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SAMENV ATIING 

Bij de Lichtgroep van Philips wordt een modulair bouwsysteem voor produktiemachi

nes toegepast. De bewerkingsmodules in deze machines worden aangedreven door 

nokmechanismen. Bij de uitvoering van deze aandrijving is gebleken dat er soms 

behoefte is aan compensatie van het aandrijfmoment. Tekenwisseling van het 

aandrijfmoment heeft in dergelijke gevallen tot gevolg dat de aanwezige speling in 

aIle aandrijforganen doorlopen wordt. Dit veroorzaakt trillingen en slijtage van de 

aandrijving. 

Als oplossing wordt op de nokkenas van de bewerkingsmodule een extra nok 

bevestigd die tekenwisseling van het aandrijfmoment moet voorkomen. Het iteratieve 

karakter van het ontwerpproces van een dergeUjk compensatiemechanisme maakt toe

passing van een computer zinvol. In de programmeertaal Pascal is een rekenpro

gramma ontwikkeld, dat een compensatie-nokmechanisme ontwerpt voor een gegeven 

bewerkingsmodule. 

Uitvoering van het programma op enkele nokmechanismen met eenvoudige heffunc

ties geeft een positief resultaat: het blijkt mogelijk om met het programma een nok te 

ontwerpen, die het gecompenseerde aandrijfmoment van de bewerkingsmodule een 

constante, positieve waarde geeft. Deze waarde is gelijk aan het gemiddelde aandrijf

moment zonder compensatie. 

Het programma houdt geen rekening met het optreden van wrijving in de nokme

chanismen. Verdiscontering van de wrijving versterkt slechts het positieve karakter 

van het aandrijfmoment en vormt dus geen probleem. 

Het voorkomen van trillingen in de volgmechanismen of van torsietrillingen in de 

aandrijfas wordt niet in beschouwing genomen. De compensatienok bewerkstelligt 

slechts een primaire nivellering van het aandrijfmoment, die optimaal is bij een 

bepaalde snelheid van de bewerkingsmodule. 
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VOORWOORD 

Dit verslag is geschreven in het kader van de onderzoekopdracht WP A, die uitge

voerd is binnen de groep Specifieke produktiemiddelen. Deze opdracht kan in twee 

delen worden gesplitst. Het eerste gedeelte bestaat uit het ontwerp van een compen

satienok. Het tweede gedeelte omvat de ontwikkeling van een computerprogramma, 

dat dit ontwerpproces uitvoert. 

Als voorbereiding op het tweede gedeelte van de opdracht heb ik de cursus Pascal 

gevolgd, die door het Rekencentrum van de Technische Universiteit Eindhoven werd 

verzorgd. 

Ik wil de heer Koumans bedanken voor zijn begeleiding. 
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I.INLEIDING 

Bij de Lichtgroep van Philips wordt een modulair bouwsysteem voor produktiemachi· 

nes, te weten draaitafels en lijnmachines toegepast. De bewegingen in een bewer· 

kingsmodule van een dergelijke machine worden gerealiseerd door nokmechanismen 

op een eigen nokkenas. Een centrale aandrijfbasis drijft de verschillende nokkenassen 

in de machine aan. Bij de uitvoering van deze aandrijving is gebleken dat enkele 

bewerkingsmodules compensatie van het aandrijfmoment behoeven. Deze compensa

tie behoort zodanig te zijn dat het gecompenseerde aandrijfmoment niet meer van 

teken wijzigt. 

In het kader van deze onderzoekopdracht worden de mogelijkbeden beschouwd om 

compensatie van het aandrijfmoment van een bewerkingsmodule uit te voeren met 

behulp van een nokmechanisme. Hiertoe wordt een compensatienok ontworpen op de 

nokkenas van de module. Dit ontwerpproces is bij uitstek geschikt voor computertoe· 

passing. De opdracht behelst dan ook het ontwikkelen van een rekenprogramma in de 

programmeertaal Pascal, dat voor een gegeven bewerkingsmodule de geometrie 

bepaalt van het compensatie-nokmechanisme. 

De opdracht is uitgevoerd volgens de Projectstrategie van Van Bragt (1989). 

Tijdens de orientatie-fase van deze strategie is reeds besloten om de opdracht te 

splitsen in twee delen: het eerste gedeelte omvat het ontwerpproces van een compen· 

satiemechanisme; het tweede gedeelte behelst de ontwikkeling van het computerpro

gramma, dat dit ontwerpproces kan uitvoeren. Deze indeling is in de verslaglegging 

gehandhaafd. 
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2. ENKELVOUDIGE NOKMECHANISMEN 

Een nokmechanisme kan zowel vormgesloten als krachtgesloten zijn. Het model dat 

wij van een nokmechanisme hanteren, moet voor beide typen het aandrijfmoment 

kunnen beschrijven. 

2.1. Modelvorming 

We beschouwen een eenvoudig model van een nokmechanisme volgens figuur 1: 

Model: * Het volgmechanisme is oneindig stijf. 

r 

figuur 1: Geschematiseerd volgsysteem 

Meestal zal het volgmechanisme be

staan uit een aantal hefbomen, stangen 

en sleden. Deze massa's worden gere

duceerd tot een vervangende volgmas

sa m volgens de methode van Koster 

(zie bijlage 1). 

* Een veer zorgt ervoor dat de nokrol 

steeds in contact blijft met de nok. 

* De uitwendige krachten worden ge

vormd door de bewerkingskrachten. 

Indien de nokoverbrenging verliesloos wordt verondersteld, geldt: 

ingaand vermogen = uitgaand vermogen 
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Uitgeschreven wordt dit: 

waarbij: 

M: aandrijfmomenl [Nmm]; 

w: hoeksnelheid [rad/sec]; 

Mow =F"V (2.1) 

F: de component van de contactkracht In de bewegingsrichting van de 

nokvolger [N]; 

v: snelheid van het nokrolmiddelpunt [mm/sec]o 

Indien de hoeksnelheid constant is, geldt voor het aandrijfmoment M: 

v M=Fo-
2nn 

(22) 

De drukhoek a is de hoek tussen de bewegingsrichting van de nokvolger en de 

normaal op het nokprofiel in het aanrakingspunt. 

De componenten van F volgen uit een analyse van de krachten die op de nokrol 

werken: 

m 

- -

+heII\ng 

~\\. _._._.J._._. 
P 

figuur 2: krachtanalyse 

Voor F voigt: F = m*a + Fveer + F arb (23) 

Hier onderscheidt zich het krachtgesloten nokmechanisme 

van het vormgesloten mechanisme. Voor een krachtgesloten 

mechanisme is Fveer uit vergelijking (2.3) gelijk aan de 

sluitkrachl. Het vormgesloten mechanisme kent geen sluit

kracht en is dus een bijzonder geval van krachtsluiting; in 

het model stell en we voor een vormgesloten nok de kracht 

F veer gelijk aan nul. 
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2.2. Aandrijfmoment 

Het aandrijfmoment van een enkelvoudig nokmechanisme is een continue functie van 

de hoekverdraaiing 4> van de nokkenas. We nemen aan dat de nokkenas eenparig 

draait: (,,) = d<l> =constant 
tit 

Uitdrukken in 4> van de variabelen van vergelijking (2.2) geeft: 

waarbij: V(<I»::; dh( <1» 

dt 

(24) 

(25) 

Het verloop van de arbeidskracht verschilt per bewerkingsproces dat door het 

nokmechanisme wordt aangedreven. Bij de bepaling van het momentverloop laten we 

voor de duidelijkheid deze arbeidskracht buiten beschouwing. Het aandrijfmoment 

van een vormgesloten nok is dan evenredig met het produkt van de hefsnelheid en de 

hefversnelling. Voor een heffingverloop volgens de scheve sinus is in figuur 3 het 

moment uitgezet als functie van tltm• 

M 

• I 

1 

figuur 3: Momentverloop van een vormgesloten nokmechanisme zonder uitwendige 

belasting 
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Voor een krachtgesloten nok geldt een andere evenredigheid: 

(2.6) 

Het verloop van de sluitkracht tijdens de heffing beinvloedt hier ook het verloop van 

het aandrijfmoment. Door aan deze kracht geschikte eisen te stell en, is het mogelijk 

om het aandrijfmoment tijdens de heffing niet van teken te laten wisselen (Koumans 

1988). In figuur 4 is voor een dergelijk krachtverloop het aandrijfmoment uitgezet als 

functie van t/tm; de te doorlopen heffing voIgt de scheve sinus. 

