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Samenvatting
Op de meeste nieuwe personenvoertuigen is het mogelijk om de buitenspiegels elektrisch in te
vouwen. Uit onderzoek blijkt dat bij veel elektrisch invouwbare buitenspiegels, de spiegelkap
niet geheel tegen de body van het voertuig gevouwen kan worden. Sommige autofabrikanten
hebben dit opgelost door de spiegelkap bijvoorbeeld schuin naar boven te vouwen met als
gevolg dat er vuil en water in de spiegelkap komt met storingen tot gevolg.
De voornaamste reden om een buitenspiegel in te vouwen is: het voertuig smaller maken
wanneer deze geparkeerd staat. Dit doel wordt in veel gevallen slechts beperkt gehaald.
In het verleden heeft MCi onderzoek gedaan naar een oplossing, dit is niet doorgezet. Na een
aantal jaar bleek er interesse te komen van de autofabrikanten. Dit was een mooie gelegenheid
voor het uitzetten van een afstudeeropdracht.
De opdracht luidt:
• Breng de voornaamste eisen en wensen met betrekking tot alternatieven in kaart.
• Evalueer de door MCi ontwikkelde concepten.
• Werk één van de concepten uit.
In de eerste fase van het onderzoek is een aantal medewerkers van MCi geïnterviewd,
waaronder mensen van sales, product development en inkoop. Dit zijn mensen die regelmatig
bij de klanten van MCi langs gaan. Bij deze bezoeken horen zij de eisen en wensen met
betrekking tot het elektrisch verstellen van de buitenspiegel. Voor dit onderzoek zijn er
interviewvragen samengesteld, deze zijn in een matrix verwerkt zodat de voor- en nadelen
snel en duidelijk te analyseren zijn.
Het al bestaande en het nieuw bedachte concept is in een morfologische kaart verwerkt om
een duidelijk beeld ter creëren. De morfologische kaart is in een meeting samen met de
projectleden behandeld. De voor- en nadelen en de nog te nemen beslissing zijn vastgesteld.
Er is een keus gemaakt welk concept er verder uitgewerkt zal worden.
Van het concept, dat tijdens de meeting gekozen is, is een subconcept van gemaakt. Dit
subconcept is opnieuw beoordeeld aan de hand van de Pugh methode. Het gekozen
subconcept is uitgewerkt tot een model waar een prototype van gemaakt is. Het prototype is
getekend met solidworks en gemaakt door middel van rapid prototyping. Bij het uitwerken is
gekeken naar de krachten die een rol spelen tijden het verstellen van de spiegelkap. De
krachtenberekening is in een Excel spreadsheet weergegeven.
In het onderzoek zijn testen gedaan met het prototype, hieruit zijn een aantal zaken naar voren
gekomen waar aandacht aan besteed moet worden.
Het te gebruiken materiaal is een belangrijk aspect, er is één onderdeel uitgewerkt tot
productieniveau. Er is aandacht besteedt aan het feit dat het ontwerp alle krachten kan
opnemen die het tijdens de levensduur krijgt te verwerken.
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In het verslag wordt verduidelijkt waar op gelet moet worden bij het produceren met
kunststof. Bij kunststof wordt gebruik gemaakt van spuitgieten. Bij spuitgieten moet er gelet
worden op een aantal belangrijke zaken.
Deze zijn onder andere:
• Aanspuiten.
• Lossingshoek
• Soort aanspuiting
• Uitstoten
Een ander aandachtspunt was de manier van bevestigen van de onderdelen en waarop gelet
moet worden bij schroeven in kunststof. Met solidworks is een simulatie gemaakt van de
krachten die optreden op het onderdeel bij een bepaalde belasting. Aan de hand van een figuur
wordt de uitkomst verduidelijkt.
De materiaalkosten worden op een rij gezet dit geeft een indicatie wat het uitgewerkte
onderdeel gaat kosten. De complete eccentric powerfold actuator wordt aan de hand van
afbeeldingen verduidelijkt.
Het onderdeel waar de klant verantwoording over heeft, is het deel aan de kant van het
voertuig. Dit is voor elk merk en model anders. Dit zal in samenwerking met MCi ontwikkeld
worden.
Aan het eind van het verslag zijn de conclusie en de aanbevelingen weergegeven voor MCi.
Naar verwachting kan MCi hiermee een product maken dat aan de wensen en eisen van de
klant voldoet.
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1 Inleiding
Dit rapport beschrijft een onderzoek op het gebied van de elektrisch invouwbare buitenspiegel
op een motorvoertuig. Het onderzoek is uitgevoerd als afstudeeropdracht ter afsluiting van de
studie HTS-Autotechniek in Arnhem. In het onderzoek wordt het probleem onderzocht van de
buitenspiegel van een motorvoertuig die niet in zijn geheel tegen de body van het voertuig
aangevouwen kan worden. Het onderzoek wordt gedaan bij Mirror Controls international
(MCi) in Montfoort; dit is tevens de opdrachtgever.
MCi maakt onder andere powerfold actuatoren voor buitenspiegels van motorvoertuigen.
Deze actuatoren vouwen de hele spiegelkap naar de body van het voertuig, voornamelijk om
het voertuig smaller te maken na inparkeren. Uit de praktijk blijkt dat de buitenspiegel bij
bepaalde voertuigen niet geheel tegen de body van het voertuig gevouwen kan worden. De
mate waarin het voertuig smaller wordt, is hierdoor gering.
De voornaamste reden dat de buitenspiegel niet tegen het voertuig gevouwen kan worden, is
de vorm van de spiegelkap. De spiegelkap wordt zodanig ontworpen dat deze aan weinig
luchtweerstand onderhevig is (aerodynamica). Ook willen de passagiers weinig geluid
ervaren binnen in het voertuig door het windgeruis van de spiegelkap tijdens het rijden.
In dit afstudeerproject is er onderzoek gedaan naar: op welke manier kan de spiegelkap geheel
tegen de body van het voertuig gevouwen worden.
•

•

•

•
•
•
•
•
•

In hoofdstuk 2 wordt uitleg gegeven over de huidige powerfold actuator. De voor- en
nadelen worden besproken. Er wordt ingegaan op een aantal al bestaande concepten en
nieuw ontwikkelde concepten.
In hoofdstuk 3 wordt besproken hoe de vragen die gesteld zijn om een beeld te krijgen
wat de automobielfabrikant wil, tot stand zijn gekomen. Er wordt uitgelegd hoe deze
gegevens op een analytische methode verwerkt zijn. Aan de hand van een
schematische weergave wordt duidelijk gemaakt waar MCi staat in de toeleverketen
naar het eindproduct, het motorvoertuig.
In hoofdstuk 4 wordt er uitleg gegeven wat een morfologische kaart is en hoe de
antwoorden op de vragen in de AHP verwerkt worden in een morfologisch kaart.
Voor- en nadelen worden opgesomd. Er wordt een andere manier besproken hoe er tot
besluitvorming gekomen kan worden.
In hoofdstuk 5 worden de bestaande en het nieuwe concept uitgelegd en verduidelijkt
door foto’s en tekeningen.
In hoofdstuk 6 worden de concepten besproken en waarom er tot een bepaalde keuze
is gekomen.
In hoofdstuk 7 worden de subconcepten besproken. Er staat beschreven hoe er met de
‘Pugh methode’ een keus is gemaakt tussen de subconcepten.
In hoofdstuk 8 wordt er uitleg gegeven over de berekening van het benodigde moment
dat nodig is om de powerfold actuator te bewegen. Dit is verwekt in een Excel sheet.
In hoofdstuk 9 zijn de testen en de uitkomst van de testen verwerkt.
In hoofdstuk 10 worden de afwegingen van de te gebruiken materialen uiteengezet.
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•
•
•
•
•

In hoofdstuk 11 wordt één onderdeel uitgewerkt tot een produceerbaar product.
In hoofdstuk 12 worden de kosten voor één onderdeel nader bekeken.
In hoofdstuk 13 wordt het gehele product afgebeeld en uitgelegd.
Ten slotte is er in hoofdstuk 14 de conclusie en aanbevelingen beschreven.
Hoofdstuk 15 bevat de bijlage
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2 Globale productomschrijving
2.1 Uitleg powerfold actuator
Een actuator is een apparaat dat invloed kan uitoefenen op zijn omgeving door middel van
een mechanische beweging. Dit gebeurt vaak met een elektromotor. Een elektromotor is een
apparaat dat elektrische energie omzet in mechanische energie. Deze motoren wordt gebruikt
in apparaten om objecten te laten bewegen, deze beweging is meestal een ronddraaiende
beweging. Een actuator in een buitenspiegel van een motorvoertuig, ook wel powerfold
actuator genoemd, zorgt ervoor dat de buitenspiegel elektrisch van de ‘drive’- naar de ‘park’
positie kan bewegen. Aan de powerfold actuatoren worden vooral eisen gesteld door de klant
met betrekking tot geluid, kracht (verstelmoment) en stabiliteit tijdens het rijden. Tevens is
wettelijk voorgeschreven dat het mogelijk moet blijven om de spiegelkappen met de hand in
te kunnen vouwen. Om veiligheidsredenen moet de spiegelkap in- of uitklappen wanneer er
tegen een voetganger of een fietser aangereden wordt.

2.2 Functie omschrijving
De voornaamste reden om een spiegelkap in te vouwen is, om het voertuig smaller te maken
na inparkeren. De belangrijkste beweging is roteren, de powerfold actuator moet kunnen
roteren om de spiegelkap te kunnen invouwen. Uit de praktijk blijkt dat de spiegelkap bij
bepaalde voertuigen niet geheel tegen de body van het voertuig gevouwen kan worden.

