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IMSystems’in Archimedes dişsiz tek 
kademeli birleşik planet dişli sistemi ile 
Drive 10,000:1 rasyo elde etti. 

They've Got the Power1

IMSsystems

GÜÇ ONLARDA
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GÜÇ AKTARIMI UZAK ARA ESKİ 
BİR OKULDUR 

Dişli ve hidrolik sistemler gibi par-
çaları içerir. Günümüze değin mü-
hendisler geçmişteki eski sınırlan-
dırma ve tavizlerden kurtulmanın 
bir yolunu aramışlardır. Bu ay, size 
bunlardan ikisini anlatacağız. Birinci-
si sıkıştırmalı silindirli dişlinin yerini 
alan planet dişli. Diğeri ise hidrolik 
tahrikli drondur.   

Hollanda’ da faaliyetlerine başlayan 
Innovative Mechatronic Systems 
benzer sistemlerden 25 kat daha bü-
yük olarak 10,000:1 dişli rasyosu ile 
tek kademeli dişli aktarımı geliştirdi. 

Yeni Archimedes Drive planet dişliye 
benzemekte olup dişliler için sürtün-
meli silindirlerin yerini almıştır. Ke-
sintisiz temas dişli geçmeleri ve ne-
redeyse tüm geri tepmeyi ortadan 
kaldırmakta ve verim, doğruluk ve 
torku en üst seviyelere taşımaktadır. 

DİŞSİZ AKTARIM 

LAB Innovative Mechatronic 
Systems (IMSystems), Delfti Hollan-
da. Jack Schorsch, CEO. 

AMAÇ Yüksek tork üreten küçük, 
hassas bir dişli sistemi geliştirmek. 

GELİŞTİRME Yüksek tork ve geri 
tepmesiz tek kademe 10.000:1 dişli 
redüksiyonu elde eden Archimedes 
drive.  

Archimedes, protez ve dış iskelet 
imal ederken küçük, yüksek tork sağ-
layan dişlilerin bulunmamasıyla ha-
yal kırıklığına uğrayan Jack Schorsch’ 
ın buluşudur.    

Delft Teknik Üniversitesindeki dok-
tora öğrenimi sırasında kombine bir-
leşik planet ve çekiş tahriki geliştirdi.  

Konvansiyonel planet şanzımanda 
merkezi bir “güneş” giriş dişlisi ve 
bunun etrafında dönen birkaç daha 
küçük “planet” dişlileri bulunmakta 

idi. Bir tarafta güneş ile planetin diş 

ağı ve diğer tarafta ise büyük bir dai-

resel halka – bunu bir asteroit kuşağı 

olarak düşünün.

Güneş ve halka arasında boyut fark-

lılığı dişli redüksiyon rasyosunu be-

lirler. Daha yüksek rasyo elde edebil-

mek için birçok şanzıman iki veya üç 

planet tahriki bir araya getirir.       

Kombine şanzıman bu problemi 

ikinci bir dişliyi– genellikle farklı dişli 

sayısı ile – orijinal planetler üzerine 

kaynatarak çözer. Bu durum dişli ras-

yosunu ikinci kez azaltır.

Schorsch, burada verimden 

fedakârlık edilmişti, çünkü “dişli ağ-

larının ayarı daima bir miktar kaçık-

tır” dedi. Ağın geliştirilmesi torku 

azalttı. 

Schorsch’ ın öngörüsü birleşik tah-

riki korumak fakat dişliyi kaybetme 

yönünde idi. 

Hidrolikler geleceğin ağır yük dronlarında kullanılabilir.  

Maha Fluid Power Research 
Center  
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Hafif dişliler – çekiş tahriki – sadece 
silindi dişlilerini yüksek güç üret-
meye yetecek kadar sıkıştırdıkla-
rında işe yaramaktadır. Bunu kararlı 
bir biçimde yapmak çok zordur. Bu 
nedenle, Schorsch, bunları yaya 
dönüştürecek şekilde silindirler bo-
yunca delikler açtı.   

Bize ihtiyaç duyduğumuz kuvveti 
sağlayacak şekilde 50 veya 100 mik-
ron sıkıştırma elde edebiliriz ve nor-
mal imalatta mümkündür” dedi.

Schorsch, tahriki ticarileştirmek için 
IMSystems’ i kurdu.

Purdue Üniversitesinin Maha Fluid 
Power Araştırma Merkezinde dok-
tora sonrası hizmette görevli olan 
Lizhi Shang hidrolik gücün ağır yük 
dronlarının geleceği olduğuna inan-
maktadır. 

Shang, hafif ağırlığını ve yüksek güç 
yoğunluğunu ortaya koymak için 
2-metre uzunluğunda bir proto-
tip planlamıştır. Hidrolik tahriki için 
elektrik motoru kullanmakta fakat 
Shang piston veya türbin motor 
kullanarak daha büyük yük ve yolcu 
dronlarını öngörmektedir. 