M 

t 

0.5 1 

figuur 4: Momentverloop van een krachtgesloten nokmechanisme zonder uitwendi

ge belasting 

Het teken van het aandrijfmoment hangt af van de richting van de snelheid van de 

nokvolger. Bij het heffen van de Massa wordt energie toegevoerd waarmee de veer 

gespannen wordt. Bij het dalen geeft de veer deze energie weer af en poogt hiermee 

de nokkenas aan te drijven. Bij de overgang van heffen naar dalen treedt zodoende 

omkering van het aandrijfmoment op. 
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Voor de bepaling van het aandrijfmoment van een enkelvoudig nokmechanisme zijn 

de volgende gegevens nodig: 

* heffunctie: h( cp) 

* 

* 

* 

* 

vervangende volgmassa: Deze gereduceerde massa wordt berekend volgens 

de methode van Koster (Bijlage 1). 

vervangende veer: 

te leveren arbeidskracht 

cyc1ustijd T 

- gereduceerde stijfheid 

- voorspanning 

De vervangende veerkracht is de kracht van de 

sluitveer betrokken op het nokrolmiddelpunt. Voor 

vormgesloten nokmechanismen is deze kracht gelijk 

aan nul. 

De gegevens van de vervangende veer bepalen samen met de gegevens van de 

heffunctie de grootte van de kracht, die de vervangende veer uitoefent tijdens een 

omwenteling van de nokkenas. 
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3. SAMENWERKENDE NOKMECHANISMEN 

In werkelijkheid bevinden zich meerdere nokmechanismen op de nokkenas. Het 

aandrijfmoment wordt samengesteld door sommatie van de aandrijfmomenten van de 

afzonderlijke nokmechanismen. Indien dit moment een erg grillig verloop heeft, kan 

het de hoeksnelheid van de nokkenas beinvloeden. Deze invloed kan beperkt worden 

door toepassing van een vliegwiel of een ruim gedimensioneerde aandrijfmotor. 

Ben groter probleem vormt omkering van het aandrijfmoment. Spelingen die zich in 

de aandrijforganen bevinden, worden hierdoor doorlopen. 

Figuur 5 geeft de aandrijving van een nokkenas waarop zich drie nOkken bevinden. 

Bij omkering van het aandrijfmoment worden het trekkende part en het getrokken 

part van de V-riem verwisseld, waardoor de wormas over een bepaalde hoek 

verdraait. Ook de speling tussen worm en wormwiel wordt dan doorlopen. Dit 

veroorzaakt trillingen en stoten, die de aandrijforganen extra zwaar belasten en 

slijtage bevorderen. Verkleining van de te doorlopen speling in de aandrijforganen is 

een mogelijke oplossing; deze spelingsarme constructies zijn echter behoorlijk 

kostbaar en ze bieden geen oplossing voor de oorzaak van het probleem. 

figuuur 5: Aandrijving van een nokkenas 
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Het totale aandrijfmoment van een bewerkingsmodule wordt verkregen door somma

tie van de aandrijfmomenten van de N parallelle nokmechanismen in de module: 

N 

Mtot(q,) = L Mj(q,) (3.1) 
j-I 

Het totale aandrijfmoment Mtot is een continue functie van <p. Om numerieke opera

ties eenvoudig te kunnen uitvoeren, berekenen we Mtot slechts op een eindig aantal 

discrete posities van <p. Bij dit discretisatieproces wordt een volledige omwenteling 

van de nokkenas verdeeld in K hoekstapjes ter grootte A¢. 

Discretisatie: 

(3.2) 

waarbij: q,; =i'Aq, 

Het moment van de compensatienok opgeteld bij het totale moment dient een 

constant verloop te vertonen als functie van ¢; oftewel: 

(3.3) 

Het gemiddeide moment Mgem wordt hierbij als voIgt berekend: 

K 

LMtot(q,i) 
Mgem = _i"'_l __ _ 

K 

(3.4) 
[Nmm] 

Het gecompenseerde aandrijfmoment van de bewerkingsmodule wordt zodoende 

gelijk aan het gemiddelde, ongecompenseerde aandrijfmoment. Indien de bewerkings

module geen arbeid behoeft te verrichten, is dit gemiddelde moment gelijk aan nul. 
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4. VOORKOMEN VAN OMKERING VAN HET AANDRUFMOMENT 

Er zijn verschillende method en om te voorkomen dat het aandrijfmoment in de 

nokkenas van teken omkeert: 

methode 1: Continue rem 

Op de nokkenas wordt een constant, remmend moment aangebracht. Dit 

compensatiemoment moet in absolute zin groter zijn dan de maximale 

waarde van het negatieve aandrijfmoment. 

nominaal: 

M compensatie: 

l' resulterend: 

I r- ...................................... ">." ••••••••.••.• ·························7 

>t 

figuur 6: Momentverloop bij continue rem 

Kenmerken: 

- Het maximale t resulterende aandrijfmoment is meer dan twee maal zo 

groot geworden als het maximale, nominale aandrijfmoment zonder 

compensatie. 

- De aandrijving wordt hierdoor onnodig zwaar belast. 

- Energie wordt omgezet in nutteloze warmte. 

12 



methode 2: Geprogrammeerde rem 

Tijdens de daling van de nok:volger wordt een remmend moment aange

bracht. Dit moment is in grootte gelijk en in richting tegengesteld aan het 

nominale moment op elk tijdstip. 

M 

1 
nomInaaI: 

compensatle: ................... . 

resulterend: 

tm > t 

figuur 7: Momentverloop bij geprogrammeerde rem 

Kenmerken: 

- Het maximale, resulterende aandrijfmoment wordt nu niet groter dan 

het maximale, nominale aandrijfmoment zonder compensatie. 

- Het aandrijfmoment is snelheidsafhankelijk. Indien de snelheid van de 

machine wordt veranderd, dan zal de compensatie niet meer volledig 

zijn. 

- Ook bij dit principe wordt door de rem energie omgezet in nutteloze 

warmte. 

methode 3: Compensatie door middel van energie-uitwisseling 

Het compensatiemechanisme vraagt een aandrijfmoment dat juist tegen

gesteld is aan de som van de aandrijfmomenten van de verschillende 

nokmechanismen op de nokkenas. 

Als de compensatie volledig is, hoeft de motor nog slechts de energie te 

leveren die door de wrijving verloren gaat. De aandrijving wordt zo dus 

minimaal belast. Zie figuur 8. 

13 



M 

1 
nominaaJ: 

compensa!le: ...................... . 

resulterend: 

>t 

figuur 8: Momentverloop bij energie-uitwisseling 

Het is duidelijk dat methode 3 (compensatie door middel van energie-uitwisseling) de 

voorkeur verdient. Tijdens bedrijf vindt er een uitwisseling van energie plaats tussen 

de bewerkingsunit en het compensatiemechanisme, zodanig dat de totale energie van 

het gehele systeem constant is (wrijving wordt buiten beschouwing gelaten). 