Fig. 1

1

Fig. 2

Een oplossing voor dit probleem is om de spiegelkap naast een roterende ook een translerende
beweging te laten maken dit wordt ook wel eccentric powerfold genoemd.
Één van de eisen van de opdrachtgever is dat de spiegelkap, na handmatige uitklappen, wordt
vastgezet in de fold out positie (de rijstand van de spiegelkap) op een zodanige wijze dat er
een duidelijk koppeling of 'klik' kan worden gevoeld. De kracht die nodig is om de spiegelkap
van fold out positie naar fold in (de parkeerstand) te vouwen is van dezelfde orde van grootte
als de vereiste kracht voor passieve draaien van de fold out positie naar de fold over (hiermee
wordt bedoeld wanneer de spiegelkap naar de voorkant van het voertuig wordt geduwd).
Hiervoor is double detent ontworpen. Double detent zorgt ervoor dat er een duidelijke klik in
1

Eurocarmotorsprt.com
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beide richtingen is te voelen in de actuator wanneer deze handmatig versteld wordt naar fold
out positie.

2.3 Belangrijkste eisen aan een achteruitkijkspiegel
•
•
•
•

Vibratiegedrag
Aantal keer vouwen
Geluid tijdens verstellen
Handverstelmoment

• Voordelen van eccentric fold in
Er is meer designvrijheid is doordat de spiegelkap een translerende
beweging maakt door de eccentric powerfold actuator. Hierdoor kan er meer
ontworpen worden op de aerodynamica en hoeft er minder rekening
gehouden worden met de omvang van de spiegelkap tijdens het invouwen.
Een bijkomend voordeel is het tegen het voertuig aantrekken door de
translerende beweging. Een kleinere tolerantie voor de ruimte
tussen spiegelkap en voertuig.
(figuur 3).

Fig. 3

Een verbeterde headrock is een ander voordeel. Headrock is een
vakterm. Hiermee wordt bedoeld: de bewegingen van de
spiegelkap ten gevolgen van een verticale kracht op het uit einde
van de spiegelkap (figuur 4). De verbeterde headrock ontstaat
doordat de powerfold actuator onder een nok gedraaid wordt
(figuur 5), hierdoor zal de headrock in grote mate verbeterd worden. Dus
grotere krachten kunnen opnemen.

Fig. 4

Fig. 5

• Nadelen
De powerfold actuator maakt twee bewegingen: roteren en transleren. Hierdoor is het
mogelijk dat er tijdens het verstellen geluidsvariatie ontstaat, dit is niet wenselijk.
Het vibratiegedrag zal een aandachtspunt zijn, door de dubbele beweging is er meer kans op
speling, het vibratie gedrag zou hierdoor negatief beïnvloed kunnen worden.
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3 Onderzoek
3.1 Werkwijze
Uit de ervaring van MCi met de bestaande powerfold actuator zijn er specificaties bekend
over wat een OEM (Original Equipment Manufacturer, in Automotive uitsluitend de
automobielfabrikanten) aan eisen en wensen heeft met betrekking tot powerfold actuator. De
eccentric powerfold actuator heeft echter extra features. Er zullen andere zaken belangrijk
zijn. Door de juiste vragen te stellen aan de OEM wordt het duidelijk wat voor hen belangrijk
is.
Vibration
Vibration
Vibration
Vibration
Vibration
Vibration
Vibration
Sound
Sound
Sound
Sound
Sound
Sound
Torque
Torque
Torque
Torque
Torque
Headrock
Headrock
Headrock
Headrock
Eccentric & add.V
Eccentric & add.V
Eccentric & add.V
Esthetics
Esthetics
Interchangeable

80
33
29
66
76
27
78
66
33
51
20
0
100
20
15
83
0
83
85
69
0
100
66
0
50
17
51
80

Sound
Torque
Headrock
Eccentric & add.V
Esthetics
Interchangeable
Cost
Torque
Headrock
Eccentric & add.V
Esthetics
Interchangeable
Cost
Headrock
Eccentric & add.V
Esthetics
Interchangeable
Cost
Eccentric & add.V
Esthetics
Interchangeable
Cost
Esthetics
Interchangeable
Cost
Interchangeable
Cost
Cost

QD

30%

Eisen en
wensen,
weegfactor

25%

20%

De te verzetten schuifjes

15%

10%

5%

0%

QD

Vibration

Sound

Torque

Headrock

Eccentric &
add.V

Esthetics

Interchangeable

Cost

11,1%

14,6%

14,2%

8,1%

14,3%

15,9%

2,3%

19,4%
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5
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Reset

Randomize

Redraw

Show / Hide
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Protection

Fig. 6

Hiervoor wordt in de praktijk bij MCi gebruik gemaakt van een zogenaamde AHP techniek
(Analytic Hierarchy Process2). Door middel van bijvoorbeeld schuifjes wordt de klant
gevraagd zijn voorkeur aan te geven. (figuur 6) Het schuifje naar links dan de voorkeur voor
bijvoorbeeld vibratie of het schuifje naar rechts de voorkeur voor sound. Dit wordt vertaald in
procenten. Vervolgens worden met concrete vragen naar de wensen gevraagd.
Bij dit proces zijn de medewerkers van MCi betrokken, die regelmatig contact hebben met
klanten. Zij hebben voldoende kennis van de eisen, wensen en meningen van de OEM.
Om te voorkomen dat er spraken kan zijn van éénzijdige benadering, zal in de toekomst de
OEM intensiever betrokken worden.
Ten behoeve van dit onderzoek is een vragenlijst opgesteld. Het AHP model kan hulp bieden
bij het nemen van zeer complexe besluiten. Een voordeel van dit model is dat zowel
kwantitatieve als kwalitatieve data kunnen worden gebruikt in de besluitvorming. Het AHP
plaatst de verschillende criteria in een hiërarchie.

2

http://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_Hierarchy_Process#Practical_examples
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Voorkeuren en prioriteiten van criteria en alternatieven worden in het model gemaakt aan de
hand van één op één vergelijkingen. Het uiteindelijk doel is de verschillende alternatieven te
ordenen op de manier zodat het besluit het best overeenkomt met de voorkeuren van de OEM.
Een voorbeeld van de resultaten van een AHP zijn in bijlage X opgenomen.

3.2 Resultaten AHP
Uit het onderzoek, dat gedaan is onder een aantal medewerkers van MCi is gebleken dat er
interesse is in de eccentric powerfold actuator.

Door de klant genoemde voordelen van de eccentric powerfold actuator:
•
•
•
•
•

Het smaller maken van het voertuig doordat de spiegelkap strak tegen het voertuig
vouwt
Vergroting van de stabiliteit en daardoor minder geluidshinder tijdens het rijden.
Meer designvrijheid van de spiegelkap, de spiegelkap kan zo ontworpen worden dat er
een substantieel verbetering van de aerodynamica gerealiseerd kan worden.
Er hoeft minder rekening gehouden te worden met de omvang van de spiegelkap.
Er zal minder windruis ontwikkeld worden tijdens rijden, doordat de spiegelkap beter
aansluit tegen het voertuig.

Maar er zijn ook nadelen:
•
•
•
•

•

Men is nog huiverig voor het feit dat het product mogelijk duurder zal worden dan de
bestaande powerfold actuator.
De eccentric powerfold actuator moet in alle opzichte dezelfde specificaties hebben als
de bestaande powerfold actuator en tegelijkertijd meer mogelijkheden hebben.
Er mag geen geluidvariatie zijn tijdens de elektrische fold in en fold out.
De momenten die nodig zijn om de spiegelkap te bewegen mogen niet hoger zijn dan
de specificatie voorschrijft. Dit kan lastig zijn omdat er twee bewegingen gemaakt
worden.
Door een extra onderdeel zal het gewicht toenemen.

Er wordt in eerste instantie alleen naar de Europese markt gekeken, de meer compacte
spiegel. De Amerikaanse markt is meer gericht op SUV’s. De grote truckspiegel heeft vaak 2
ophangpunten. (figuur7) 3

Fig. 7
3

http://www.innerauto.com/Ford_Parts/Ford_Mirrors/
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3.3 Relaties MCi - klanten

hede

n

Second tier
suppliers

oglijk
isen

wen

s

First tier suppliers

OEM

m
C om

tie e
unica

MCi levert aan de spiegelbouwer, de
spiegelbouwers levert complete spiegels aan
de OEM. Voor MCi is het belangrijk om de
OEM te overtuigen dat zij de producten van
MCi willen hebben. De OEM zal de
spiegelbouwer de opdracht geven producten
van MCi te kopen.

Third tiers
suppliers

nm
en e

MCi is een second tier supplier in de supply
chain. De second tier supplier heeft niet de
verantwoording over wat de OEM in zijn auto
bouwt. Een second tier supplier levert aan de
first tier supplier, die levert goederen en
diensten direct aan de OEM. De second tier
supplier heeft zich aan de specificatie te
houden wat de OEM voorschrijft. De second
tier supplier legt in de eerste plaats
verantwoording af aan de first tier supplier.
(figuur 8)

In de specificatie zijn de wettelijke
voorschriften verwerkt, zoals het restmoment.
Dit betekent welk moment er nodig is om de
parts
Dealers
spiegelkap met de hand tegen te houden
wanneer er elektrisch bediend wordt. Dit is
tevens de beveiliging tegen beknellen wanneer
de powerfold actuator naar fold in positie gaat.
Voor de eccentric powerfold actuator zijn er
Customers
nog geen wettelijke eisen, omdat dit product
nog niet op de markt is. Er wordt met de
Fig. 8
specificatie van de huidige powerfold actuator gewerkt. Het voertuig zal in park positie niet
aan het verkeer deelnemen. Het voertuig zal veiliger worden, doordat het in park positie
smaller wordt en in drive positie zal de stand van de spiegelkap niet anders zijn als bij
bestaande spiegels.
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4 Methode om ideeën te verwerken in een matrix
4.1 Uitleg morfologische kaart
Om de ideeën te ordenen is er gebruik gemaakt van een morfologische kaart. Een
morfologische kaart is een matrix om de ideeën in te verwerken. Het product, de eccentric
powerfold, wordt gesplitst in zijn hoofdfuncties, roteren en transleren. Voor deze functies zijn
oplossingen bedacht en gecombineerd tot meerdere globale oplossingen. De functies zijn
opgenomen in rijen, de oplossingen in kolommen.

