraaid.
Het tandwiel dat de heugel aandrijft heeft 34 tanden. De tandheugel heeft 6 tanden per 10 cm.
b) Met welke hoeksnelheid draait het tandwiel dat de heugel aandrijft?
c) Welke overbrengverhouding is nodig van de motoras naar het tandwiel dat de heugel aandrijft?
Om de rotatierichtingen en translatierichting eenduidig vast te leggen definiëren we een assenstelsel. In
onderstaande figuur zie je een aanzet daartoe.

figuur 1.47 Aanzet assenstelsel

d) Is dit een rechtsdraaiend assenstelsel?
e) Wat is de draairichting van de ingaande as van de overbrengingskast als de heugel in positieve xrichting beweegt (Tx)?
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Opgave 12 Overbrengingen uit een ontwerpdocument
In een ontwerpdocument van een mechanisch ontwerper hebben we de volgende schematische
overbrengingen gevonden. In figuur 1.48(a) zijn alleen tandwielen gebruikt, in (b) ook een wormwiel,
in (c) ook een inwendig vertand wiel.

2

5

6

4

1

4

ω

3

2

ωin

3

4

1

3

motor

1

2

ω in
figuur 1.48(a,b,c) Drie verschillende overbrengingen, schematisch weergegeven

a) Maak een voorstelling van hoe deze overbrengingen er in het echt uit zien. Waar zit het wormwiel?
Hoe ziet zo’n wormwiel eruit? Waar zit het inwendig vertande wiel? Hoe ziet zo’n inwendig vertand
wiel eruit?
Verder in het ontwerpdocument lezen komen we de volgende gegevens tegen.
ωin [rad/s]

Tin

situatie 1)

20

300

situatie 2)

60

5

situatie 3)

12

1000

zi [-]
z1 =
z2 =
z3 =
z4 =
z5 =
z6 =
z1 =
z2 =
i34 =
z1 =
z2 =
z3 =
z4 =

40
50
15
90
12
90
20
64
0,02
12
15
15
90

(wormwiel overbrenging)

(inwendig vertand wiel)

b) Bepaal voor ieder van de drie situaties de overbrengverhouding tussen het eerste en het tweede wiel
(i1-2).
c) Bepaal voor ieder van de drie situaties de totaal-overbrengverhouding; tussen de eerste (ingaande)
en de laatste (uitgaande) as (itotaal).
d) Bereken voor ieder van de drie situaties het uitgaande toerental en het uitgaande moment.
e) Controleer je antwoorden door na te gaan of er steeds geldt Pin = Puit.
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Opgave 13 Aandrijven van keukenapparatuur
Een groot elektronicabedrijf produceert onder andere keukenapparatuur. De fabrikant wil onderzoeken
of het voor verschillende apparaten dezelfde motor als aandrijfbron kan gebruiken. Dit zou een
aanzienlijke kostenbesparing op kunnen leveren. Het betreft de volgende apparaten: een staafmixer,
een blender en een citruspers. Van ieder apparaat zijn de volgende gegevens bekend:

Staafmixer / Typenummer HWA094
In het laboratorium is uit proeven gebleken, dat het mixen van pizzadeeg
en het fijnmalen van noten behoren tot de zwaarste taken van de mixer.
In beide gevallen is een moment van 0,9 Nm nodig. Bij het fijnmalen
wordt de hoogste hoeksnelheid gehaald, en die bedraagt 20 rad/s. Uit de
karakteristiek blijkt dat dit werkpunt binnen het werkgebied van de
elektromotor valt. De motor kan dus gebruikt worden in de staafmixer.
Blender / Typenummer HWA018
De blender behoeft slecht 0,4 Nm, maar moet sneller draaien dan de
staafmixer. Voor het maken van shakes is 30 rad/s nodig. Als de motor
direct de as met messen aandrijft, zal het gevraagde werkpunt zich dus
niet kunnen instellen. In de karakteristiek zien we namelijk, dat de
motor niet meer dan draaisnelheden van 20 rad/s kan bereiken.

Citruspers / Typenummer HWA023
Dit apparaat wordt ontworpen met een hoeksnelheid van 10 rad/s. Het
probleem bij dit apparaat is dat er een hoog moment gevraagd wordt
van de aandrijving omdat de citrusvruchten met de hand hard tegen de
perskop worden gedrukt. Er is daardoor bijna 2 Nm van de motor nodig.