~w + Ecomp = constant 

De bewerkingsunit krijgt zijn energie van de roterende nokkenas in zuiver kinetische 

vorm. Het compensatiemechanisme wordt ook aan deze as bevestigd en kan de 

energie opslaan zowel in kinetische als in potentiele vorm. Een van de criteria voor 

de uitvoering van de opdracht is dat de aan te brengen koppelcompensatie dient te 

worden gerealiseerd met behulp van een nokmechanisme. Dit criterium beperkt de 

mogelijkbeden van energie-opslag tot de potentiele vorm. 

aandrijfas 

BEWERKINGS-UNIT 
COM PENSATIE 

UNIT 

figuur 9: Globale systeemconfiguratie 
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5. HET COMPENSATIE·NOKMECHANISME 

5.1. Inleiding 

Het compensatiemecbanisme moet op de nokkenas een moment uitoefenen dat snel 

kan varieren. Dit moment wordt opgewekt door een volger met een bepaalde kracbt 

tegen een nok te drukken. De grootte van bet moment wordt bepaald door de grootte 

van de drukkracht en de straal waarop deze kracht werkt. Bij een nokmechanisme ligt 

het voor de hand om de straal als regelgrootheid te kiezen. De heffing van de nokvol

ger zal echter vaak gevolgen hebben voor de grootte van de kracht en op deze manier 

ook de grootte van het moment belnvloeden. 

5.2. Alternatieve construe ties 

De geometrie van de compensatienok is afbankelijk van de gekozen configuratie van 

bet volgermechanisme. We beschouwen de eigenschappen van een aantal mogelijke 

constructies: 
... 

... 

... 

Kracht- of vormgesloten: 

De volger van het compensatiemechanisme moet een kracht overbrengen op 

de nok. Bij een krachtgesloten overbrenging zorgt de sluitkracht voor handha

ving van het contact tussen nok en nokrol. Een eenvoudige constructie wordt 

verkregen indien het krachtelement behalve de sluitkracht, 66k de kracht 

bestemd voor het compenserend moment levert. 

Nokvorm: 

De nokschijf is een eenvoudig te construeren nokvorm. 

Volgervorm: 

1) Bij een nokvolger bestaande uit een rol en een schuifstang is kans op 

vastlopen van de schuifstang in de rechtgeleiding aanwezig (figuur 10). 

Het gevaar van vastlopen is groter bij een grote drukhoek en een grote 

wrijvingscoefficient tussen de schuifstang en de rechtgeleiding. 

15 
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figuur 10: Eenvoudige rechtgeleide volger 

2) Figuur 11 toont een constructie die minder kans heeft op vastlopen. De 

schuifstang is hier gelagerd op twee plaatsen aan weerszijden van de 

rotatie-as van de nok. 

o 

figuur 11: Tweezijdig gelagerde, rechtgeleide volger 

3) Bij een slingervolger (figuur 12) is de kans op vastlopen zeer gering, 

terwijl de constructie erg eenvoudig is. WeI moet men rekening houden 

met het feit dat de drukboek de krachten in de hefboom en de lagering 

ervan vergroot. Bij de toepassing van een slingervolger zijn er twee 

mogelijkbeden: een meelopend of een tegenlopend mechanisme. Het 

meelopende mechanisme verdient sterk de voorkeur. De nokrol tracht 

daarbij steeds in een denkbeeldig spoor op de nok te gaan lopen; ook 

als de hefboom speling heeft in het draaipunt. 

16 



Bij een tegenlopend mechanisme poogt de nokrol zijdelings van de nok af te lopeno 

De hartlijn van de nokrol blijft dan niet evenwijdig aan de rotatie-as van de nok, 

zodat er slip optreedt tussen rol en nok. 

.. 

figuur 12: Slingervolger 

Type krachtelement: 

De compensatienok bewerkstelligt slechts een primaire egalisering van het 

aandrijfmoment, die optimaal is bij een bepaalde snelheid van de nokkenas. 

Tijdens het aanlopen van de machine werkt het compensatiemechanisme 

slechts tegen en kan dus beter worden losgenomen. We beschouwen twee 

verschillende krachtelementen. 

1) Schroef- of torsieveer: 
.. De kracht is een lineaire functie van de nokvolgerheffing . 

.. Losnemen van de veer tijdens aanlopen is moeilijk te realiseren. 

2) Luchtcilinder: 
.. De kracht is onafhankelijk van de heffing . 
.. Tijdens aanlopen haalt men eenvoudig de druk van de cilinder . 

17 



Combinatie van de genoemde mogelijkheden leidt tot een achttal alternatieve 

constructies, welke hieronder schematisch afgebeeld zijIL 

1 2 

11 
3 4 

1 1 
5 6 

L L 

7 8 
L L 

figuur 13: Altematieve c:onstructies 
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5.3. Keuze van het beste alternatief 

Als eisenpakket zijn vijf kenmerken genomen waaraan de constructie moet voldoen. 

Deze kenmerken zijn: 

A: benodigde inbouwruimte : constructie moet passen in de bestaande ruimte; 

B: moeilijkheden bij losnemen : energie-opnemend element moet eenvoudig losge

nomen kunnen worden; 

c: complexiteit 

D: storingskans 

E: benodigde kracht 

: de constructie moet zo eenvoudig mogelijk zijn; 

: storingsvrije werking; 

: zo klein mogelijk; een kleinere kracht kan opge

bracht worden door een kleiner element. 

We bepalen eerst de weegfactoren van de verschillende kenmerken door ze met 

elkaar te vergelijken en te bepalen welk kenmerk prevaleert; dat kenmerk wordt met 

een kleine letter opgenomen in de tabel. Het aantal malen dat het kenmerk in de 

tabel voorkomt, bepaalt de weegfactor. 

D A 

A -

B -

C -
D -

E -

3 * a = 30% 

3 * b = 30% 

1 * c = 10% 

2 * d = 20% 

1 * e = 10% 

----------------- + 

100% 

B 

a 

-

-

-

-

C n pi 
a d a 

b b b 

- c e 

- - d 

- - -
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Voor aIle alternatieve constructies wordt beschouwd in welke mate ze aan deze 

kenmerken voldoen: 

I 

ALTERNATIEVEN 

kenmerken 
1 

I 
2 

I 
3 

I 
4 

I 
5 

I 
6 

A 1 3 1 2 4 4 

B 1 5 1 5 1 5 

C 4 3 1 1 4 4 

D 1 1 3 3 4 4 

E 3 I 3 3 3 4 4 

gewogen 1.5 3.2 1.6 3.1 3.1 4.3 

totaal 

Bij deze beoordeling gebruiken we een ordinale schaal: 

1: slecht 

2: redelijk 

3: voldoende 

4: goed 

5: zeer goed 

I 
7 

I 
5 

1 

4 

4 

2 

3.2 

Alternatief 8 is met een gewogen totaa1 van 4.4 de beste keuze. 
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WEEG-

8 
FACTOR 

5 0.3 

5 0.3 

4 0.1 

4 0.2 

2 0.1 

4.4 



5.4. Model van gekozen alternatief 

In eerste instantie beschouwen we een eenvoudig model van een "centrisch" nokme

chanisme met slingervolger. 

figuur 14: "centrisch" nokmechanisme met slingervolger 

Veronderstellin&en: 

1. lichte volger 

2. stijve veer 

3. beperkte inbouwruimte bij de bewerkingsmodules 

4. geen uitwendige krachten op het volgmechanisme 

5. slingerlengte L > 3*hefhoogte 

6. Het moment Mcomp( <Pi)' dat het mechanisme op K discrete posities van 

de nokkenas moet gaan leveren, is bekend. 

ad.1 en 2: De massakrachten mogen worden verwaarloosd, aangezien geldt: 

m*a < < Fveer. 

ad.3: De beschikbare ruimte voor het krachtelement is beperkt. Indien een 

schroefveer wordt gekozen, kan deze dus niet onbeperkt lang zijn. Het 

gevolg hiervan is dat we de variatie in de veerkracht niet mogen verwaar

lozen ten opzichte van de kracht zeif. De veerkracht is dus een functie van 

de volgerheffing; Fveer = Fveer(h(IP))' 
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ad.4: Faro = O. 

ad.5: Nokvolgers aan een hetboom hebben een excentriciteitshoek die verandert 

tijdens het doorlopen van de heffing. Doordat de volger een circulaire in 

plaats van een rechtlijnige beweging uitvoert, ontstaat er een niet-constan

te afwijking in het heffingsverloop. 