Eisen en
wensen,
weegfactor
Oplossingen

Functies

Fig.9

Voor elke functie is een aantal eisen en wensen opgesteld waarop elke oplossing wordt
beoordeeld. Alle eisen en wensen hebben een weegfactor. Deze worden onder andere uit de
AHP gehaald door middel van de stand van de schuifjes.
De weegfactor bepaalt de grootte van de meerwaarde van een bepaalde functie of beweging
voor de powerfold actuator. In de keuzematrix worden de belangrijkste functies en
bewegingen van de eccentric powerfold actuator opgenomen. Dit wordt door middel van een
plaatje verduidelijkt (figuur 9 & 10), het plaatje heeft een nummer dat correspondeert met een
research report van de betreffende functie (bijlage IX voorbeeld research report). Er wordt
per functie bekeken welke mogelijke oplossingen er bedacht zijn. Deze worden per concept
bekeken en er wordt een waarde gegeven in de keuzematrix.
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Door de weegfactor en de functiewaarde te vermenigvuldigen krijgt de functie de
uiteindelijke waarde, zo wordt de beste functie het hoogst beoordeeld. Wanneer alle
oplossingen zijn gewaardeerd kan er een lijn getrokken worden tussen de hoogst
gewaardeerde oplossingen per functie die met elkaar zijn te combineren, en zal het best
gewaardeerde concept eruit komen.

Weegfactor

5centralshaft15-04-2003

5 Limit degrees of freedom

5.2 Translation
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17353,0

5.3 Lift

Waarde oordeel

Fig.10

4.2 Andere keuze methode
Er zijn ook andere manieren om tot een keuze te komen. Een voorbeeld is de Pugh methode
(zie bijlage V). Dit is een methode om een keuze te maken tussen een aantal concepten met
behulp van een scoringsmatrix (de Pugh Matrix).
Het proces wordt uitgevoerd door een evaluatieteam. Er wordt een matrix opgezet met
beoordelingscriteria ten opzichte van alternatieve uitvoeringsvormen. De scoringsmatrix
wordt meestal in combinatie met de QFD (quality function development) methode gebruikt.
Hierin staan de eisen en wensen van de klant ten behoeve van het ontwerpproces.
De opties worden gewaardeerd ten opzichte van de criteria met behulp van het waarderen met
symbolen (een symbool voor beter dan [+], neutraal [S], en slechter dan [-] de
uitgangswaarde). De waarden worden omgezet in scores in de matrix, de hoogste score is de
best gewaardeerde. De uitgangswaarde is een al bestaand concept de ‘datum’ genoemd. Dit is
als favoriet gekozen door de personen die de keuzes gaan maken.
Later zal er in dit onderzoek van deze methode gebruikt gemaakt worden.
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5 Bestaande concepten
In het verleden is er door MCi op een kleine schaal onderzoek gedaan naar de eccentric
powerfold actuator. In deze periode is er een aantal concepten bedacht. Deze concepten zijn
niet doorontwikkeld.
Uit het onderzoek van patenten is gebleken dat er geen octrooiaanvraag is met een andere
manier om een voertuigbuitenspiegel te verstellen dan de manier waarop het bij de huidige
vouwinstrumenten gebeurt.
Er is gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan en met de eisen van de huidige
powerfold actuator om tot een keus te komen. De eisen en wensen worden verder in het
verslag uitgewerkt. Na het bestuderen van de bestaande concepten en in overleg met de
bedenkers van de concepten zijn er twee concepten uitgekomen waar verder mee gewerkt
wordt. Ook is een nieuw concept bedacht, met één van deze concepten zal verder gewerkt
worden. Er is vooral gelet op de functionaliteit en de praktische uitvoering van de concepten.
De belangrijkste aspecten zijn geluid en het vibratiegedrag. Natuurlijk speelt de kostprijs ook
een belangrijke rol. De belangrijke bewegingen waar rekening meegehouden moet worden
zijn ‘fold in’ en ‘fold over’.
Een van de specificaties van de OEM is dat de autospiegel handmatig naar de fold over
positie geduwd moet kunnen worden. Deze bewegingen hebben grote invloed op het ontwerp.
Bij het ontwerp zal de Pendulumtest (zie bijlage 1) een belangrijk punt van aandacht zijn. De
pendulumtest is een test met een gewicht aan een slinger. Er wordt een aanrijding met
bijvoorbeeld een fietser nagebootst. De slinger mag niet meer uitwijken dan de
voorgeschreven waarde. (In de bijlage I wordt een gedetailleerde omschrijving gegeven)
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5.1 Omschrijving concepten
De concepten zijn alleen beoordeeld op de mechanische bewegingen, de elektrische
aansturing is in dit gedeelte van het onderzoek niet beoordeeld.
•

Concept 1: Dit concept maakt een dubbele beweging naar fold in positie, dit zijn
roteren en transleren. Dit concept zal alleen roteren wanneer de spiegel naar fold
over geduwd wordt. De beweging wordt gemaakt door twee sporen met een extra
nok voor de verbetering van headrock. Dit concept maakt gebruik van de huidige
powerfold actuator.

Deel
voertuig

Deel
spiegelkap

Nok ter
verbetering
van de
headrock

Fig.11
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•

Concept 2 Dit concept maakt ook een dubbele beweging, dit zijn roteren en
transleren. Tevens zal er van de huidige powerfold actuator gebruik gemaakt worden.
De beweging wordt gemaakt door de schuine kant. Door de afschuiving zal er een
translerende beweging ontstaan. De stabiliteitverbetering zal door de rib in een groef
gewaarborgd worden. Een extra veer zorgt voor het op zijn plaats houden tijdens fold
over beweging. De veer is niet in figuur 12 weergegeven.

Deel
voertuig

Deel
spiegelkap

Fig.12
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•

Concept 3: Dit concept maakt eveneens een dubbele beweging, dit zijn roteren en
transleren. De elektromotor drijft de worm aan, deze is verbonden met het tandwiel
dat aan de tegenoverliggende zijde over een tandheugel draait. Wanneer de
elektromotor gaat draaien zal er een roterende en translerende beweging gemaakt
worden. Voor dit concept zal een nieuw aandrijfmechaniek bedacht worden.

Deel
voertuig

Deel
spiegelkap

Fig.13
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6 Conceptkeuze
6.1 Besluitvormingsproces
Om tot een besluit te komen is er overleg gevoerd met de betreffende leden van het project en
de afdeling product development. Tijdens de meeting is de morfologische kaart besproken.
Het vibratiegedrag en de headrock van de concepten zijn nader bekeken en bediscussieerd. De
concepten in de morfologische kaart zijn gewaardeerd. Ook is er nagedacht over of het
product bijvoorbeeld een stand-alone product zal worden. (het product wordt compleet
geleverd, de klant hoeft geen delen te monteren). Tijdens de meeting om de concepten te
beoordelen is er gediscussieerd welk concept de beste functionele eigenschappen heeft en wat
er nu belangrijk is voor een eccentric powerfold actuator. Er is een keuze gemaakt met welk
concept er verder gegaan zal worden. Dit is aan de hand van het hoogst gewaardeerde concept
gebeurd. De besproken concepten staan in §5.1 afgebeeld.

6.2 Resultaten discussie
•

Bij het waarderen van concept 1 wordt geschat dat de kosten laag zullen zijn.
Concept 1 scoort minder goed wat betreft de headrock. Er zal een extra nok voor
verbeterde headrock moeten zorgen. Dit is een toevoeging van extra materiaal.
Groot voordeel van concept 1 is dat de huidige powerfold actuator gebruikt kan
worden. Dit betekent dat er geen geheel nieuwe aandrijflijn ontworpen hoeft
worden.

•

Het probleem bij concept 2 is, wanneer de spiegelkap naar fold over positie
gedrukt wordt zal het moeilijk te realiseren zijn om de spiegelkap elektrisch terug
te vouwen. Er zullen extra onderdelen toegevoegd moeten worden zoals een veer
en nokken. Het zal geen stabiele constructie zijn.

•

Het vibratiegedrag van concept 3 zal, doordat het mechaniek opgesloten is
substantieel beter zijn. De headrock zal beter zijn, omdat het opgesloten delen zijn
die meer kracht kunnen opnemen. Qua geluid zal concept 3 slecht scoren. Bij
concept 3 zit het aandrijfsysteem namelijk gemonteerd aan de deurzijde. Dit zal
geluidreflectie geven naar het voertuig, de deur zal als een klankkast fungeren. In
het interieur zal dit als niet prettig te ervaren worden.
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Concept 1
Headrock
Extra onderdelen
Uitwisselbaarheid
Fold over
Vibratiegedrag
geluidreflectie

+
+
+
+

Concept 2
Headrock
Extra onderdelen
Uitwisselbaar
Fold over
Vibratiegedrag
geluidreflectie

+
+

Concept 3
Headrock
Extra onderdelen
Uitwisselbaar
Fold over
Vibratiegedrag
geluidreflectie

+
+
+
-

6.3 Uitleg keuze
Bij concept 1 is de headrock met een min beoordeeld. Om de headrock te verbeteren,
moet er een nok worden toegepast.
Er wordt gemaakt van de huidige powerfold actuator waardoor de uitwisselbaarheid
wordt vergroot daarom heeft uitwisselbaarheid een + gekregen. Het vibratiegedrag kan
een probleem vormen omdat het losse delen zijn. Er zal geen geluidsreflectie zijn
tijdens verstellen; de powerfold actuator is los van de voet aan de deur.
• Concept 2 scoort minder goed op vier punten. Voor headrock zullen er diverse
oplossingen bedacht moeten worden om het acceptabel te maken. Dit betekent extra
onderdelen. Het vibratie gedrag zal naar verwachting niet goed zijn, het zal lastig zijn
een stabiele situatie te creëren ook hiervoor geldt extra delen zoals een veer en/of een
nok. Wanneer er handmatig naar fold over positie geduwd wordt, zullen er extra delen
toegepast moeten worden om het elektrisch terug verstellen mogelijk te maken.
• Concept 3 is niet gebaseerd op de huidige powerfold actuator dit betekent dus een
nieuwe aandrijving. De OEM zullen hun onderdelen waar de powerfold actuator op
gemonteerd wordt moeten aanpassen. Voor een heel nieuwe feature voor een voertuig
is dit lastig op te markt te brengen. Dit is mogelijk voor een tweede generatie eccentric
powerfold actuator een goede oplossing.