In figuur 1.49 zie je de elektromotor en de bijbehorende motorkarakteristiek.

figuur 1.49 Elektromotor voor keukenapparatuur met bijbehorende karakteristiek

a) Is de elektromotor in te zetten voor alle drie apparaten?
b) Welke overbrengverhouding is nodig voor ieder apparaat?
Uit kosten overweging zou de fabrikant het liefst maar 1 type overbrenging maken.
c) Is het mogelijk om met één overbrenging alle apparaten aan te drijven? Dat betekent dus dat een
apparaat of rechtstreeks aangedreven wordt of met de overbrenging.
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Opgave 14 Aandrijving Cassettedeck (vervolg)
Aan het einde van Opgave 9 bleek dat de voorgestelde elektromotor ongeschikt was voor directe
aandrijving van het cassettedeck. In figuur 1.50 zie je nogmaals de motorkarakteristiek van de
elektromotor die het cassettedeck aandrijft.

P

P=

=

=

7,

5

W

T [Nm]

5W

W

W

3 ,5

P=2

P=1W
P = 0,5 W

P

figuur 1.50: Motorkarakteristiek van de EM-A-30

Om er voor te zorgen dat we toch het deck met deze motor kunnen aandrijven, wordt er gebruik
gemaakt van tandwielen om de overbrengverhouding te kunnen beïnvloeden.
Twee mogelijke configuraties (A en B) zijn afgebeeld in figuur 1.51. Beide configuraties maken gebruik
van 12- en 40-tandige tandwielen.
ωuit
A

B

ωuit

ωm

12

40 tanden

ωm

figuur 1.51: Twee mogelijke configuraties voor de overbrenging.

a) Bereken voor beide configuraties de overbrengverhouding i.
b) Bereken voor beide configuraties het maximale moment Tmax dat aan de aandrijfkop geleverd kan
worden.
c) Bereken de minimale en maximale hoeksnelheid ωmax van de aandrijfkop.
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1.7 Case opdracht in stappen, auto-aandrijving
Overbrengingen spelen een onontbeerlijke rol in de voertuigtechniek. In iedere auto zit een
versnellingsbak. In figuur 1.52 is de aandrijflijn van een achterwiel-aangedreven auto schematisch
weergegeven. De aandrijving bestaat uit een motor (A). De uitgaande as van de motor heeft een
omwentelingssnelheid en een moment. Deze kunnen door de versnellingsbak (D) aangepast worden. De
koppeling (B) (ont)koppelt de ingaande as van de versnellingsbak (van) aan de uitgaande as van de
motor. De rotatie en het moment van de uitgaande as van de versnelling wordt via een differentieel
(E) (speciale koppeling) op de achterwielen overgebracht.

C

D
E

B

A

Motor

B

Koppeling

C

Koppelingspedaal

D

Versnellingsbak

E

Differentieel

A

figuur 1.52 De aandrijflijn van een achterwiel-aangedreven auto (bron: www.howstuffworks.com)

De motor in een auto heeft een minimaal en maximaal toerental. Uit de folder van de Peugeot 206
2.0GTi kun je aflezen dat deze motor een maximaal toerental van 6200 tr/min heeft en een minimaal
toerental van 1800 tr/min. Verder heeft de motor een maximaal moment van 190 Nm bij 4100 tr/min.
Van de Peugeot 206 2.0Gti is de motorkarakteristiek afgebeeld in figuur 1.53 (a). Het hele gebied dat
ingesloten wordt door het maximale moment en het minimale en maximale toerental is het werkgebied
van de motor. Dit gebied is gearceerd in figuur 1.53(b). Alle combinaties van moment en toerental in
dit werkgebied kan de motor leveren.
T
[Nm]

200

T
[Nm]

180

200
180

160

160

140

140

2000

4000

6000

n
[tr/min]

2000

4000

figuur 1.53 Motorkarakteristiek van de Peugeot 206 2.0GTi

Onderzoeks- en ontwerpvragen
Om het nut van de versnellingsbak te onderzoeken, vragen ons het volgende af:
• Hoe hard kan een Peugot 206 2.0GTi zonder versnellingsbak?
• Hoeveel kracht kan dezelfde auto leveren zonder versnellingsbak?
• Hoe kan een handmatige vijf-versnellingsbak daar verandering in brengen?
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Opgave 15 Zonder versnellingsbak
Stel we hebben geen versnellingsbak. De uitgaande motoras koppelen we direct via het differentieel aan
de achterwielen. Het differentieel zet de rotatie van de motoras (drijfstang) via tandwielen om in
rotatie van de achterwielen. In figuur 1.54 zie je hoe dat gebeurt.
Motoras heeft exact 1
omwenteling gemaakt

C

A

A

B

A

Achteras

B

Drijfstang

C

Achterwiel

B

(a)
(b)
figuur 1.54(a) Differentieel, (b) Differentieel nadat de drijfstang 1 omwenteling heeft gemaakt