Om de complexiteit van de nokberekening te beperken, benaderen we een 

rechtlijnige volgerbeweging door de nokvolger aan een "oneindig" lange 

slinger te bevestigen. Koumans (1988) beweert dat deze benadering reeds 

goed toepasbaar is als de slingerlengte groter is dan drie maal de hetboog

teo We positioneren de nokrol centrisch ten opzichte van de nok en 

benaderen zo een centrische, rechtgeleide volger. 

Met het oog op de duidelijkheid nemen we in de volgende beschouwingen een 

puntvormige nokvolger aan; het getekende nokprofiel kan dan worden opgevat als 

nokrolmiddelpuntsbaan. 

De genoemde veronderstellingen vereenvoudigen de formule voor het aandrijfmo

ment (2.7) tot: 

Mcomp(4)) = Fveer (4)> 'V(4)) 
21tn 

- <p : hoekverdraaiing van de nokkenas [rad] 

- Mcomp(<p) : aandrijfmoment [Nmm] 

(5.1) 

- Fveer( <p) : de door het element geleverde kracht, betrokken op het nokrolmiddel-

punt en werkend in de richting van de volgersnelheid [N] 

- V(<p) : snelheid van bet nokrolmiddelpunt (loodrecht op de slinger) [mm/s] 

-n : toerental van nokkenas [omw / sec] 

Het aandrijfmoment wordt bepaald door een kracbt en een snelheid. Atbankelijk van 

de keuze van het krachtelement kan deze kracht constant of variabel zijn. 

We beschouwen twee mogelijke elementen: 

1 pneumatische cilinder 

2 lineaire veer 
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5.4.1. Pneumatische cilinder 

We kiezen een enkelwerkende, open trekcilinder die aangesloten is op perslucht van 

constante druk; de ingaande slag wordt hierbij door de perslucht tot stand gebracht. 

Er is geen aparte veer nodig om de uitgaande slag te bewerkstelligen, aangezien de 

nokvolger reeds bij toenemende nokstraal de zuiger terugvoert naar zijn uitgangsposi

tie. In figuur 15 zijn de belangrijkste onderdelen van de pneumatische cilinder sche

matisch afgebeeld: 

s 

F m Po 

...... Fr 

figuur 15: Schema van een enkelwerkende, open trekcilinder 

De bewegingsvergelijking van de zuiger is: 

m's=A .p -A .p -F-F 1 1 0 0 r 
(5.2) 

waarbij: 

s zulgerweg 

PI cilinderdruk perslucht 

At zuigeroppervlak stangzijde 

Po atmosferische druk 

Ao zuigeroppervlak atmosferische zijde 

m massa van de bewegende delen (zuiger, stang en volgmassa) 

F uitwendige kracht 

Fr wrijvingskracht tussen zuiger en cilinderwand 
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Aannames: 

verwaarloosbare massa van de bewegende del en; 

de cilinder wordt continu gevoed door een persluchtsysteem met constante 

druk; 

wrijvingskracht is verwaarloosbaar klein ten opzichte van de uitwendige kracht; 

Onder deze aannames voIgt uit vergelijking (5.2) dat de uitwendige kracht F 

constant is. 

Als gevolg van de constante kracht van de pneumatische cilinder wordt vergelijking 

(5.1) vereenvoudigd tot: 

Mcomp( <p) = Fveer . V( <p) 
2itn 

Discretiseren op ivan deze vergelijking levert: 

Hierbij geldt: <P;=i.A<p (l<¢<K) 

(5.3) 

(5.4) 

We voeren nu een vereenvoudigde notatie in: Mcomp(<p) =MCOmpi • We zullen deze 

notatiewijze in het vervolg voor aIle variabelen gaan hanteren. 

* Tijdens het doorlopen van de hoekverdraaiing A¢ verandert het compensatiemo

ment met de waarde AMcomp: 

(5.5) 

* Het doorlopen van de hoekverdraaiing A¢ [rad] met constant toerental n vergt een 

tijdsinterval AT. 

AT= A<p 
2itn 
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• In bet tijdsinterval 4. T verandert de volgersnelbeid met de waarde 4. V. 

V j +1=Vj +4.Vj 

Deze snelbeidsverandering bepalen we volgens: 

2n:n 4. y,= . 4. Mcomp; 
Fveer 

(5.7) 

* Lineaire interpolatie: 

aangenomen wordt dat de snelbeid tussen twee opeenvolgende tijdstippen lineair 

verloopt; de beffing in een tijdsinterval is dan gelijk aan de gemiddelde snelbeid 

maal de verstreken tijd: 

(5.8) 

De constante kracbt maakt de oplosstrategie voor een pneumatiscbe cilinder erg 

eenvoudig: 

Mcomp(¢j) is bekend voor (1 < i < K). 

We zijn nu in staat om voor een gekozen veerkracbt de beffing van de nokvolger te 

bepalen op alle discrete asposities; we moeten aIleen de beffing nog initialiseren. 

Hiervoor kiezen we de positie waar geldt: Mcomp( ¢i) = 0; de volgersnelbeid is bier 

namelijk gelijk aan nul en we initialiseren b op O. 

5.4.2. Lineaire veer 

Toepassing van een lineaire veer als kracbtelement maakt de kracbt Fveer( ¢) uit 

vergelijking (5.1) lineair afbankelijk van de beffing. Ben lineaire veer wordt gekarak

teriseerd door slecbts twee constanten: een stijfheid (Cs) en een voorspanning (Cv). 

In formulevorm: 

Fveer( <1» = Cv + Cs' h( <1» (5.9) 

Discretisatie op i levert: 

(5.10) 
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De volgersnelheid drukken we uit als afgeleide van de heffing: 

(5.11) 

Discretisatie op i van de uitdrukking voor de volgersnelheid kan uitgevoerd worden 

volgens verschillende differentieschema's: 

- centraal: (5.12) 

- voorwaarts: (5.13) 

- achterwaarts: orde (A¢) (5.14) 

Of schoon de nauwkeurigheid van het centrale differentieschema een orde hoger is 

dan van de andere twee, passen we dit schema hier niet toe. Voor de berekening van 

de snelheid in een punt zijn namelijk de heffingen in twee andere punten benodigd. 

De voorwaartse en de achterwaartse differentieschema's behoeven slechts de heffing 

in een ander punt. We werken beide eenzijdige schema's nader uit. 

Toepassing van achterwaartse discretisatie (5.14) op i en substitutie in (5.1) levert: 

Fveer{Vi hi-hj 1 cu 
Mcomp = : (Cv+Cs·hJo - .-

i 21tn A4> 21tn 
(5.15) 
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Dit leidt tot een kwadratische vergelijking in hi en weI de volgende: 

(5.16) 

Bepaling van hi kan via een aantal oplosmethoden geschieden: 

- Toepassing van de wortelformule levert twee mogelijke oplossingen voor hi. 

Echter: indien de discriminant van de vierkantsvergelijking kleiner dan nul is, 

levert de wortelformule twee toegevoegd complexe waarden voor hi. Aangezien 

we aan een complexe heffingswaarde geen fysische betekenis toekennen, is deze 

methode onbruikbaar. Bij tests is gebleken dat inderdaad negatieve discriminan

ten optraden. 

- Numerieke iteratie: 

Hierbij benaderen we de oplossing van de vergelijking f(hi) = 0 door middel van 

iteratie. We kiezen arbitrair een startwaarde hi,o en we berekenen de reeks hi,o, 

hi l' hi 2'.·. uit een relatie van de vorm , , 

(n=O,l, ... ) (5.17) 

waar de functie g is gedefinieerd in een interval dat hi 0 bevat. Afhanke1ijk van de , 

formulering van g onderscheiden we verschillende iteratiemethoden: 

- Fixed-Point iteratie 

- methode van Newton-Raphson 

- Bisectie methode 

Deze method en worden uitvoerig besproken in Kreyszig. 