•

Tijdens de meeting waarin de morfologische kaart besproken is, is de conclusie getrokken dat
concept 1 het beste scoort. Dit betekent dat dit concept verder uitgewerkt zal worden.
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7 Uitwerken van het gekozen concept
7.1 Volgende stap (probleemstelling)
Het gekozen concept zal als uitgangspunt dienen en zal verder verbeterd worden om te
voldoen aan de specificatie van de OEM. De in §7.2 beschreven subconcepten zijn
verbeteringen en aanpassing aan concept 1 (§5.1). Aandachtspunten zijn hoe de gleuf of rib
uitgevoerd moet worden.
Een belangrijk aspect aan deze opdracht is: hoe kan er elektrisch terug worden versteld na
handmatig fold over bewegen.
Een probleem bij het gekozen concept 1 is de groef, hier kan vuil en water in komen. Uit deze
drie subconcepten zal één subconcept gekozen worden waarmee verder ontwikkeld zal
worden. Het komen tot een besluit zal door middel van de Pugh methode gebeuren.

7.2 Beschrijving subconcepten
Subconcept 1:
Voor dit subconcept is de gleuf vervangen door een holle rand.
Op de voet van de powerfold actuator is een kogelmechaniek
gemonteerd. De kogel draait door een holle rand op de
spiegelsteun aan het voertuig. De powerfold actuator is in een
gleuf gemonteerd. Wanneer de powerfold actuator een
roterende beweging maakt, zal de kogel door de holle rand
bewegen. Door deze gedwongen beweging zal de spiegelkap
roteren en transleren.

Fig. 14

Subconcept 2:
Naar de fold in positie drukt de powerfold actuator tegen de
rand. Door de gleuf zal de powerfold actuator een roterende
en translerende beweging maken. Van fold in naar fold
out druk de powerfold actuator tegen een stoprand die door
middel van een veer omhoog gehouden wordt. Als de
powerfold actuator in drive positie staat en er wordt
handmatig naar fold over gedwongen zal het mogelijk zijn
om de rand in te drukken tegen veerkracht in en kan dan naar
fold over roteren.

Fig. 15

Subconcept 3:
Naar fold in zal de nok van de powerfold actuator door een
gleuf draaien en zo een gedwongen roterende en translerende
beweging maken. Naar fold over zal de powerfold actuator
alleen een roterende beweging maken. Door de opstaande
rand zal de actuator stabiel in zowel drive positie en naar fold
over niet kunnen verschuiven. Hierdoor kan men altijd
handmatig en elektrisch terug vouwen.

Fig. 16
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7.3 Uitkomst Pugh methode
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Fig. 17

De datum is het ‘favoriete’ concept, deze is in de voorgaande keuzeronde het beste
gewaardeerd, dit concept wordt gebruikt als uitgangspunt. De andere concepten worden
vergeleken met de datum en gewaardeerd als beter dan (+), gelijk aan (S), of slechter als (-)
de datum.
Hieronder worden de keuzes uitgelegd:
•

•

•

Het probleem bij subconcept 1 is het productie proces van de holle groef, het
uitwerpen uit de matrijs zal lastig zijn of het moet in twee delen geproduceerd worden.
Dan kan de montage op de voet van de spiegelsteun een probleem vormen. Twee losse
delen zijn lastiger te assembleren in de productielijn en er kunnen overgangsranden
ontstaan die niet wenselijk zijn. Naar fold over moet de powerfold actuator ook door
de groef.
Voor subconcept 2 zijn extra onderdelen nodig om de beweging te realiseren, dit is
niet wenselijk omdat het assemblage proces dan meer handelingen krijgt. Van positie
fold over naar de positie fold out is het alleen elektrisch mogelijk om de beweging te
realiseren. Door de extra nokken en veertjes wordt het een ingewikkelde constructie.
Voor het subconcept 3 zijn er een aantal nadelen. Er moet een extra nok en rand op de
powerfold actuator gemonteerd worden. Hierdoor zal wel het vibratiegedrag
verbeteren. Er moet gelet worden of het product robuust genoeg is bij handmatige
bediening. Het ontwerp moet solide aanvoelen en er mogen geen loszittende delen
aanzitten. Van manueel naar fold over en dan elektrisch terug verstellen is goed te
realiseren door de juiste groef te construeren. Vuilinvloeden kunnen een probleem
vormen voor deze constructie.

Door de waarden uit te rekenen blijkt dat subconcept 3 het beste scoort. Voorbeeld van de
berekening van subconcept 1. Van boven naar beneden en kijken naar de weegfactor. S=0
dan komt eruit +4+5-4+3-2-2=4.
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8 Verstelmoment
8.1 Inleiding
Kan de huidige powerfold actuator genoeg moment leveren om het gewicht van de spiegelkap
en de wrijving te overwinnen tijdens het verstellen. Om dit te bereiken is er een kleine
wijziging gemaakt in het concept. Er is nu voor een recht spoor tijdens de translatie gekozen.
(figuur 18) In het eerste concept zat een voor de pen een moeilijk te volgen kromming in, dit
zal hogere momenten tijdens verstellen veroorzaken.

Fig. 18

8.2 Berekening
•

Voor de berekening van het moment dat nodig is, is er als eerste een VLS (vrij
lichaam schema) gemaakt (figuur 19) Hierdoor is het makkelijker om een
functievergelijking op te stellen. Nadat er bekeken is welke krachten een rol spelen in
de beweging, is de vergelijking opgesteld. Deze vergelijking is in een Excel spread
sheet gezet. De uitgewerkte berekening staat in bijlage III.
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Fig. 19

•

•
•

•

•

Door scroll schuifjes toe te passen (figuur 20) kunnen de waarde van de hoek alfa, de
straal R1, de wrijvingcoëfficiënt µ1 en µ2 en de straal R2 worden veranderd. Wanneer
deze schuifjes verzet worden is te zien dat het verstelmoment verandert. Nu kan er
afgelezen worden wat het gunstigste verstelmoment is.
Straal R1 is zo klein mogelijk gekozen, er is rekening gehouden met de mogelijkheid
van bewegen tussen de groef en rand. Dit legt een beperking op de lengte van R1.
Straal R2 is ook een belangrijke factor, R2 is de straal van de as van de powerfold
actuator. De straal van de powerfold actuator moet zo groot mogelijk gekozen worden
om het te overwinnen moment laag te houden. Het probleem bij straal R2 is dat het een
vaste maat is, aan de powerfold actuator kunnen geen maten veranderd worden. Dit is
een punt om bij een geheel nieuw concept rekening mee te houden.
Goed is te zien dat de µ1 en µ2 een belangrijke factor in het krachtenspel zijn. Wanneer
de µ omhoog gaat zal het moment ook omhoog gaan. Het kiezen van het soort
materiaal is hiervan afhankelijk.
Als hoek α wordt vergroot, zal het moment kleiner worden. Tijdens het verstellen
verandert de hoek alfa constant, dit is geen vaste waarde.
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Dx = de verplaatsing van de actuator tov de spiegel bracket
M = het verstelmoment
Mr = moment radiaal
Mt = het totale moment dat de actuator extra moet kunnen opleveren

•

•

Fig. 20

Niet in de berekening opgenomen zijn de krachten die optreden door vervormen van
de constructie. Het is mogelijk dat door vervorming de pen scheef in de groef komt te
staan, hierdoor kan de beweging zwaarder gaan dan berekend. Dit zijn problemen die
door het maken van een proefopstelling aan het licht zullen komen.
Uit de berekening blijkt dat het moment dat nodig is om de beweging te volgen geen
probleem mag vormen voor de powerfold actuator die gebruikt gaat worden voor dit
concept. Er zal een aantal proeven gedaan worden met het prototype dat gemaakt is.
Hieruit zal blijken of de vervorming van het materiaal een probleem kan veroorzaken.

Met het programma Solidworks is een model getekend van het concept. Door middel van
rapid prototyping (zie bijlage II) is een prototype van dit model op ware grootte gemaakt.
Door proeven te doen met het prototype, kan er vastgesteld worden of het concept
daadwerkelijk zal functioneren.
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9 Testen
9.1 Omschrijving prototype
De losse delen worden in elkaar gezet en met gebruik van een powerfold actuator is het
mogelijk een excentrische beweging te maken. Het prototype bestaat uit de volgende delen:
•
•
•

Deel 1 is het deel dat aan de powerfold actuator vastgezet zal worden, hierin zal pen 2
gemonteerd worden.
Deel 3 is het blok waar de voet van de centrale as van de powerfold actuator in vast
zal worden gezet.
In deel 4 is het spoor en gleuf aanwezig waardoor de powerfold actuator zal bewegen.

1

2

3

4

Fig. 21

9.2 Testuitslag
Na het opbouwen van de proefopstelling zijn een aantal proefcycli gemaakt.
Hieruit is gebleken dat het materiaal wat gebruikt wordt voor het maken van het prototype
niet voldoende stijf is voor de krachten die optreden tijdens de beweging. De beweging naar
de parkpositie wordt netjes gevolgd door de pen in de groef. Wanneer de eccentric powerfold
actuator terug naar drive positie wordt gezet, gaat het onderdeel 3 in onderdeel 4 verdraaien
zodat deze vast komt te zitten tussen de opstaande randen.