Gegeven is dat de overbrengverhouding van de drijfstang op de achterwielen 1:4 is. Oftewel:

i =

ω achterwiel 1
=
ω drijfstang
4

a) De motor draait met 2400 tr/min. Wat is de hoeksnelheid van de drijfstang? Wat is de
hoeksnelheid van het achterwiel?
We nemen aan dat er geen slip optreedt. De auto is uitgerust met 15 inch wielen. Deze hebben een
straal van 0.288 m.
b) Hoe hard rijdt de auto in km/h als de motor met 2400 tr/min draait?
c) Wat is de theoretisch maximaal haalbare snelheid van de auto uitgaande van het maximale
toerental van de motor?
d) De motor draait met 2400 tr/min. Wat is het maximale moment dat de motor bij dit toerental kan
leveren?
e) Neem aan dat via het differentieel dit moment gelijkmatig over de twee achterwielen verdeeld
wordt. Welk moment levert de achteras per wiel?
a) Welke afzetkracht leveren de wielen? Neem hierbij aan dat er geen slip optreedt.
b) Wat is de maximale kracht die met deze motor aan de achterwielen samen bereikt kan worden?
Opgave 16 Hard rijden zonder versnellingsbak
Bij de vorige opgave (onderdeel c) had je berekend dat de maximale snelheid van de auto 169 km/h is,
maar de vraag is of de motor wel genoeg kracht kan leveren om deze snelheid te handhaven... Om de
auto op deze snelheid te houden, moet de rol- en luchtwrijving overwonnen worden.
v = 169 km/u
Flucht

Fafzet = Frol, 4 wielen + Flucht
Frol, wiel

Fafzet

figuur 1.55 Auto rijdt met 169 km/u

Voor de rol- en luchtwrijving geldt:

Frol, 4 wielen = 0,013⋅FN
Flucht = 0,5ρluchtcwAv2

[N]
[N]
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Hierin is:
• FN de normaalkracht van het wegdek op de vier wielen in [N],
• ρlucht = 1,28 kg/m3 de dichtheid van lucht,
• cw de luchtweerstandsfactor [−], voor deze auto cw = 0,30,
• A het dwarsoppervlakte van de auto in [m2], voor deze auto A = 1,9 m2 en
• v de snelheid van de auto in [m/s].
a) Welke kracht moet er aan de aandrijfwielen geleverd worden om de auto op een snelheid van 169
km/h te houden? De auto heeft een massa van 950 kg.
b) Wat is de maximale afzetkracht die de auto met deze motor bij deze snelheid kan leveren? Kan de
auto rechtstreeks aangedreven worden?
Opgave 17 Optrekken zonder versnellingsbak
We beschouwen de situatie waarbij de auto vanuit stilstand wil optrekken. We nemen aan dat het
optrekken gebeurt bij het minimale toerental van 1800 tr/min. We willen optrekken van 0 tot 10 km/u
in 1 s. Bij het optrekken is de luchtwrijving verwaarloosbaar. De aandrijfkracht is nodig voor het
overwinnen van de rolwrijving en voor de versnelling van de auto (m = 950 kg).
v = 0 km/u

v = 10 km/u
Fafzet = Frol, 4 wielen+ m·a

Frol, wiel

t=0

Fafzet

Frol

t=1s

Fafzet

figuur 1.56 Auto trekt op

Voor de kracht die de achterwielen moeten leveren geldt:

Fafzet = F rol, 4 wielen + m ⋅ a
Hierin is m de massa van de auto in [kg], FN de normaalkracht van het wegdek op de 4 wielen in [N]
en a de versnelling van de auto in [m/s2]. De massa van de Peugeot 206 bedraagt 950 kg.
a) Welke kracht moet er aan de aandrijfwielen geleverd worden?
b) Wat is de maximale kracht die de motor bij 1800 tr/min kan leveren? Kan de auto rechtstreeks
aangedreven worden?
Natuurlijk zou je ook minder hard kunnen optrekken. Dan zou directe koppeling wel mogelijk zijn.
Maar in de volgende situatie wordt directe koppeling onmogelijk.
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Opgave 18 Optrekken op een helling zonder versnellingsbak
We beschouwen de situatie waarbij de auto tegen een helling van 15° omhoog wil optrekken. De
versnelling waarmee dat gebeurt mag klein zijn, als de auto maar omhoog komt. De luchtwrijving
wordt verwaarloosd. De aandrijfkracht is nodig voor het overwinnen van de rolwrijving en de
zwaartekracht van de auto (m = 950 kg).
v>0
v=0

km/u

km/u

15°

Fafzet

Frol, wiel

Fafzet = Frol, 4 wielen + Fz·sinα

Fz

figuur 1.57 Auto trekt op tegen een helling

Voor de kracht die de achterwielen moeten leveren geldt:

Fafzet = F rol ,totaal + Fz sin α
= 0.013F N ,4 wielen + F z sin α
= 0.013F z cos α + F z sin α
a) Welke kracht moet er aan de aandrijfwielen geleverd worden?
b) Wat is de maximale kracht die de motor bij 1800 tr/min kan leveren? Kan de auto rechtstreeks
aangedreven worden?
Opgave 19 Met versnellingsbak

In de vorige opgaven ontdekte je al dat er situaties zijn, waarbij er bij rechtstreekse koppeling van de
motor via het differentieel op de achterwielen, niet genoeg afzetkracht ontwikkeld wordt. We plaatsen
daarom een versnellingsbak tussen de motor en de drijfstang, zoals te zien is in figuur 1.52 en in figuur
1.58.
ωmotor

Motor

Versnelling

Differentieel
Drijfstang

Achterwiel

figuur 1.58 Aandrijflijn met versnellingsbak

De traditionele handgeschakelde versnellingsbak werkt met tandwieloverbrengingen. In dit geval
hebben we een versnellingsbak met vijf versnellingen en een achteruit. Voor deze versnellingen zie je
hieronder de verhouding van de ingaande as (de motoras) en de uitgaande as (de drijfstang).
Versnelling
1
2
3
4
5
R

Hoeksnelheid
motoras [rad/s]
1
1
1
1
1
1

Hoeksnelheid
drijfstang [rad/s]
0.31
0.52
0.79
1.14
1.43
−0.30

Transmissieverhoudingen voor verschillende versnellingen
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a) Vul onderstaande tabel in. De overbrengverhouding van het differentieel blijft 1/4.
Versnelling

Maximaal toerental
motor [tr/min]

1
2
3
4
5
R

6200
6200
6200
6200
6200
6200

Maximaal moment
motor [Nm]

Maximale snelheid
auto
[m/s]
[km/h]

Maximale afzetkracht achterwielen
[N]

190
190
190
190
190
190

b) In welke versnelling is de afzetkracht het grootst? Hoe groot?
c) In welke versnelling is de maximale snelheid het grootst? Hoe groot?
d) We kijken opnieuw naar de situatie van Opgave 18. In welke versnelling(en) kan de auto tegen een
helling onder 15° oprijden?
e) We kijken opnieuw naar de situatie van Opgave 17. In welke versnelling(en) kan de auto wel
binnen 1 s van 0 tot 10 km/h accelereren?
Opgave 20 Vermogensberekeningen
Hieronder zie je opnieuw de motorkarakteristiek van figuur 1.53. In de karakteristiek zijn 4
(werk)punten aangegeven, waarin de motor wel eens gedraaid heeft.
T
[Nm]

200

B

180
160

C

A

D

140

2000

4000

6000

n
[tr/min]

Figuur 1.59 Motorkarakteristiek met drie werkpunten

a) Bereken aan de hand van de motorkarakteristiek uit het vermogen dat de motor levert in de vier
punten A,B,C en D.
b) Volgens de folder is het maximale motorvermogen 104 kW. Kan dat kloppen met jouw
berekeningen?
c) We nemen aan dat de motor in werkpunt B draait. Welk toerental en moment levert de motor in
de 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de versnelling? Welk vermogen wordt er aan de achterwielen geleverd?
Vul onderstaande tabel in.
Ver
sn.

Hoeksnelheid
motor [rad/s]

Snelheid
achterwiel [m/s]

Moment motor
[Nm]

Afzetkracht [N]

Vermogen aan
achterwiel [kW]

1
2
3
4
5
Wat valt er op? Let wel, dit geldt alleen omdat we een verliesvrije overbrenging hebben

aangenomen!
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1.8 Versnellingsbak van een auto
Een overbrenging waarin gebruik gemaakt wordt van tandwielen, is de versnellingsbak van een auto.
Door de verschillende tandwielen in een versnellingsbak, kan een bestuurder zijn auto in verschillende
versnellingen zetten. Hij kan dus handmatig kiezen wat voor overbrenging hij wil instellen. Een
voorbeeld van een versnellingsbak is te zien in figuur 1.60.

figuur 1.60 Doorsnede van een versnellingsbak

Hoe kunnen we nou het effect van de versnellingsbak weergeven in een karakteristiek. In figuur 1.62
zie je het moment aan de wielen uitgezet tegen de snelheid van de auto (SEAT Cordoba), als de auto
in de eerste versnelling staat.
3000

koppel aan het wiel [Nm]