Het probleem bij deze methoden wordt gevormd door het feit dat de keuze van 

de startwaarde bepaalt of, en in welke mate de reeks convergeert. Op voorhand 

is dus niet te zeggen hoeveel iteratiestappen no dig zijn om de benadering van de 

exacte oplossing te laten voldoen aan een geeiste nauwkeurigheid. Numerieke 

iteratie vergt rekentijd die gewonnen kan worden door het probleem analytisch 

te benaderen. 
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Toepassing van voorwaartse discretisatie (5.13) op i en substitutie in (5.1) levert: 

Fveer • v: h + -hi cu 
Mcomp = 'I = (Cv+Cs'h)' '1 ' __ 

i 21tn .A~ 21tn 

h -h 
= (Cv+CS'h.)' '+1 i 

, .A~ 

Dit leidt tot een lineaire vergelijking in hi + 1 met ais oplossing: 

Cs'h; + Cv'h,+ 4~'Mcompi 
h. 1=------~----~ ,+ Cv+Cs'h 

i 

De oplosstrategie voor een lineaire veer voIgt eenvoudig: 

Mcomp(¢i) is bekend voor (1 < i < K). 

(5.18) 

(5.19) 

We zijn nu in staat om voor een gekozen veerstijfheid en voorsp~acht de heffing 

van de nokvolger te bepalen op aIle discrete asposities; we moeten aIleen de heffmg 

nog initialiseren. Het zou slim zijn om de heffing gelijk aan nul te stellen op de 

positie, waar geldt dat de veerkracht gelijk is aan de gekozen voorspankracht. Helaas 

kennen we deze positie niet. De eerste maal dat we de heffingen van een compensa

tienok berekenen, moeten we de heffing dus op een ''willekeurige positie" initialise

ren; we kiezen de positie waar geldt: Mcomp( ¢i) = O. De volgersnelheid is bier gelijk 

aan nul en we stellen voor de heffing: h = O. 

Nadat we de heffingen over een volledige asomwenteling berekend hebben, kennen 

we de positie waar de heffing minimaaI is. Bij de volgende berekening gebruiken we 

deze positie om twee grootheden te initialiseren: 

• heffing: initiaIiseren op nul 

- elementkracht: initialiseren op de gekozen voorspankracht. 
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5.5. Belangrijke ontwerpgrootheden 

Indien we de volgerheffingen op aIle discrete asposities kennen, zjjn we in staat om 

de nokrolmiddelpuntsbaan te bepalen. Hiertoe kiezen we een grondcirkelstraal ro en 

bepalen de punten van de nokrolmiddelpuntsbaan door vanuit het rotatiepunt van de 

nokschijf de gevonden waarden van hi' vermeerderd met ro uit te zetten langs de 

bijbehorende hoekstralen: rj = r 0 + hi. (1 < i < K) 

Bij de dimensionering van een nokmechanisme vormen de volgende grootheden een 

belangrijk controlegereedschap: 

- minimale kromtestraal 

- maximale contactkracht 

5.S.1. Minimale kromtestraal 

De kromtestraal van het nokprofiel beinvloedt de grootte van de optredende contact

spanning (Hertze spanning) tussen rol en nok. De levensduur is afbankelijk van deze 

spanning en het materiaal van de nok. Het voorkomen van ondersnijding van het 

nokprofiel stelt ook eisen aan de grootte van de kromtestraal. 

Er is een eenvoudig verband tussen de minimaIe kromtestraal van het nokprofiel 

(omin) en de minimale kromtestraal van de nokrolmiddelpuntsbaan (Pmin): 

(5.20) 

dnokrol 

figuur 16: Verband tussen de kromtestraal van het nokprofiel en van de nokrol

middelpuntsbaan. 
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Voor de bepaling van Pmin wordt gebruik gemaakt van de nokrolmiddelpuntsbaan, 

waarvan een groot aantal punten bekend is. Pmin is te vinden door op de plaats van de 

grootste kromming een drkel zo goed mogelijk te laten raken (figuur 17). De straal 

van die drkel is de gezochte Pmin' 

nokro~iddel untsbaan 

figuur 17: Bepaling kromtestraal met behulp van een rakende cirkel 

Ondersnijding treedt op als op een plaats de kromtestraal van de nokrolmiddelpunts

baan kleiner is dan de straal van de nokroL Als additionele voorwaarde geldt dat het 

nokprofiel en de kromtestraal aan dezelfde zijde van die middelpuntsbaan moeten 

liggen. Het nokprofiel is dan convex van vorm. 

I 
CONCAN i 

I 

figuur 18: Nok met een convex en een concaaf baangedeelte 
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Bij nokschijven kan het voorkomen dat de kromtestraal aan de buitenzijde van de 

nokrolmiddelpuntsbaan ligt; de baan is dan concaaf van vorm. Ondersnijding kan in 

zo'n concaaf baangedeelte van een nokschijf niet optreden. In principe is zelfs het 

extreme geval van een (concave) stap nog toelaatbaar. Men dwingt aan de nokrolmid

delpuntsbaan een stapbeweging op, waarbij de kromtestraal in het hoekpunt de 

waarde nul bereikt. De nokrol blijft de nokbaan keurig volgen (figuur 19). Fysisch 

gezien is een dergelijke sprong in de nokbaan natuurlijk niet zinvol. 

figuur 19: Extreem concave baanvorm: de stap 

De Hertze drukspanningen nemen sterk toe als het nokprofiel een kleinere kromtes

traal heeft dan de nokrolstraal. Daarom is het zinvol om als minimale grenswaarde 

voor 0 te stellen: 0min > V2*Dnokrol' Dit betekent dat p aan de volgende eis moet 

voldoen: 

P min > D nokrol (5.21) 

Het voorkomen van grote contactspanningen stelt een scherpere eis aan de kromte

straal van de nokrolmiddelpuntsbaan dan het voorkomen van ondersnijding. In de 

verdere beschouwingen zullen we deze eis (5.21) dan ook aanhouden. 

Indien bij controle blijkt dat een berekende nok niet voldoet aan de geeiste minimale 

kromtestraal, dan staat in het algemeen een aantal mogelijke wijzigingen in het 

ontwerp ter beschikking. De kromtestraal van het nokprofiel kan worden vergroot 

door: 

1. vergroting van de grondcirkelstraal van de nokrolmiddelpuntsbaan. 

2. verkleining van de nokroldiameter. 

3. verkleining van de hetboogte van de nokvolger. 

4. vergroting van de commandohoek. 

5. toepassing van een andere heffunctie. 

6. verandering van de werklijn van de nokvolger. 
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Het is duidelijk dat we bij het ontwerpen van een compensatienok slechts de onder 

1,2 en 3 genoemde parameters kunnen varieren; de parameters 4 en 5 worden 

bepaaId door het momentverloop van de bewerkingsmodule; parameter 6 is reeds 

vastgeIegd in de keuze van het type nokmechanisme. 

Bij de berekening van de minimale kromtestraal blijkt het voordeel van het gebruik 

van een computer. De computer kan namelijk eenvoudig de kromtestraal bepalen in 

aile berekende punten van de nokrolmiddelpuntsbaan. De kleinste waarde voor die 

kromtestraaI is de gezochte Pmin' 

De berekening van de kromtestraal in een punt ri van de nokroimiddelpuntsbaan 

verloopt als voIgt: 

.. We zoeken een drkel die in het punt ri raakt aan de nokroimiddelpuntsbaan. Als 

benadering trekken we een drkel door drie opeenvolgende punten van de baan 

(ri-I' ri' en ri+1). Indien deze punten infinitesimaal dicht bij elkaar liggen, raakt de 

cirkel aan de nokrolmiddelpuntsbaan in het punt rio 

Notabene: de benadering wordt beter naarmate men over een volledige asomwen

teling meer punten van de baan berekent. 