9.3 Aanpassingen
Uit de test is gebleken dat het eerste prototype onvoldoende functioneert. Daarom is het
ontwerp aangepast. Er zijn verstevigingen aan onderdeel 4 aangebracht, door middel van
verstevigingribben. Ook onderdeel 3 is aangepast, er is een extra rib geplaatst zodat deze door
de groef beweegt. Opnieuw testen heeft uitgewezen dat het concept nu goed functioneert. Wel
is gebleken dat tijdens het verstellen er zoveel krachten op de voet komen te staan dat de groef
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uitbuigt. De stroom die de eccentric powerfold actuator vraagt is zeer hoog. Normaal zal de
powerfold actuator 0,2 A verbruiken met de eccentric toepassing liep de stroom op naar 1,5A.
Hieruit valt op te maken dat de wrijving in het systeem te groot is. In dit concept blijkt niet
voldoende gebruik gemaakt te zijn van het feit dat de powerfold actuator een liftfunctie heeft.
De liftfunctie zorgt ervoor dat bij elektrisch verstellen de powerfold actuator eerst 1.5 mm
omhoog gaat voordat de powerfold actuator gaat verdraaien. Hier kan gebruik van gemaakt
worden namelijk:
• Er kan meer stabiliteit gecreëerd worden door de powerfold actuator op nokken te
laten zakken.
• De liftfunctie zal de verbinding tussen housing en camring lossen om wrijving te
verminderen. De verbindingsveer wordt losser gemaakt. Bij deze toepassing zullen de
pen-plaat en de voet verder uit elkaar komen te liggen.
Een andere oplossing kan zijn een aanpassing in de PCB (printend circuit board) of een
sterkere elektromotor van de powerfold actuator.

X

40 mm

15 Nm
Berekening:
0,04×X=15
X=15/0,04
X=375 N

X

Fig. 22

Uitbuigen van de groef

Fig. 23
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10 Materiaal keuze
10.1 Afwegingen
Het huis van de bestaande powerfold actuator is van kunststof gemaakt. De delen die voor de
eccentric powerfold actuator gebuikt gaan worden zijn een aanvulling hierop. Daarom is
ervoor gekozen om deze onderdelen van kunststof te maken. Bij het kiezen van het materiaal
moet er rekening gehouden met de volgende aspecten:
Externe invloeden:
• Een chemische stof dit kan de kunststof bijvoorbeeld bros maken.
• Verschillende weersinvloeden, zoals temperatuursveranderingen, UV en vochtinbreng
met als gevolg bevriezing.
• Strooizout.
• Olieresten en ander vuil die tijdens regen door andere voertuigen opspat.

Andere belangrijke eigenschappen van het materiaal zelf:
• De kunststof kan gaan verouderen hierdoor zal de rek en de slagvastheid afnemen.
• Wat is de gebruikstemperatuur? Heeft dit gevolgen voor het ontwerp.
• Zal er kruip optreden en in welke mate. Onder kruip wordt verstaan dat een viscoelastisch materiaal (weerstand tegen vervormen) onder invloed van een constante
belasting verder blijft rekken en niet vormvast is.
• Gevolgen van relaxatie. Relaxatie (ontspanning) is het vermogen van kunststof (of een
ander materiaal) om door een uitwendige aangelegde spanning uit te wijken zodat de
spanningen in het materiaal afnemen. Een voorbeeld hiervan is: een schroef in
kunststof zal in de loop van de tijd los gaan zitten doordat het materiaal onder de kop
weg vloeit.
• Produceerbaarheid, er moet rekening gehouden worden met het spuit- gietproces,
zoals: krimp, krimpspanningen en lossinghoeken. Met andere woorden is het haalbaar
om de vorm met een matrijs te realiseren, hoe gemakkelijk is het om het product
bijvoorbeeld uit te werpen uit de matrijs.
Functionele eisen:
• Er moet rekening gehouden worden met: wanneer er met de hand versteld wordt
zullen er krachten op onderdelen komen te staan die hoger zijn dan bij normaal
elektrisch verstellen.
• De afmetingen van het onderdeel mogen in de tijd niet wijzigen.
• De gestelde levensduur moet gegarandeerd kunnen worden.
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10.2 Kunststof
Voor de huidige powerfold actuator wordt de kunststof polypropeen (afgekort PP) F810K99
gebruikt. Dit is 40% High perfomance Glass Coupled PP. Dit betekent dat er glasvezel aan
het kunststof toegevoegd is.
De materiaal eigenschappen van PP zijn relatief stijf, taai, hoge hardheid met een lage
slagvastheid en een geringe vochtopname. De verwerking van PP is zeer goed, het is goed te
spuitgieten in een matrijs. De kostprijs is relatief laag, in het hoofdstuk kosten, wordt een
voorbeeld berekening gemaakt.
In figuur 24 staat een spanning-rek diagram weergegeven. Hierin is af te lezen bij welke
spanning de hoeveelheid rek is in procenten. Spanning verticaal en rek horizontaal. In het
diagram wordt het kunststof PBT-GF (Polybatyleneterephthalate met 30% glas vezels)
gebruikt, dit maakt voor het verloop van de trekkromme niet uit, beide kunststoffen zullen
dezelfde trekkromme hebben. De treksterkte van PP F810K99 is 117 MPa. Uit het diagram is
af te lezen dat de veilige zone bij 80% is. Ook is af te lezen dat er geen plastische vervorming
optreedt, bij een te grote spanning zal de kunststof breken. De temperatuur heeft invloed op
het verloop, naarmate de temperatuur toeneemt, neemt de spanning af maar de rek neemt toe.
Verderop in het verslag wordt een berekening gemaakt met solidworks simulation, daar wordt
rekening gehouden met de maximale rek.
4

80%

Fig. 24

4

Konstruieren mit kuntstsoffen; Gunter Erhard blz 168

29
Mirror Controls international

Gertjan van der Veer juni 2011

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HTS-Autotechniek
Afstudeeropdracht Power Folding

10.3 Spuitgieten van de kunststof
Bij spuitgieten wordt de grondstof in de vorm van granulaat of poeder in een door elektrische
verwarmingselementen op temperatuur gehouden en in de cilinder gebracht. In de cilinder
wordt de grondstof in de matrijs geperst met behulp van schroefspindel (figuur 25). Het
materiaal wordt gesmolten door verwarming maar ook door de ontwikkelde wrijvingswarmte
in de cilinder. Als het materiaal voldoende vloeibaar is, wordt het in de matrijs geperst. Dit
gebeurt door middel van de schroefspindel in de cilinder. In de met water of olie gekoelde
matrijs koelt het product onder druk af. Als de kunststof gestold is wordt de matrijs geopend
en het product uitgestoten.
5

Fig. 25

Bij het maken van een matrijs moet er op een aantal zaken gelet worden. Een belangrijk punt
is het minimaliseren van de wanddikte van het product. Een te dikke wand kan krimpholtes
veroorzaken. Krimpholten (vacuümholten) ontstaan door een onvolledige krimp van het
materiaal in de afkoelfase. Ook wordt de koeltijd en daardoor de cyclustijd langer door een te
dikke wand.
Om de stijfheid van een product te vergroten zullen er ribben in het product aangebracht
moeten woorden. Bij het produceren van de ribben moet wel rekening gehouden worden met
onder andere:
•
•
•

Ribhoogte kleiner dan 3 maal de wanddikte om uitstootproblemen te voorkomen
Afstand tussen ribben moet minimaal 2 maal de wanddikte zijn
Om kerfwerking te voorkomen en de doorstroming van het materiaal te bevorderen
moet de radius aan de voet minimaal 25% van de wanddikte aan de voet van de rib
aangebracht worden.

Het spuitgieten stelt specifieke eisen aan het ontwerp:
1. Lossingshoek. Een matrijs heeft een lossingshoek om het product gemakkelijk uit te
stoten.
2. De aanspuiting. Het is belangrijk om één aanspuitpunt te gebruiken om vloeilijnen te
beperken. Een vloeilijn ontstaat wanneer twee vloeistofstromen in een product
5

http://www.infomil.nl/publish/pages/68292/e05.pdf
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samenkomen. Een vloeilijn is niet te voorkomen wanneer er een pen of holte in het
product aanwezig is. De kunststof zal om de pen of holte heen stromen en aan de
andere zijde weer samenkomen. Een vloeilijn is een verzwakking van het product.
Voor dit product zal de vloeilijn geen probleem vormen. De vloeilijn zal niet in het
gebied zijn waar de grootste krachten optreden.
3. De aanspuiting kan verdeeld worden in twee soorten:
1. Cold-runner aanspuiting: hier loopt de kunststof door onverwarmde kanalen.
Het gevolg is dat er een aanspuitboom overblijft in het kanaal, dit betekent
extra afval en langere afkoeltijd.
2. Hot-runner aanspuiting: hier zijn de kanalen verwarmd, het voordeel is dat de
kunststof die overblijft in het aanspuitkanaal hergebruikt wordt bij de volgende
inspuiting.

10.4 Metaal
Er is een afweging gemaakt of de pen van kunststof of metaal uitgevoerd moet worden. De
pen beweegt in de gleuf van de eccentric in de voet van het gedeelte aan het voertuig. Een
metalen deel is onbehandeld niet goed bestand tegen weersinvloeden.
Er zijn verschillende manieren om een metaal te beschermen. Een mogelijkheid kan zijn
elektrolytisch verzinken van een pen. Een passivering (een chemische bewerking van het
metaaloppervlak waarbij een passieve deklaag ontstaat) aanbrengen geeft een
corrosiebescherming van ongeveer 150 uren zoutnevel test.
Bij de zoutnevel test wordt de corrosiebestendigheid getest. Bij deze test worden de
metalendelen in een vochtige omgeving gebracht die is samengesteld uit 5% zout. er wordt
gekeken hoeveel het metaal is aan getast. Hierna zal het metaal gewaardeerd worden met een
getal van 1 tot en met 10.
Als er een nog betere corrosieweerstand vereist is, dan kan na het verzinken nog een seal
worden aangebracht, waardoor een corrosiebescherming van 400 uren zoutnevel test bereikt
kan worden.
Een pen van RVS (roestvast staal) is kwalitatief nog beter, maar ook duurder. RVS bestaat uit
een legering van ijzer, chroom, nikkel en koolstof. De hoeveelheid chroom bepaalt de
roestvastheid van het staal. RVS pennen worden gebruik voor onder andere naaldlagers. Dit
betekent dat het standaarddelen zijn en in groten aantallen geproduceerd worden. De prijs kan
bij een standaard afmeting dan ook meevallen. Het later aanbrengen van groeven voor de
borging in het kunstsof deel zal bij RVS een bewerkelijke aanpassing zijn. Het RVS zal een
warmte behandeling moeten ondergaan om het metaal te kunnen bewerken. RVS is een zeer
hard metaal.
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11 Uitwerking één onderdeel
11.1 Zuiverheid model
In overleg met MCi is besloten één onderdeel uit te werken tot productieniveau. Het
onderdeel dat uitgewerkt zal gaan worden is het gedeelte dat op de housing (het kunststof huis
van de powerfold actuator) vastgezet zal gaan worden, de housing plate. Dit is het meest
complexe deel.
In dit gedeelte zal ook de pen die door de groef heen beweegt gemonteerd zijn. Er wordt
gekeken naar de verstevigingen die aangebracht moeten worden. De vorm is erg belangrijk in
relatie tot het productie- en assemblageproces.