2500

2000
1500
1000

500

0

40

80

120

160

snelheid [km/u]

figuur 1.61 Maximaal geleverd moment aan het wiel als functie van de snelheid
(in de eerste versnelling)

In de eerste versnelling kan een auto niet veel harder dan 30 km/u. De auto kan niet verder versnellen,
omdat de motor geen hogere hoeksnelheid meer kan hebben. Daarom schakelt een automobilist door
naar de tweede versnelling als hij harder wil rijden. De meeste auto’s hebben 5 versnellingen. Hoe
hoger de versnelling, hoe groter de rijsnelheid, maar hoe lager het moment aan het wiel. In de vorige
paragraaf had je al gemerkt dat een lager moment resulteert in minder acceleratievermogen en minder
trekvermogen op een berg. In figuur 1.62 zie je hoe het wielmoment eruit ziet in de karakteristiek als
we de beschikking hebben over een versnellingsbak.
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3000
1
koppel aan het wiel [Nm]

2500

2000
1500
2
1000

3
4

500

5
0

40

80

120

160

snelheid [km/u]
figuur 1.62 Maximaal geleverd moment aan het wiel als functie van de snelheid
(versnellingen 1 t/m 5)

1.8

a) Op een snelweg rijdt de auto 120 km/u. Om deze snelheid te handhaven, moet er aan het wiel een
moment geleverd worden van 400 Nm om de totale weerstand (met name lucht- en rolwrijving) te
overwinnen. We gaan uit van de motor in figuur 1.62. Is het mogelijk om de 5e versnelling te
kiezen?
b) De weg gaat over een berg en de auto rijdt omhoog. De weerstand wordt nu 550 Nm. Het moment
dat de motor aan de wielen kan leveren is niet groot genoeg meer. Wat kan de bestuurder doen om
geen snelheid te verliezen?
Waar wordt de eerste versnelling voor gebruikt? Kun je dit terugzien in figuur 1.62? als je de eerste
versnelling vergelijkt met de andere?
Het is mogelijk om van de derde versnelling meteen door te schakelen naar de vijfde. Waarom is er
toch een vierde versnelling?
Meer informatie over de handgeschakelde versnellingsbak kun je vinden op:
http://www.howstuffworks.com/transmission.htm
http://www.howstuffworks.com/differential.htm
Opgave 21 Motorkarakteristiek automotor
Neem aan dat de straal van de wielen 15’’ (0,288 m) is.

a) Wat is het
versnelling?
b) Wat is het
versnelling?
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1.9 Ontwerpprojecten
Dit hoofdstuk zal afgesloten worden met ontwerp- en onderzoeksopdrachten. Je zult hierbij de
technische kennis nodig hebben, die je in de afzonderlijke delen van dit eerste hoofdstuk hebt geleerd.
Dat geldt ook voor enkele methodische aspecten die aan bod zijn gekomen, zoals het maken van een
tekening om de situatie in beeld te brengen.
Voor de docent:
1. De ontwerpprojecten zijn bedoeld om in groepsverband uit te voeren.
1b. De groepsgrootte varieert per project.
1c. Bij groepen vanaf 4 is het mogelijk een groepsleider aan te wijzen die als extra verantwoordelijkheid
krijgt toe te zien op taakverdeling en voortgangsrapportage (notulen).
1e. Gedurende het project is nauw contact van de docent ten aanzien van de voortgang essentieel.
2. Per project zijn er duidelijke deliverables.
2b.De afrondingsvorm verschilt per opdracht.
2c. Het gaat daarbij niet om het “knippen-plakken”, maar om een duidelijke blijk van leer-en-creëeractiviteit bij de leerlingen. De rapportage moet eerder lijken op een “echte” projectrapportage in
plaats van een verslag.
2d. Naast het eindproduct, moet ds groep ook een procesrapport inleveren. Dat bestaat uit een workedhours-report (zie 3a-c) en een eventuele taakverdeling (zie 3d).
3. Worked-hours-reports
3b. Leerlingen leggen hun inspanning vast in “worked-hours-reports”. Net als in het “echt” houden zij
bij hoeveel uur ze waarmee bezig zijn geweest.
Leerling
JV

Datum
30-04-2005

Tijdsbesteding
2:15

FvdB
JV
…
…
…
…

01-05-2005
01-05-2005

1:30
1:15

Paraaf groepsleider

Activiteit
Berekenen energieverbruik last
Zoeken van geschikte motor voor gegeven energieverbruik
Schets maken van het ontwerp in VISIO
Rapportage Worked-hours-report