Tasarım Workhorse’ ın “wo-person 
SureFly Quadkopterinden (dört per-
vaneli robot helikopter) esinlenmiş-
tir. Pistonlu motor rotorun elektrik 
motorların güç sağlayan jeneratörle-
rini tahrik etmektedir.         

Shang, “ Hidroliğin elektrikli sistem-
lere kıyasla avantajlı” olduğunu söy-
ledi. Yüksek akışkan basıncı çok yük-
sek güç yoğunluğu üretir.” Ve hidrolik 
motorlar ayı güç verimi ile elektrikli 
motorları yarısı kadar ağırlığındadır.”   

Bütçeli üretilen prototipi, düşük küt-
le ve yüksek güç için seçilmiş merke-
zi, satışa hazır uçak dereceli hidrolik 

pompayı tahrik etmek için fişli elekt-
rik motoru kullanmaktadır. Pompa 
tam hızda çalıştırılırsa, pervaneleri 
ses hızından yüksek bir hızda çevirir 
ve yükü azaltır, bu nedenle Shang 
prototipi yüzde 30 hız kapasitesinde 
çalıştırdı. 

Pompa basınçlandırılmış sıvıyı her 
bir pervane için bir adet olmak üzere 
dört dişli-boyunda hidrolik motorla-
ra gönderdi.   

Shang, “Kontrolör, projenin en zorlu 
bölümü” olduğunu söyledi. “Hidrolik 
sistemler önceden kestirilemez fakat 
bunlar hiç de basit değildir.”

Çok yüksek sıkıştırma kuvveti altında 
kalan yaylar yerlerinden çıkıp tahriki 
parçalara ayırır. 

Sınırlı eleman modellerini kullana-
rak, Schorsch ve ekibi planet yayla-
rının güneş ve halkalarla buluştuğu 
yeri irdeledi. Ayar sorunlarının çözü-
müne ek olarak, modeller kaymayı 
azaltma ve yağlama gerektirmeden 
uzun kullanım sürelerini elde etme-
sine yardımcı oldu. 

Çekiş tahriklerinin dezavantajları 
vardır. Dişliler zamanla mevcut yer-
lerini kaybedebilir. Archimedes’ in 
hassasiyet gerektiren uygulamalar 
için yüksek-çözünürlüklü şifre çözü-
cüye ihtiyacı vardır. 

IMSystems gelecek yılın ilk aylarında 
ilk geliştirme kitini piyasaya sürmeyi 
planlamaktadır. Schorsch, Archime-
des’ in yüksek tork, yüksek dişli ras-
yoları, doğruluk ve boyut gibi özel-
likleri bir araya getirmesinin yeni bir 
çığır açacağını ummaktadır.       

HİDROLİK UÇUŞ 

LAB Maha Akışkan Gücü Araştırma 
Merkezi, Purdue Üniversitesi, West 

Lafayette, Ind. Andrea Vacca, baş 
araştırmacı; Lizhi Shang, doktora 
sonrası araştırmacı. 

AMAÇ Amerika’ nın en büyük akış-
kan güç laboratuvarı hidrolik bile-
şenlerin ve sistemlerin ve burunların 
çok-etki alanlı modellerinin oluştu-
rulması üzerine odaklanmaktadır.  

GELİŞTİRME İtiş ve kontrol için hid-
rolik güç kullanan hafif bir dron. 

Dronun uçuşunu kontrol edebilmek 
için, her bir pervaneyi farklı hızlarda 
tahrik edecek ve artık basınçla baş 
edebilecek bir sisteme ihtiyaç duy-
du. Elektrikli motordan farklı olarak 
hidroliklerin kapatılması sistemde 
artık basınca yol açar. Shang bunu 
telafi etmeli ya da dronu değişen 
rüzgarda veya ideal hava koşulları 
olmadan ayar sorunları yaşayacaktır. 

Demo uçuşlarında bunları doğrula-
mak için bazı kontrol strateji ve plan-
ları geliştirdi. 

Donanımın değiştirilmesi yardımcı 
olabilir. Örneğin, daha iyi boyutlan-
dırılmış bir ana pompa alıp güçten 
taviz vermeden ağırlığı azaltabilirdi. 

Her bir pompaj döngüsünde yer 
değiştiren sıvı miktarını değiştirebi-
leceği modeller için pervanelerde 
daha karmaşık hidrolik motorlar da 
kullanabilirdi. Bu, Shang’a pervane 
hızı üzerinde (ve daha hızlı olurdu) 
daha fazla kontrol imkanı sunardı.

Nihai olarak, Shang, acil durumlar-
da, uzak alanlara ve deniz aşırı ol-
mak üzere yük teslimatı için ağır yük 
dronlarını geliştirmeyi ummaktadır. 
Teknoloji patentini almış olup ve 
buna lisans vermek veya geliştirme-
ye devam ederken kurumsal ortak-
larla işbirliği yapmak istemektedir.