Fig. 26

11.2 Uitvoering
Om materiaal te besparen zal een hot-runner gebruikt worden. Een extra voordeel is dat er
geen nabewerking nodig is.
Om het aanspuitpunt te bepalen wordt naar het ideale punt gekeken. De pen steekt uit en ligt
op een centrale plaats van het product. Dit zal de plaats worden om de aanspuiting te maken
(figuur 27). Wanneer het product afkoelt zal de buitenzijde van het product loskrimpen uit de
matrijs, dit betekent dat er alleen een lossingshoek voor de binnenring nodig is. Dit zal tussen
de 3° en 5° liggen. Een kleine lossingshoek is voor dit voormaat producten voldoende.
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Fig. 27

Het uitstoten van het product kan gedaan worden met pennen of bussen. Deze worden via de
uitstoterplaat door de uitstoter bediend. Voor dit product zullen één uitstootpen en drie
uitstootbussen gebruikt worden. De pen zal op de nok gezet worden en de bussen zullen over
de schroefgaten gezet worden (figuur 28).

Fig. 28

Het prototype zoals afgebeeld in figuur 28 heeft veel materiaal en is massief. Dit is omdat het
prototype materiaal (de kunststof PA12) niet voldoende stijf is. Het onderdeel mag niet massief
zijn om een gelijkmatige afkoeltijd te verkrijgen. Om het materiaal overal dezelfde dikte te
geven wordt het onderdeel uitgekamerd (figuur 29). Dit betekent dat er op verschillende
plaatsten materiaal wordt weggelaten zodat er een raamwerk ontstaat. Dit gaat niet ten koste
van de sterkte van het onderdeel. Door het uitkameren ontstaan er ribben, dit verstevigt het
onderdeel.
.
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Fig. 29

11.3 Schroefbevestiging in kunststof
De huidige powerfold actuator wordt vastgezet in het spiegelframe door een
bajonetverbinding met drie nokken voor de rotatieborging.
Bij de eccentric powerfold actuator is gekozen om de pen-plate op de housing van de
powerfold actuator vast te zetten door middel van een schroefverbinding.
Omdat de maximale bereikbare voorspankracht gering is voor het ontwerp is er gekozen om
zelftap bouten te gebruiken in de kunststof. Er zal alleen een afschuifspanning in de
constructie ter hoogte van de bouten optreden. Dit zal geen probleem opleveren voor deze
oplossing. Er is gelet op de gatdiameter verhouding. In figuur 30 is afgebeeld wat de
verhoudingen moeten zijn om het optimale resultaat te behalen.
6

Fig. 30

6

http://www.ejot.de/ejot.de/Verbindungstechnik--5059.htm
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Voorbeeld berekening 7
Er wordt gebruik gemaakt van een 2.5 mm nominale schroef diameter in PP materiaal.
Er is een stresswaarde [S] van 35 MPa aangenomen maar na 5 jaar is de waarde nog maar de
helft door veroudering dus 17.5 MPa.
D = 2 mm, L = 6 mm, P= 1.15 mm.
De veiligheidsfactor is 2, en de wrijvingcoëfficiënt van PP op staal is 0.35.
De formule voor de kracht die nodig is om de schroef eruit te trekken is.
F =

S
2 ×π × D × L
3

17 . 5
× π × 2 × 6 = 190 . 5 N
2
3

Het moment dat nodig is om de schroef eruit te trekken wordt berekend met.
FD
P
×2 f +
T=
2
πD
190.5 × 2
1.15
× 2 × 0.35 +
= 0.168 Nm
2
2π

11.4 Pen in kunststof kerfwerking radius verhoudingen
Simulatie met 50 N

Simulatie met 10 N

Fig. 31

Er is gekozen om het deel volledig van kunststof te maken, dus ook de geleidingspen voor de
translatie. Er zal met een aantal aspecten rekening gehouden moeten worden, een belangrijk
aspect is de spanning die ontstaat aan de voet van de pen tijdens verstellen van de powerfold
actuator. In figuur 31 is een von Mises simulatie afgebeeld. Dit geeft een indicatie hoeveel de
piekspanning in een kritiek gebied is.
7

Design Guides for plastics, Clive Maier blz. 12
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In de eerste simulatie is er een kracht van 10 N aangebracht bij de tweede simulatie is er een
kracht van 50 N aangebracht. In de legenda naast het plaatje zijn de spanningen te zien. In het
plaatje met de pen is te zien waar de grootste piekspanning ontstaat (rode kleur). Bij 10 N is
de spanning op de rode plaatsen maximaal 14 Mpa bij 50 N blijkt de spanning op te lopen tot
72 Mpa op de rode plaatsen. In bijlage VI zijn de technische gegevens van PP met glas
bijgevoegd. Hierin staat dat de maximale treksterkte 117 Mpa is. In het spanning-rek diagram
(§9.2) is aangegeven dat de veiligheidsmarge 80% van de maximale spanning is. Een kracht
van 50 N zal niet frequent voorkomen, de kunststof voldoet aan de norm die gesteld is.
Het is belangrijk om de radius in de overgang pen-plate goed te kiezen. Dit is om
spanningsconcentraties te vermijden. De minimale radius die in de hoek gebruikt moet
worden is afhankelijk van de gebruikte kunststof.
In figuur 32 is af te lezen waarmee de nominale spanning vermenigvuldigd moet worden voor
een scherpe overgang. Een radius van minimaal 40% van de wanddikte is wenselijk8.

Fig. 32

In de tabel is te zien dat wanneer de hoek scherper wordt (de verhouding R/t wordt kleiner),
zal de spanningsverhouding toenemen. Scherpe hoeken veroorzaken stressconcentraties door
een belasting en dat vergroot de kans dat het onderdeel faalt. Dit geldt voor alle materialen
maar vooral voor kunststoffen.
8

Haalbaarheid van toleranties bij kunststof producten van plastic and metalware factories (publicatie)
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11.5 Verantwoording klant
Het gedeelte dat aan het voertuig gemonteerd zit is voertuigmodel specifiek. Met andere
woorden elk merk en elk model heeft mogelijk een andere spiegelvoet. Dit zou betekenen dat
er veel verschillende uitvoeringen ontwikkeld moeten worden. Dit is niet haalbaar voor dit
product. In overleg met de spiegelmakers zullen zij zelf het gedeelte aan het voertuig gaan
ontwikkelen. Omdat er met kleine toleranties gewerkt wordt, zullen er duidelijke afspraken
gemaakt worden over de afmetingen. De rand die de powerfold actuator in fold over positie
houdt, dit is een nauwe passing om de eccentric powerfold actuator naar het voertuig toe te
trekken.
Voor dit project is een aanname gedaan hoe de voet er mogelijk zal gaan uitzien.
Er zal waarschijnlijk met sinterdelen9 gewerkt gaan worden. De voet van een spiegel is bij de
meeste voertuigen gemaakt uit sinterdelen.

9

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinteren
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12 Kosten
De kosten van een product hangen van verschillende factoren af (figuur 33). De hoeveelheid
materiaal dat voor een onderdeel nodig is maar ook van welk materiaal wordt het product
geproduceerd. De kosten man en machine wordt bepaald door hoeveel machines per man er
bedient wordt en de machine die gebruikt gaat worden. Er zijn machines waar één product per
cyclus wordt geproduceerd (enkelvoudig), er zijn ook machines die meer producten per cyclus
produceren (bijvoorbeeld viervoudig). De cyclustijd hangt af van de inspuittijd, afkoeltijd en
de tijd tot het product uit de matrijs gestoten wordt. Een ander belangrijk aspect bij een
spuitgietmachine is de sluitkracht van de machine.
Deze wordt bepaald door:
• Aantal holtes
• Shotgewicht
• Oppervlakte van het onderdeel op de deellijn.

Matrijs

Enkelvoudig

Gewicht product
Cyclustijd
Materiaal kosten per gram
Man en machine kosten per uur
Aantal per uur
Man en machine kosten per
product
Materiaal kosten per product
Kosten per product

20
30
0,0015

Viervoudig

Gram
Seconden
Euro
Euro
15
120
Euro
0,125

20
480
0,0417

Euro
Euro

0,0302
0,0719

0,0302
0,1552

Fig. 33

Een aandachtspunt is: er is glas in de kunststof verwerkt hierdoor zullen de matrijzen harder
slijten, dit zal invloed hebben op de levensduur van de matrijzen en de hoogte kostprijs.
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13 Eindproduct
Deel
spiegelkap