JV

3c. De groepsleider parafeert de worked-hour-reports bij inleveren.
3d. Als er taken worden verdeeld, dient deze taakverdeling te worden vastgelegd en met het
eindproduct te worden ingeleverd.
4. Beoordeling van de module bestaat uit:
i. individueel cijfer voor schriftelijke overhoring(en)/proefwerk(en) (70%)
ii. individueel cijfer voor inhoudelijke bijdrage aan groepsproject (20%)
iii. individueel cijfer voor functioneren in groep (bv. rol van groepsleider, motivatie, e.d.) (10%)
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Onderzoeksopdracht: motorkarakteristiek van praktische toepassing
Projectnummer
01.001
Groepsgrootte
4 personen
Projectleider
Tijdsbesteding
20 uur
Groepsleider
per groepslid
Startdatum
Einddatum
Opdracht
1. Demonteer een gebruikte elektromotor (die werkt op een laag voltage) uit een apparaat,
bijvoorbeeld de motor in een platenspeler, een ventilatormotor uit een auto, een legomotor, of de
motor uit een draagbare cd-speler.

figuur 1.63 Voorbeelden met motoren

2. Verzamel informatie van de motor (uit de handleiding, van internet of van de leverancier).
3. Bepaal met een eigen ontworpen opstelling de karakteristieken van de motor: (maximaal moment,
maximale hoeksnelheid, moment tegen hoeksnelheid, maximaal vermogen.
(Extra)
4. Bepaal het elektrisch vermogen dat de motor verbruikt.
5. Bepaal het mechanisch rendement.
Deliverables
1. Een schets (of foto) van het oorspronkelijke product, met duidelijk aangegeven hoe de motor in het
apparaat gemonteerd zat. Geef ook aan welke overbrengingen er in het apparaat zitten. Introduceer
een eenduidig assenstelsel in je schetsen.

2. Een overzicht van de motorgegevens die op voorhand beschikbaar waren.
3a. Een meetrapport met daarin
- een schematische weergave van de experimentele opstelling die je gebruikt hebt,
- een duidelijke beschrijving van welke experimenten je uitgevoerd hebt
- een duidelijke weergave van de meetresultaten
- een korte analyse van de meetresultaten (lijken de meetwaarden aannemelijk?)
b. Een rapport met daarin een presentatie van de belangrijkste karakteristieken
4. Een worked-hour-report per leerling (en evt. taakverdeling).
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Onderzoeksopdracht: praktijktoepassingen van motoren
Projectnummer
01.002
Groepsgrootte
2 personen
Tijdsbesteding
2 uur
per groepslid

Engineering voor VWO

Projectleider
Groepsleider

Startdatum
Einddatum
Opdracht
Onderzoek van 1 van de volgende praktijktoepassingen wat voor type motor (vermogen, moment,
hoeksnelheid) en wat voor overbrenging er in zit.

1. Heggentrimmer

2. Elektrisch raam
(zie http://www.howstuffworks.com)

3. Elektronische deurvergrendeling
(zie http://www.howstuffworks.com)

Deliverables
1. Een presentatie van maximaal 10 minuten, waarin het tweetal aan de rest van de klas uitlegt waar
de aandrijving zit en hoe de aandrijving resulteert in de gewenste verplaatsing.
2. Worked-hour-report per leerling (en evt. taakverdeling).
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Projectnummer
Groepsgrootte
Tijdsbesteding
per groepslid

Hoofdstuk

Lopende band
01.003
4 personen
10 uur

1

Projectleider
Groepsleider

Context
Voor een pakkettransport systeem moet een lopende band ontworpen worden die de afstand tussen de
pakketten verdubbeld. Men heeft de volgende ontwerpeisen:

1.
2.
3.
4.

Slechts 1 motor die beide banden aandrijft.
Alle bewegende delen moeten in het omkaderde gebied geplaatst worden.
De plaats van de motor ligt vast (linksonder).
De belangrijkste maten zijn in onderstaande schematische tekening gegeven.

figuur 1.64 Schematische weergave lopende band

Ter inspiratie, hieronder een aantal praktijkvoorbeelden van lopende banden.

figuur 1.65 Enkele lopende banden in de praktijk

Opdracht
1. Ontwerp een aandrijving en overbrenging voor dit lopende band systeem.
2. Genereer alternatieven en werk het beste alternatief uit tot en met productbestellingen!
Deliverables
1. Ontwerpschets met daarin aandrijving en overbrenging.
2. Berekening ter onderbouwing van je ontwerpkeuzen. Ondersteun uw berekening met duidelijk
schetsen van de situaties waaraan je rekent.
3. Bestellijst met onderdelen die besteld moeten worden ten aanzien van de aandrijving en
overbrenging. Extra uitdaging is om een kostenraming te maken.
4. Worked-hour-report per leerling (en evt. taakverdeling).
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Aandrijving
01.004
4 personen
10 uur