.. De straal van de berekende cirke! is de kromtestraal van de nokrolmiddelpunts

baan in het punt ri, 

De vergelijking van een drkel is: 

(5.22) 

waarbij: .. (a,b): coordinaten van middelpunt 
.. p : straal 

Voorwaarde is dat de punten ri-I' rj en fi+1 op deze drke} liggen. Er ontstaat zo een 

stelsel van drie vergelijkingen met drie onbekenden (a, b, p). 

(Xi-l-a)'l + (~_l-b)'l = p'l 

(X,-a)'l + (~_b)l = pl 

(Xi+1-a)2 + (~+1-b)2 = p'l 

Oplossen van het stelsel levert ons de gezochte kromtestraal in het punt rio 
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5.5.2. Maximale contactkracht 

Bij de berekening van de toe te laten belasting op een nok wordt de kracht be

schouwd die loodrecht op het oppervlak werkt. Als K de kracht is in de bewegings

richting van de nokvolger, dan voIgt voor de contactkracht F: F = Kjcos(a). Hierbij 

is a de drukhoek op de plaats waar F aangrijpt. De kracht K is samengesteld uit een 

aantal krachten van verschillende oorsprong. 

Ka: versnellingskrachten in het volgsysteem; deze krachten worden verwaarloosd 

aangezien de volger zeer licht is. 

l<v : sluitkracht van de overbrenging; hier wordt deze kracht gevormd door de 

elementkracht Fveer. 

~: wrijvingskrachten in de machine; deze worden verwaarloosd. 

Karb bewerkingskrachten die de machine moet leveren; een compensatienok drijft 

echter geen bewerkingseenheid aan. 

Voor de contactkracht resulteert dit in: 

(5.24) 

De drukhoek a in vergelijking (5.24) kan bij een centrische, rechtgeleide volger 

bepaald worden met de volgende formule: 

(5.25) 

d'h h. I-h. 1 waarbij: (-).= ,+ ,-
del> I 2·.ael> 

Voor de bepaling van de maximaal toelaatbare contactkracht gebruiken we figuur 20. 
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figuur 20: Toelaatbare contactkracht 

Deze grafiek geeft voor vijf materialen het verband tussen de nokroldiameter en de 

maximale contactkracht bij een gekozen levensduur van lOS overrollingen. Er geldt 

een aantal voorwaarden voor de toepasbaarheid van deze grafiek: 

- de kromtestraal van het nokprofiel is minimaal gelijk aan de nokrolstraal. 

- de dwarswelvingsstraal van de nokrollen is 500 mm 

Voor cilindrische nokrollen is de geldigheid beperkt tot constructies waarbij de 

breedte van de rol en de nokschijf groter is dan een derde van de nokroldiameter. 

- de grafiek geldt voor niet-gesmeerde oppervlakken; smering vergroot de belast

baarheid met een factor twee. 
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6. STAPSGEWDZE OPBOUW VAN HET PROGRAMMA 

6.1. Stap 1: Taakomschrijving 

Doelstelling van het programma: 

Bepaling van de geometrie van een nokmechanisme dat het aandrijfmoment van een 

bestaande bewerkingsmodule compenseert. 

De compensatie bestaat uit het voorkomen van tekenwisseling van het aandrijfmo

ment. We houden hierbij geen rekening met trillingen in de volgermechanismen of 

met torsietrillingen in de aandrijfas. De te ontwerpen compensatienok bewerkstelligt 

slechts een primaire nivellering van het aandrijfmoment, die optimaal is bij een 

bepaalde snelheid van de bewerkingsmodule. De aandrijving van de bewerkingsmodu

Ie bestaat uit meerdere nokmechanismen die gemonteerd zijn op een gemeenschappe

lijke aandrijfas. De te ontwerpen compensatienok wordt ook op deze nokkenas 

bevestigd. 

6.2. Stap 2: Procesbeschrijving in woorden 

We kunnen de bewerkingsmodule beschouwen als een black box die een bepaald 

aandrijfmoment vraagt. Dit moment kunnen we meten door de bewerkingsmodule op 

een moment-meettafel te bevestigen en tijdens bedrijf het aandrijfmoment uit te lezen 

op een aantal punten van een volledige asomwenteling. Bij INVOERMETHODE 1 

vormen deze waarden van het ongecompenseerde aandrijfmoment de invoergegevens 

voor het programma. 

Bij INVOERMETHODE 2 openen we de black box en ontdekken we dat de bewer

kingsmodule bestaat uit meerdere nokmechanismen die ieder voor zich een bepaald 

momentverloop te zien geven. Indien we dit aandrijfmoment niet kunnen of willen 

meten, hebben we een model nodig aan de hand waarvan we het moment kunnen 

benaderen. 
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Uit de behandelde theorie in het Noktechnische gedeelte van dit verslag voIgt dat de 

volgende parameters het aandrijfmoment van een nokmechanisme bepalen: 

- heffunctie h( 4> ) 

- vervangende volgmassa; deze wordt berekend volgens de methode van Koster [1]. 

- sluitkracht: We gaan uit van een vervangende. lineaire veer die betrokken is op 

het nokrolmiddelpunt. Deze veer wordt gekarakteriseerd door een 

bepaalde stijfheid en een voorspankracht. Een constante sluitkracht 

wordt verkregen door simpelweg de vervangende stijfheid gelijk aan 

nul te stell en. 

Indien het nokmechanisme krachtgesloten is, is de sluitkracht gelijk aan de 

vervangende veerkracht. Bij vormgesloten nokmechanismen wordt de sluitkracht 

gelijk gesteld aan nul. 

- te leveren arbeid: 

Het nokmechanisme wordt gebruikt om arbeid te leveren aan een bewerkings

eenheid. Deze arbeid wordt uitgedrukt in een vervangende arbeidskracht die werkt 

op de nokvolger in de bewegingsrichting van de nokvolger. In de praktijk zal deze 

arbeidskracht een willekeurig verloop hebben, afhankelijk van de bewerkings

eenheid die door het nokmechanisme wordt aangedreven. We zullen hier een 

compromis moeten bereiken tussen de flexibiliteit van het programma enerzijds en 

de programmeerbaarheid anderzijds. Voor de eenvoud beperken we de mogelijk

heden voor het arbeidskrachtverloop tot een constante kracht, die gedurende een 

bepaald gedeelte van de asomwenteling geleverd moet worden. Zie figuur 21. 

krachl 

t 
Farb ------- -r---------, 

START STOP 
hoek 

..... 
figuur 21: arbeidskracht als functie van de nokverdraaiing 

- hoeksnelheid van de nokkenas. 
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Voor ieder nokmechanisme in de bewerkingsmodule kunnen we nu het aandrijf

moment berekenen. Het totaal benodigde aandrijfmoment van de bewerkingsmodule 

wordt bepaald door sommatie van de aandrijfmomenten van de afzonderlijke 

nokmechanismen. 

Programmatechnisch heeft dit model een aantal consequenties: 

- Men zal op iedere nok een lokaal assenstelsel moe ten definieren. Ten opzichte 

van dit assenstelsel definieert men: 

- de positieve draaizin; 

- de heffunctie van de nok; 

- de plaats op de nok waar de voorspanning aangebracht wordt; 

- de hoek waarover de arbeidskracht geleverd moet worden. 

Als lokaal assenstelsel voldoet in principe ieder lijnstuk in het vlak van de nok

schijf,beginnend bij de hartlijn van de as. Het verdient echter aanbeveling om het 

lijnstuk tevens een duidelijk herkenbaar punt te laten snijden. zoals bijvoorbeeld 

het punt waar de straal van de nok gaat verschillen van de grondcirkelstraal. 

Het aandrijfmoment van een nokmechanisme in de bewerkingsmodule wordt dus 

gedefinieerd ten opzichte van een lokaal assenstelsel. 

- Bij sommatie van de aandrijfmomenten van de nokmechanismen moet men 

rekening houden met de onderlinge hoekverdraaiing van de verschillende lokale 

assenstelsels. Hiertoe definieren we op de gemeenschappelijke nokkenas een 

globaal assensteIsel. Bij de modeIlering van elk nokmechanisme behoort men 

tevens aan te geven de hoekverdraaiing van het lokale assenstelsel ten opzichte 

van het globale assenstelsel; de orientatie van deze fasehoek 6nok moet voor aIle 

nokken op de as gelijk zijn. Figuur 22 geeft voor twee nokken de lokale assenstel

sels weer. 