Deel
voertuig
Eccentric powerfold actuator

Park positie

Drive positie

Fold over

Fig. 34

Het figuur 34 geeft het uiteindelijke product weer. Op het figuur is de powerfold actuator
afgebeeld in het blauw. De bewegingen die de powerfold actuator moet kunnen maken staan
afgebeeld.
In dit figuur is de centrale as weergegeven, dit wordt bij de bestaande powerfold actuator als
draaddoorvoer van alle functie in de spiegelkap gebruikt. Zoals richtingaanwijzer, antenne,
temperatuurmeter en natuurlijk de glasverstelling. De eccentric powerfold actuator maakt een
translerende beweging, hierdoor zullen de draden bewegen. Op ten duur kan dit tot
draadbreuk leiden. Een ander nadeel van een dikke draadboom is dat bij kou de draden hard
en stug worden met als gevolg meer weerstand tijdens het verstellen.
Zover bekend maakt één OEM gebruik van LIN-bus aansturing, voor het glasverstellen en
voor het invouwen van de spiegelkap. Voor LIN-bus zijn drie draden nodig één voor de
communicatie, één plus en één min. LIN-bus werkt volgens master-slave protocol, er is een
master en meerdere slaves. De master geeft de opdracht, in dit geval de deurmodule en de
slave voert de opdracht uit, de powerfold actuator. Wanneer LIN-bus toegepast wordt, zullen
er minder draden door de centrale as worden gevoerd, met minder weerstand als gevolg.
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14 Conclusie / aanbevelingen
14.1 Conclusie
In opdracht van MCi is er onderzoek gedaan naar een powerfold actuator die de spiegelkap
dichter naar het voertuig toevouwt. De onderzoekvraag van MCi luidt: Breng de voornaamste
eisen en wensen met betrekking tot een alternatieve vouwactuator in kaart.
Om aan informatie te komen wat de OEM’s (automobielfabrikanten) aan eisen hebben is er
een vragenlijst opgesteld en verwerkt in een matrix. De interviews zijn afgenomen bij
medewerkers van MCi. Hieruit is gebleken dat er vragen zijn geweest van een OEM naar dit
soort producten. Ook is er duidelijk geworden dat de belangrijke aspecten vibratie, headrock,
geluid en de kosten zijn. Dit is meegenomen bij het ontwikkelen van het product. De voor- en
nadelen zijn duidelijk, het smaller maken van het voertuig in geparkeerde toestand is het
belangrijkste. De OEM’s zijn huiverig voor het feit dat een product duurder zal worden dan
de bestaande powerfold actuator en de OEM’s zijn terughoudend met vooruitstrevende
producten op bestaande voertuigen.
Er zijn een aantal concepten ontwikkeld. Tijdens een interne meeting zijn de gegevens
besproken en er is één concept gekozen. Bij dit concept zullen de kosten laag zijn, de
verbeterde headrock zal door een extra nok te realiseren zijn. Een groot voordeel van dit
concept is dat de huidige powerfold actuator gebruikt kan worden, er hoeft geen nieuwe
aandrijflijn bedacht te worden. Op basis van het gekozen concept zijn 3 subconcepten
bedacht. Van deze subconcepten is er één gekozen en uitgewerkt tot een produceerbaar
product.
Bij dit onderzoek moet een inschatting van de optredende belastingen, produceerbaarheid,
levensduur en kostprijs gemaakt worden. Voor de inschatting van de belastingen is een
berekening en een simulatie in een 3D tekenprogramma gemaakt. Het blijkt dat de
belastingen geen problemen zullen vormen voor het gebruikte kunststof polypropeen met
toevoeging van glasvezel.
Na het laten maken en testen van een prototype kwamen er een aantal gebreken naar voren.
Het materiaal waar het prototype van gemaakt wordt blijkt niet ideaal te zijn voor de krachten
die op de constructie werken. Door het aanbrengen van verstevigingen kon de test afgemaakt
worden. Uit de test bleek dat de stroom hoger oploopt in de powerfold actuator als normaal.
Er is niet voldoende gebruik gemaakt van de liftfunctie die deze powerfold actuator heeft.
Door het liften zal het aanlegvlak vrijkomen en de wrijving afnemen. Dit zal in het vervolg
meegenomen moeten worden.
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14.2 Aanbevelingen
Er zal gebruik gemaakt moeten worden van de liftfunctie van de bestaande powerfold
actuator. De liftfunctie zal zorgen dat het spoor in de gleuf tijdens het elektrisch verstellen
vrijkomt van aanlegvlak. Hierdoor zullen de wrijving en de stroom afnemen.
In het huidige elektrische schema is het niet mogelijk om grote wijzigingen te maken, wel is
het mogelijk een kleine aanpassing in het elektrische schema te maken zodat de stroom
toename beperkt wordt. Door een bypass toe te passen met een Schottky diode 10(figuur 35)
zal het mogelijk zijn om de spanning ruim 1 Volt te verhogen. Een schottky diode heeft een
lagere doorlaatspanning tussen 0.15 en 0.4 Volt, een normale diode heeft een
doorlaatspanning van 0,7 Volt. Wanneer de spanning omhoog gaat en het vermogen gelijk
blijft zal de stroom afnemen. De mosfet Q2B in figuur 35 heeft een doorlaatspanning van
ruim 1 Volt in doorlaatrichting, over de weerstanden R14, R1 en R2 is verlies. De bypass
zorgt dat er geen spanningsval is over de mosfet en over de weerstanden. Door gebruik te
maken van een Schottky diode zal er meer spanning overblijven bij de elektromotor. Dit geldt
voor beide mosfet’s.
Bypass met
Schottky
diode

Fig. 35

Wanneer dit niet voldoende blijkt te zijn is er een andere mogelijkheid. Er kan een andere
elektromotor toegepast worden, door bijvoorbeeld de wikkelingen in de elektromotor te
veranderen. Door dikker draad en minder wikkelingen te gebruiken zal het vermogen omhoog
gaan. Het nadeel is dat het rendement van de elektromotor zal afnemen en de warmte
ontwikkeling zal toenemen. Om de elektromotor te beveiligen zal het aantal beweging per
tijdseenheid beperkt moeten worden. Dit is mogelijk wanneer er LIN-bus toegepast wordt.
Voor de eccentric powerfold zal van LIN-bus gebruikt gemaakt moeten worden. Dit levert
meer voordelen op zoals minder draden door de centrale as.
De spiegelbouwer zal de voet met de gleuf en groef waar
de pen doorheen draait zelf gaan construeren.
De voet zal aan de onderzijde dicht uitgevoerd moeten
worden om een stevige constructie te krijgen. Dit zal ook
het vocht en de vuil invloeden beperken. (figuur 36)

10

Fig. 36
http://en.wikipedia.org/wiki/Schottky_diode
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Om voldoende stabiliteit te geven in drive positie moet er een opstaande rand met inkeping op
de voet van de spiegelsteun gemaakt worden. Wanneer de powerfold actuator zakt, zal de
powerfold actuator op de randen afsteunen met meer stabiliteit tot gevolg. (figuur 37)

Opstaande
rand met
inkeping
Fig. 37

Er is alleen binnen MCi onderzoek gedaan naar de eisen en wensen van de OEM. Om de
spiegelbouwers deze eccentric powerfold actuator te laten gebruiken zullen de OEM’s
overtuigt moeten worden van het product. Wanneer de OEM deze eccentric powerfold
actuator wil hebben in zijn auto zal de spiegelbouwer geen keus hebben om de producten te
gaan gebruiken. Er zal met de spiegelbouwer gepraat moeten worden over dit specifieke
product. De maten van de gleuf en de rand moeten op de powerfold actuator afgestemd
worden.
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15 Bijlage
I

Pendulumtest

De Pendulumtest meet de hoeveelheid
impulsenergie die de powerfold actuator
kan opvangen. Het verschil tussen de
starthoek (α-in) en de schommeldoorhoek
(α-out) geeft de impulsenergie weer.
Er kan bepaald worden wat de
geabsorbeerde impulsenergie (Eimp) in [J]
of schommeldoorhoek (α-out) in [°] is. Dit
wordt vergeleken met de gestelde eis en
kan bepaald worden of de powerfold
actuator voldoet.

Slinger

α-in
α-out

Zijaanzicht

43
Mirror Controls international

Gertjan van der Veer juni 2011

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HTS-Autotechniek
Afstudeeropdracht Power Folding

II Rapid prototyping
Er zal een prototype gemaakt worden van het gekozen sub concept door middel van rapid
prototyping door de firma Amitek modelfactory Enschede.

Laser

3D

Fig. 3 prototyping

Dit is een voorbeeld van een manier waarop men een prototype kan maken door middel van
rapid prototyping. Het rapid prototyping-proces maakt deel uit van het CAD-CAM-proces. In
het CAD-proces wordt een virtueel 3D model (1) gemaakt. Met het CAM-proces wordt een
doorsnede (2) van het virtueel model gelezen. Met een laser (5), gestuurd met een prisma,
wordt de vloeistof (3) belicht. Hierdoor polymeriseert de vloeistof. (Het samenvoegen van
moleculen) Door de tafel (4), in de vloeistof, te laten zakken en door een andere doorsnede
van het virtuele model te nemen wordt stap voor stap het model opgebouwd.
Door een prototype te laten maken kan er gekeken worden of het bedachte concept
daadwerkelijk naar behoren functioneert. Aan de hand van de resultaten kan er beoordeeld
worden of er met dit concept verder gewerkt gaat worden of dat er een ander idee uitgewerkt
moet worden.
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III Krachten berekeningen
Schetsen van de berekening. Afgebeeld staat het VLS en en het opstellen van de functie.
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IV Excel spread sheet krachten berekeningen

alfa

10 alfarad

R

34

G

10
0,150

150

mu2

0,200

200

a

120

b

30

xmax

35

L0

33,5

W

8,0

R2

30

momenten grafiek

200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

Mr
40,2
38,1
36,0
33,9
31,8
29,7
27,6
25,5
23,4
21,3
19,2
17,1
15,0
12,9
10,8
8,7
6,6
4,5
2,4
0,3
-1,8

Mt
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0

88,2
86,1
84,0
81,9
79,8
77,7
75,6
73,5
71,4
69,3
67,2
65,1
63,0
60,9
58,8
56,7
54,6
52,5
50,4
48,3
46,2

0,
0
3,
5
7,
0
10
,5
14
,0
17
,5
21
,0
24
,5
28
,0
31
,5
35
,0

mNm
M
0,0
1,8
3,5
5,3
7,0
8,8
10,5
12,3
14,0
15,8
17,5
19,3
21,0
22,8
24,5
26,3
28,0
29,8
31,5
33,3
35,0

20

h e t te o v e rw in n e n m o m e n t [m N m ]

250,0

mu1

Dx
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,174533

verplaatsing van de pf actuator tov spiegelbracket
[mm]

Dx = de verplaatsing van de actuator tov de spiegel bracket
M = het verstelmoment
Mr = moment radiaal
Mt = het totale moment dat de actuator extra moet kunnen opleveren
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V Pugh methode
11

This is a method for concept selection using a scoring matrix called the Pugh Matrix. It is
implemented by establishing an evaluation team, and setting up a matrix of evaluation criteria
versus alternative embodiments.This is the scoring matrix usually associated with the QFD
method and is a form of prioritization matrix. Usually, the options are scored relative to
criteria using a symbolic approach (one symbol for better than, another for neutral, and
another for worse than baseline). These get converted into scores and combined in the matrix
to yield scores for each option.
•
•
•
•

Effective for comparing alternative concepts
Scores concepts relative to one another
Iterative evaluation method
Most effective if each member of a design team performs it independently and results
are compared.