Projectleider
Groepsleider

Context
Bij een fabrikant van kunststofproducten wordt een silo gebruikt om kunststof korrels (de grondstof
voor het spuitgietproces) op te slaan. Hieronder is een schematische weergave van de situatie.
5,0 m

ontwerpruimte
silo

30 m

aanvoer
grondstoffen
6,0 m
30 m

5,0 m

voorkeurslocatie
motor

figuur 1.66 Korrels van “A” naar “B”

De wens is om de korrels beneden vanuit de verpakking leeg te werpen in een bak of op een lopende
band. Een transportsysteem moet de korrels vervoeren naar de bovenzijde van de silo. In piekbelasting
zou er 100 kg/min vervoerd moeten kunnen worden.
Opdracht
1. Ontwerp een transportsysteem dat de korrels van beneden naar boven brengt.
2. Ontwerp een aandrijving en evt. overbrenging. Ondersteun het ontwerp met berekeningen.
3. Zoek een Nederlandse motorleverancier die de geschikte motor kan leveren.
Deliverables
1. Ontwerpschets met daarin aandrijving en overbrenging.
2. Berekening ter onderbouwing van je ontwerpkeuzen. Ondersteun je berekening met duidelijk
schetsen van de situaties waaraan je rekent.
3. Bestellijst met onderdelen die besteld moeten worden ten aanzien van de aandrijving en
overbrenging. Extra uitdaging is voor om een kostenraming te maken.
4. Worked-hour-report per leerling (en evt. taakverdeling).
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1.10 Overzicht onderwerpen en aard van leerdoelen
Per onderwerp is een opsomming van deelonderwerpen weergegeven, zoals ze voorkomen in de leerstof.
Per deelaspect is aangegeven of je dit deelaspect moet beheersen op het niveau van kennen (Î: je kent
het begrip) of op het niveau van kunnen (#: je kunt het toepassen).
1.1

Onderwerp
Aandrijving en energiebron

1.2
1.3

Opgaven
De motorkarakteristiek

Î
Î
#
#
#
Î
#
Î

#

De eenvoudige motorkarakteristiek
Rekenen met momenten en krachten
Rekenen met radialen en hoeksnelheden
Relateren van snelheid aan hoeksnelheid en kracht
aan moment
Het werkpunt in een motorkarakteristiek bepalen
De geschiktheid van een bepaalde motor in een
situatie toetsen
Iso-vermogenscurven tekenen

Î
#
#
Î

Verschillende soorten overbrengingen
Effect van overbrenging op werkpunt of werkgebied
Berekenen van overbrengverhouding
Rechtsdraaiend assenstelsel definiëren

Î

Effect en werking van versnellingsbak op rijgedrag

#

Al voorgaande deelontwerpen toepassen in de praktijk
en daarvan een begrijpelijke beschrijving maken.

#
#
#

1.4
1.5

Opgaven
Overbrengingen

1.6
1.7
1.8

Opgaven
Case-opdracht in stappen
Versnellingsbak van een
auto
Projectopdrachten

1.9
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Deelonderwerp
Last, bron en overbrenging
Verschillende energiesoorten
Bereken van kinetische en potentiële energie
Werken met energiebalans
Vermogen berekenen
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1.11 Uitwerkingen bij activerende opdrachten
1.1

Het vermogen is de hoeveelheid energie per seconde. Zie ook Intermezzo 1.3.

1.2
water in
water uit

motor

De motor drijft bijvoorbeeld een schoepenrad aan. Het water
stroomt boven in en krijgt van het schoepenrad energie mee.
Het water stroomt er dan met meer kracht beneden weer uit.

1.3

Hoewel in het begin de motor de lift ook kinetische energie moet geven, gaat de lift nog niet zo
hard en hoeft hij per tijdseenheid minder potentiële energie aan de lift te geven. Let wel! We
hebben het hier steeds over het gemiddelde vermogen tijdens het opgang komen!

1.4a

Secondewijzer gaat 1 maal rond in 60 seconden: ωseconde = 2π/60 s = 0,105 rad/s
Minutenwijzer gaat 1 maal rond in 60 minuten: ωminuten = 2π/(60⋅60) s = 1,75⋅10-3 rad/s
Urenwijzer gaat 1 maal rond in 12 uur:
ωuren = 2π/(12⋅60⋅60) s = 1,45⋅10-4 rad/s
1200 [omw/min]
ω max =
⋅ 2π [rad/omw] = 1,26 ⋅ 10 2 rad/s
60 [s/min]
Voor de aardigheid hebben we de eenheden in de tussenstap er eens achter gezet. Dan kun je
makkelijk controleren of je berekening klopt!

b

1.5

Als de straal twee maal zo groot wordt, moet de motor twee maal zo veel moment leveren. Bij
dezelfde hoeksnelheid wordt de lift wel twee maal zo snel opgehesen.