Het is duidelijk dat bij INVOERMETHODE 2 erg veel gegevens benodigd zijn. Elk 

nokmechanisme in de bewerkingsmodule wordt gekarakteriseerd door zijn modelpara

meters em de hoekverdraaiing van zijn assenstelsel. 
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figuur 22: definiering van fasehoek 6nok 

Het totale aandrijfmoment van de bewerkingsmodule als functie van de globaIe 

asverdraaiing kan nu worden bepaald. We berekenen deze waarde slechts op een 

aantal discrete asposities. Hoe kleiner het interval tussen de asposities, des te 

nauwkeuriger wordt de berekening van de geometrie van de compensatienok. We 

moe ten ecbter de toename van de benodigde rekentijd niet uit het oog verliezen. Een 

aantal van 360 asposities per omwenteling lijkt een redelijk compromis. 

Het verloop van het ongecompenseerde aandrijfmoment als functie van de aspositie 

kan worden afgebeeld op bet scherm. Aan de hand van deze afbeelding beslist de 

gebruiker of compensatie zinvol is. Indien besloten wordt om momentcompensatie toe 

te passen op de betreffende bewerkingsmodule, wordt op aIle discrete asposities het 

compensatiemoment berekend volgens de methode die behandeld is in hoofdstuk 3. 

38 



De volgende stap bestaat uit het berekenen van de volgerheffingen van de compen

satienok over een volledige asomwenteling door toepassing van formule (5.1). Als 

randvoorwaarde stellen we dat de hefhoogte een bepaald maximum Hm niet mag 

overschrijden. De beschikbare ruimte in de bewerkingsmodule stelt namelijk beper

kingen aan de afmetingen en de hefhoogte van de compensatienok. Men kan echter 

de grootte van de grondcirkelstraal en de hefhoogte naar eigen inzicht kiezen binnen 

de beschikbare straal. 

De gebruiker krijgt nu de keus om een luchtcilinder of een lineaire veer toe te passen 

in het mechanisme. Deze keuze beinvloedt het verdere verloop van het programma. 

Toepassing van een pneumatische cilinder als krachtelement resulteert in een 

rekenmethode zoals besproken in paragraaf 5.4.1. We nemen een zeer kleine waarde 

aan voor de constante kracht en berekenen hiermee het verloop van de heffing over 

de nok; de resulterende hefhoogte zal het toegestane maximum overschrijden. 

We doen nu hetzelfde met een zeer grote waarde van de constante kracht; de 

resuIterende hefhoogte zal de waarde Hm onderschrijden. De gezochte kracht ligt dus 

ergens tussen deze extreme waarden. We nemen de gemiddelde kracht en berekenen 

de resulterende hefhoogte; dit wordt in een "loop" herhaald totdat de hefhoogte 

voldoet aan: O.99*Hm < = hefhoogte < = Hm. 

Toepassing van een lineaire veer maakt de oplosmethode enigszins complex; de 

hefhoogte wordt dan namelijk beinvloed door twee onafhankelijke variabelen: de 

veerstijfheid en de voorspankracht (zie paragraaf 5.4.2). We stellen eisen aan de 

grootte van de hefhoogte. Omschrijven van vergelijking (5.19) levert: 

h. -h.= £1cf>'Mcompi 
l+l l Cv+Cs'h 

i 

(6.1) 

De grootte van een heffingsstap neemt volgens vergelijking (6.1) af bij stijgende 

voorspanning en stijgende veerstijfheid. Voor een bepaalde veerstijfheid accepteren 

we echter niet elke willekeurige voorspanning; de tweede helft van de veerkarakteris

tiek definieren we als het toegestane werkgebied van de lineaire veer. 
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1 

o -... 

figuur 23: Toegestaan werkgebied van de veer 

De maximaal toelaatbare heffing (Hm) is reeds bekend; het gedefinieerde werkgebied 

bepaalt dat de maximale veeruitrekking gelijk moet zijn aan tweemaal de hefhoogte 

(zie figuur 23). Het is nu dus mogelijk om voor een bepaaJde veerstijfheid (Cs) de 

bijbehorende voorspanning (Cv) te bepalen: Cv = 0.5 * 2 * hefmax * Cs 

Cv = Cs * hefmax 

Bepaling van de gezochte veerstijfheid gebeurt op dezelfde wijze als de bepaling van 

de constante veerkracht bij de pneumatische cilinder: de hefhoogte wordt berekend 

voor zowel een extreem kleine als een extreem grote veerstijfheid. De gezochte 

veerstijfheid ligt er ergens tussen; we berekenen de hefhoogte voor de gemiddelde 

stijfheid en controleren of deze in het toelaatbare gebied (O.99*Hm < hefmax < Hm) 

ligt. Ligt de hefhoogte buiten dit gebied, dan wijzigen we (afhankelijk of de hefhoogte 

te groot of te klein is) de boven- of ondergrens van het gebied waarin de stijfheid 

gezocht wordt. 

Indien de hefhoogte aan de eis voldoet, kan de nokrolmiddelpuntsbaan bepaald 

worden. Hiertoe kiest men de grootte van de grondcirkelstraal (ro) afhankelijk van de 

resterende inbouwruimte in de bewerkingsmodule. Ter controle berekenen we de 

minimale kromtestraal van de nokrolmiddelpuntsbaan (Pmin)' Zoals aangegeven in 

vergelijking 5.21, stelt men in verband met ondersnijding eisen aan de grootte 

hiervan: de minimale kromtestraal moet groter zijn dan de nokroldiameter. De 

gebruiker kan op grond van zijn fysisch inzicht aldus beslissen of de berekende, 

minimale kromtestraal acceptabel is. 

Vindt hij de minimale kromtestraal te klein om een reele nokroldiameter te verkrij

gen, dan is er de mogelijkheid om de waarden van r 0 en Hm aan te passen. Merk 
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hierbij op dat de minimale kromtestraal stijgt bij toenemende grondcirkelstraal en bij 

afnemende hefhoogte. Natuurlijk moet de gebruiker er weI voor zorgdragen dat de 

gekozen waarden in de beschikbare inbouwruimte passen. 

Is de minimale kromtestraal acceptabel, dan berekenen we met behulp van formule 

(5.25) de drukhoek op iedere discrete aspositie. De drukhoek beinvloedt namelijk de 

grootte van de contactkracht tussen nok en nokrol, welke aan een maximaal toelaat

bare waarde gebonden is. De maximale drukhoek wordt slechts ter kennisneming 

uitgelezen, aangezien deze meestal geen beperkende factor vormt. Hierna wordt de 

maximale contactkracht berekend. Volgens figuur 20 vereist deze een bepaalde, 

minimaal benodigde nokroldiameter afhankelijk van het gekozen nokmateriaal. 

We moeten nu controleren of deze minimaal benodigde nokroldiameter kleiner is 

dan de geaccepteerde minimale kromtestraal van de nokrolmiddelpuntsbaan. 

Indien dit niet het geval is, zijn er twee oplossingen mogelijk: 

• We kiezen beter nokmateriaal dat bij dezelfde contactkracht een kleinere nokroldi

ameter vereist. 

- We concluderen dat het onmogelijk is om bij de gestelde waarden voor de 

hefhoogte en de grondcirkelstraal een compensatienok te ontwerpen; het gevolg is 

dat we terugkeren naar het begin en de beschikbare inbouwruimte opnieuw 

moe ten verdelen. Met het door de eerste berekening verkregen inzicht kunnen we 

nu een verstandige keuze doen voor Hm en roo 

Indien de nokroldiameter weI kleiner is dan de geaccepteerde minimale kromtestraal, 

aanvaarden we daarmee de berekende kracht van het element. 