•
Comparison of the scores generated gives insight into the best alternatives.
Steps to Use/Construct Pugh matrix:
1. Choose or develop the criteria for comparison.
• Examine customer requirements to do this.
• Generate a set of engineering requirements and targets.
2. Select the Alternatives to be compared.
The alternatives are the different ideas developed during concept generation. All concepts
should be compared at the same level of generalization and in similar language.
3. Generate Scores.
Usually designers will have a favorite design, by the time it comes to pick one.This concept
can be used as datum, with all the other being compared to it as measured by each of the
customer requirements. If the problem is to redesign an existing product, then the existing
product can be used as the datum.
For each comparison the product should be evaluated as being better (+), the same (S), or
worse (-). Alternatively, if the matrix is developed with a spreadsheet like Excel, use +1, 0,
and 1 for the ratings.
If it is impossible to make a comparison, more information should be developed.
4. Compute the total score
11

http://www.enge.vt.edu/terpenny/Smart/Virtual_econ/Module2/pugh_method.htm
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•
•
•
•
•

Four scores will be generated, the number of plus scores, minus scores, the overall
total and the weighted total.
The overall total is the number of plus scores- the number of minus scores.
The weighted total is the scores times their respective weighting factors, added up.
The totals should not be treated as absolute in the decision making process but as
guidance only.
If the two top scores are very close or very similar, then they should be examined
more closely to make a more informed decision.

•
5. Variations on scoring
A number of variations on scoring Pugh method exist. For example a seven level scale could
be used for a finer scoring system where:
•
•
•
•
•
•
•

+3meets criterion extremely better than datum
+2 meets criterion much better than datum
+1meets criterion better than datum
0meets criterion as well as datum
-1meets criterion not as well as datum
-2meets criterion much worse then the datum
-3 meets criterion far worse than the datum
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VI Technical data sheet PP F810K99 (copy)
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VII Exploded view powerfold actuator

29x-Series

Switch Off unit

292xxx

Cover

290302

Motor + worm

2902xx

Motor

2905xx

Motorworm

Stop Ring

2903xx

Clutch gear

290304

Lock Ring

Worm Gear Assy 2902xx

290305

Worm Wheel

2903xx

Metal Worm

2905xx

Housing

290301

Vibration Spring 2905xx

Cam Ring

290303
Mirror Controls international

2905xx
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VIII

Elektrisch schema afschakeling

Dit document is het elektrische schema van de ‘eco powerfold actuator’.
Hierna wordt aan de hand van een ander schema de werking uitgelegd. Deze documenten zijn
verstrekt door MCi.
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In deze technische beschrijving wordt het stroom verloop en de afschakeling weergegeven
van een powerfold actuator.
This document describes the way the D59 electronic works. It is divided into 5 parts:
1. Switching on
2. Switching off at motor stalling
3. Temperature compensation of switch off current level
4. Switch off time
5. High Voltage Protection
Since the schematic is symmetrical only half of it is discussed. It is assumed that the basic
functionality of the loose electronic components is known.

Figure 1. Switching on
1. Switching on
When the supply voltage is applied to the PCB (V1, 12 V, as shown in Figure 1) this voltage is passed
through diode D3, zener diode D5, resistors R9 and R8 to the gate of MOSfet M1. This causes M1 to
switch on. Zener diode D8 makes sure that the voltage on the gate of M1 will not be too high, since
this will damage the component.
If M1 is switched on, the lower terminal of the motor (here represented as OA) is connected via the
resistors R2a and R2b to the ground of the supply voltage. Since D2 connects the upper terminal of the
motor to the supply voltage, the motor starts running.
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Figure 2. Switching off
2. Switching off at motor stalling
When, at the end of the stroke, the motor stalls, the current increases. This will cause an increase of
the voltage over R2a en R2b. This voltage is passed, through R4 and R6, to the base of transistor Q1.
If the voltage on the base of Q1 is bigger than 0.7 V, the transistor will switch on. This will draw
current from the base of transistor Q4 that will therefore switch on as well. This will further increase
the voltage on the base of Q2. Both transistors amplify each other.
Because Q2 and Q4 are switched on the gate of M1 is pulled to ground level. This causes M1 to
switch off and the motor current to be interrupted.
This state will remain until the power supply is switched off.
3. Temperature compensation of switch off level.
As explained above the motor is switched off when the voltage across R2a and R2b reaches 0.7 V.
Since R2a is 1Ω and R2b is 2Ω their replacement value is 0.545Ω. This results in a typical switch off
current level of 0.7V/0.545Ω = 1.28 A.
The switch on base voltage of a transistor has a typical temperature dependency of -2 mV/°C. This
will cause the switch off current level to decrease when the temperature rises. This is according to the
design goal, because the stall current of a motor also decreases when the temperature increases
because of the positive temperature resistance coefficient of the copper of the motor windings.
Additionally if the supply voltage is higher, it will take more current from Q1 to switch on Q4,
because of the way R10 is connected. This causes the switch off level to increase slightly when the
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supply voltage goes up. R10 is fine tuned to have this effect compensate the increase of the motor stall
current at increasing supply voltage in the best way. This effect however is not easy to describe
because of its is non-linear behaviour. Nevertheless it helps, as described, to define the switch off
current level so that is follows accurately the characteristics of the motor.
4. Switch off time
The switch off time is controlled by the capacitor C2 and R4 and R6. Only if C2 is charged up to the
switch on base voltage level of Q1 the transistor will be switch on. The typical time constant for this
is:
Tso = 1 µF * (33+82) kΩ = 112 msec.
It is clear that if the stall current is very high the voltage across R2a and R2b is also high and C2 will
be charged faster, resulting in a shorter switch off time. If the stall current is low, the switch off time
will be longer.

Figure 3. High Voltage Protection
5. High Voltage Protection:
If the supply voltage is higher that 20 V, zener diode D6 starts conducting. This will cause the base
voltage of Q1 to increase independent of the (motor) current through R2a and R2b. Q1 will be
switched on, followed by Q4. M1 will be switched off, thus switching off the motor and hereby
protecting it (and the circuitry) from the voltage peaks.
Zener diode D1 protects M1 from getting damaged by the voltage peak.12

12

MCi Bas Huijzers 02-08-2001
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IX Research report
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In het verslag is uitgelegd hoe een AHP werkt, hierboven is een voorbeeld gegeven van een
AHP die gebruikt is bij het onderzoek. Hier is uitgekomen dat Torque voor deze persoon het
belangrijkste onderdeel is. Er zal over dit onderwerp de eerste vragen gesteld worden.
Hieronder zijn een aantal voorbeeld vragen weergegeven. Na het beantwoorden van deze
vragen wordt er verder gegaan met vibratie dit is daarna het belangrijkste onderdeel en zo
worden de vragen behandeld.
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Torque
Questin

Answer

3.1 Wat is het maximale restmoment? Hoe makkelijk moet de spiegel tegen gehouden
kunnen worden?

BMW hanteert NEN-moment van 3Nm.

3.2 Met welk moment moet de spiegelkap met de hand in gevouwen kunnen worden?
(handverstelmoment)

zie OEM specs.

3.3 Mag de eccentric PF actuator hogere momenten hebben dan de conventionele PF actuator?Nee
3.4 Zijn er andere momenten waar rekening meegehouden moet worden?

Axial Torque, bv. GM waarde

nee
ja, namelijk

Back to AHP
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XI Terminologie
Powerfold actuator: een apparaat om de buitenspiegel van een motorvoertuig elektrisch te
kunnen verstellen.
Solidworks: 3D tekenprogramma.
Rapid prototyping: een prototype te maken.
Fold out: rijstand van de buitenspiegel.
Fold in: parkeerstand van de buitenspiegel.
Fold over: wanneer de buitenspiegel naar de voorkant van het voertuig wordt geduwd.
Double detent: zorgt ervoor dat er een duidelijke klik in beide richtingen is te voelen in de
actuator wanneer deze handmatig versteld wordt naar fold out positie.
Roteren: verdraaien
Transleren: verticale beweging.
Handverstelmoment: het moment dat nodig is om de spiegelkap met de hand in te vouwen
Eccentric powerfold actuator: een powerfold actuator die zowel roteert als transleert.
Headrock: verticale kracht op het uiteinde van de spiegelkap.
Pendulumtest: test met een slinger.
OEM: Original Equipment Manufacturer, in Automotive uitsluitend de automobielfabrikanten
AHP: Analytic Hierarchy Process, onderzoek methode.
Morfologische kaart: methode om ideeën te verwerken in een matrix.
Research report: bevinden over een product bv voor en nadelen.
Pugh method: een andere methode om tot een keuze te komen.
QFD: quality function development, een manier om klant wensen om te zetten in een product.
Lossingshoek: een schuine kant aan een product om gemakkelijk uit te stoten uit de matrijs
Stand-alone: kan direct gemonteerd worden.
Mosfet: metal oxide semiconductor field effect transistor
Passivering: een chemische bewerking van het metaaloppervlak waarbij een passieve deklaag
ontstaat
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Bron vermelding
Mechanical design process; hoofdstuk 9.5 blz. 175
Design Guide GE plastics; hoofdstuk mechanical properties
Construeren in thermoplastische kunststoffen; stam technische boeken
Informatiecentrum milieuvergunningen; informatieblad kunststofverwerkende industrie
Konstruieren mit kunststoffen; Gunter Erhard blz 168
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