1.6

1.7a
b

De motor verbruikt 9,4.10-3 lit/s.
Het verbruik is dan 0,17 liter per km.

1.8a
b

Ja. Het werkpunt valt binnen het “werkgebied” van de 5de versnelling.
Terugschakelen naar de vierde versnelling. Voor de 4de versnelling ligt het punt (120 km/u; 550
Nm) in het werkgebied.
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Hoofdstuk

1

1.12 Links met natuur en wiskunde
De onderwerpen in deze module zijn niet allemaal nieuw voor je. Er komen op verschillende plaatsen
onderwerpen aan bod die je bij wis- en natuurkunde al gehad hebt. Hieronder kun je zien, waar die
onderwerpen behandeld werden (worden).
Link
1.1
1.2

Omschrijving
Radialen
Kettingregel

Methode Wiskunde Overal

Methode Getal en Ruimte

Link
1.1
1.2

Omschrijving
Energiesoorten
Wet van behoud van
Energie
Vermogen
Momentenevenwicht
Hoeksnelheid
Translatie naar rotatie
Arbeid

Methode Natuurkunde Overal
NG/NT 1 - §4.5 - §4.6
NG/NT 1 - §4.8 - §4.9

Methode Systematische Nat.
?
?

?
NG/NT 2 - §9.3 - §9.4
?
?
NG/NT 1 - §4.4

?
?
?
?
?

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.13 Antwoorden bij opgaven
1b
c
d
e

v = 8,9 m/s
v = 7,7 m/s
W = 560 J
v = 6,5 m/s

2a
d
e
f

m ≈ 3000 kg
P = 78,5 kW
P = 59 kW
P = 0 kW

3b
c
d
e
f

Epot = 1177 kJ
Ekin = 125 J

4a
b
c
d

W
W
W
W

5b
d
e

P = 31,4 kW
Ekin = 40 J
P = 50 W

6a
b

P = 201 kW
P grafiek = 200 kW

7a

Pmax = 62 resp. 70 kW
Tmax = 139 resp. 183 Nm

Kinetische energie
P = 9,81 kW
h = 0,05 m
=
=
=
=

117,7 kJ
47,1 kJ
7,2 kJ
15,8 kJ

wmax = 628 resp.544 rad/s
8a
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Pmax = 10 kW,
w = 90 rad/s

b
c
d
9a
b
c
d

n = 9,6 omw/s
w = 20 rad/s
T = 200 Nm
P = 4 kW
n = 239 omw/min
kleiner
vvolgw = 2,4 rad/s
vdriif = 6,8 rad/s
II, III, IV
nee

10a
b
c
d

T = 0,3 Nm
P = 15,7 W

11a
b
c
d

v = 1 m/s
w = 11 rad/s
i = 1,6
Ja

12b
c
d

i1-2 = 0,8; 0,31; 0,8
i tot = 0,018; 0,0062; 0,306

motor 4
motor 2r = 8,2 mm

wuit = 0,36; 0,38; 3,7 rad/s
Tuit = 16.900-800-3268 Nm

13a
b
c

ja, P is groot genoeg
geen; i=1,5; i=0,5
Ja

14a
b
c

i = 10 resp. 0,027
Tmax = 0,002 resp. 0,74 Nm
wmax = 13,5 rad/s

Aandrijvingen en overbrengingen
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wmin = 4,6 rad/s
15a ωdrijfstang = 251 rad/s
ωachterwiel = 62.8 rad/s
b v = 65 km/h
c vmax,th = 168 km/h
d T,max = 175 Nm
e Tachteras = 350 Nm
f Fazet = 1,21 kN
g Fmax, th = 2,64 kN
16a Fafzet = 925 N
b Fmax = 2.29 kN, ja
17a Fafzet = 2.76 kN
b Fmax = 2.29 kN, neen
18a Fafzet = 2.53 kN
b Fmax = 2.29 kN, neen
19b
c
d
e

versnelling 1, Fafzet = 8.51 kN
versnelling 5, vmax = 241 km/h
In versnelling 1,2 en 3
In versnelling 1,2 en 3

20a PA = 31.0 kW, PB = 81.6 kW
PC = 107 kW, PD = 78.5 kW
c In alle gevallen P = 81.6 kW
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