Voor de bepaling van de nokafmetingen moeten we een nokroldiameter kiezen uit 

het toegestane gebied: de nokroldiameter moet groter zijn dan een door de contact

kracht vereiste minimale waarde en kleiner zijn dan de minimale kromtestraal van de 

nokrolmiddelpuntsbaan. 

We berekenen de nokgeometrie en beelden het nokmechanisme af op het scherm. 

Tevens wordt het gecompenseerde aandrijfmoment van de bewerkingsmodule 

afgebeeld. Als Iaatste worden alle gekozen ontwerpparameters nog een keer weerge

geven en weggeschreven naar een te specificeren file. 
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6.3 Stap 3: Stroomdiagrammen 

Ter verduidelijking van de werking van het programma Compens geven we de 

opbouw van het programma weer met behulp van een stroomdiagram. In het stroom

diagram onderscheiden we Processoren (aangegeven door een rechthoek), Invoer IUit

voer-poorten (aangegeven door een parallellogram) en Keuze-acties (aangegeven 

door een salmiak). De in het programma ingebouwde controles worden ook aange

duid met een salmiak. 

Binnen de Processoren onderscheiden we Geexpandeerde Processoren en BladProces

soren, welke een procesbeschrijving kennen. De Geexpandeerde Processoren worden 

aangegeven met een (ruimtelijk) blok. 

Het stroomdiagram is hierarchisch opgebouwd; in het GLOBALE SmOOMDIA

GRAM treft men Geexpandeerde Processoren aan, waarvan de expansie in een 

onderliggend stroomdiagram beschreven wordt. 
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Globaal stroomdlagram 

bereken 
ongecompenseerd aandrijfmoment 

afbeelden 
ongecompenseerd aandrijfmoment 

bereken 
compensatiemoment 

afbeelden 
compensatienok 

n 

afbeelden gecompenseerd 
aandrijfmoment 
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EXPANSIE VAN: METHODE 2 

Definieer globaal assenstelsel op nokkenas 

Definieer lokaal assenstelsel op nok I 

Definieer hefflngen nok I 

sluitkracht - 0 14---<:;" 

invoer gegevens arbeIdskracht - grootte 
- commandohoek Ookaal) 

bereken aandrljfmoment nok I 

i :- i + 1 
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EXPANSIE VAN: 

bereken minimale 
kromtestraal 

bereken drukhoek 
op k posities 

bereken 
contactkracht 

kies nokmateriaaJ 

bepaal minimaal benodlgde 
nokroldiameter uit fig.19 

bereken nokgeometrie 

n 

n 
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WlJZlg Hm 
en/of 

ro 

kies beter 
matarlaal 



EXPANSIE VAN: 
bereken heffingen 

op k posities 

EXPANSIE VAN: 
bereken heffingen 
met luchtcilinder 

invoer M lOP k punten 

kracht kracht 

verkleinen vergroten 

>-_n~ wijzig 
krachtbereik 
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initialiseer Cv in 'E'. 
waarM1-O 

Cv:-Cs*Hm 

bereken heftingen 
EXPANSIE VAN: met lineaire veer 

invoer M i Op k punten 

initialiseerr Cv waar 

hefting mlnimaalls 

n 
stijfheld 

verkleinen 

initialiseer Cv in 'E'. 
waar M1-O 

Cv:-Cs*Hm initialiseerr Cv waar 

hefting mlnlmaalls 

n 
stijfheid 

vergroten 

Neem gemiddelde van stijfheidsbereik 

stljfheldsbereik 

aanpassen 
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Conc1usies: 

- Het is mogelijk om met het ontwikkelde rekenprogramma een nok te ontwerpen 

die het gecompenseerde aandrijfmoment van de bewerkingsmodule een constante, 

positieve waarde (minimaal nUl) geeft. Deze waarde is gelijk aan het gemiddelde 

aandrijfmoment zonder compensatie. 

- De rekenmethoden voor toepassing van een pneumatische cilinder (§5.4.1) en voor 

toepassing van een lineaire veer (§5.4.2) zijn onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. 

Op het eerste gezicht lijken deze methoden identiek. Een nadere beschouwing 

leert ons dat de methode in §5.4.1 bij de berekening van de heffing in het punt 

(i + 1) gebruik maakt van het gevraagde aandrijfmoment in het punt i (M i ); de 

methode in §5.4.2 houdt echter ook rekening met het gevraagde moment in het 

punt (i + 1). Dit moment wordt verdisconteerd door gebruik te maken van het 

gemiddelde, gevraagde moment tussen de punten i en (i + 1). Deze methode geeft 

een nauwkeuriger schatting van de werkelijk benodigde heffing in het punt (i + 1) 

dan de methode in §5.4.1. 

- Toepassing van een constante sluitkracht is feitelijk niets anders dan toepassing van 

een lineaire veer met een stijfheid gelijk aan nul. Waarom hebben we deze 

berekeningen dan toch gescheiden? 

Door het uitvoeren van een controle-run met constante sluitkracht zijn we in staat 

de uitkomst van de meer complexe berekening met lineaire veer te verifieren. 

Uitvoering van dergelijke controle-runs levert voor beide methoden vrijwel 

identieke resultaten. Dit betekent enerzijds dat de rekenmethode met lineaire veer 

een juiste methode is. Anderzijds komen in deze resultaten de vermeende verschil

len in nauwkeurigheid tussen beide method en niet naar voren. 
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- Bij de uitvoering van test-runs is gebleken dat de optredende, minimale kromte

straal van de nokrolmiddelpuntsbaan vaak erg klein is. Deze kleine kromtestraal is 

echter niet waarneembaar in de afbeelding van de compensatienok. 

Bij nadere beschouwing blijkt dat deze kleine waarde voor de kromtestraal (die 

een factor 10 kleiner is dan de grondcirkelstraal van de nokrolmiddelpuntsbaan) 

slechts in 1 punt voorkomt. Dit punt komt overeen met de plaats waar (na 359 

graden rotatie) de heffing weer behoort aan te sluiten bij de startwaarde. 

Ter informatie: 

Bij een uitgevoerde run bedroeg de discrepantie in de berekende heffing in 

dit punt 0.3 mm (bij ro=100 mm en Hm=25 mm). Deze stap in de heffunc

tie, die over 1 graad hoekverdraaiing genomen dient te worden, veroorzaak

te een minimale kromtestraal van 6 mm. Bij verontachtzaming van de 

kromtestraal in dit punt bleek de minimale kromtestraal maar liefst 75 mm 

te bedragen. 

De geconstateerde discrepantie wordt veroorzaakt door een onnauwkeurigheid in 

de bepaling van de heffing op de nok. De geldigheid van de hierbij toegepaste 

formule (5.19) moet onder deze omstandigheden (Hm groot; grote variatie in 

aandrijfmoment) worden betwijfeld. 

Met het oog op de beschikbare tijd voor deze opdracht, is in overleg met Dhr. 

Koumans besloten om de kromtestraal in dit punt niet te betrekken in de bepaling 

van de minimale kromtestraal van de nokrolmiddelpuntsbaan. 
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Aanbevelingen: 

- Het ontwikkelde programma kan verfijnd worden door de volgende zaken in de 

rekenmethode te betrekken: 

1. het optreden van speUng in de volgmechanismen 

2. het optreden van wrijving in draaipunten 

3. trillingen in de volgmechanismen 

4. torsietrillingen in de aandrijfas 

- Het verdient aanbeveling om een koppeling tot stand te brengen tussen het 

programma en een (numeriek bestuurde) bewerkingsmachine. De door het 

programma berekende nokgeometrie kan dan direct doorgestuurd worden naar de 

bewerkingsmachine die de nok fabriceert. 

- De geldigheid van formule (5.19), die toegepast wordt bij de berekening van de 

heffunctie, verdient nader onderzoek: 

spe~ificatie van de voorwaarden waaronder deze formule toegepast mag 

worden; 

of 

ontwikkeling van een nieuwe rekenwijze voor het verloop van de heffing 

over de nok. 
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BULAGE 1: REDUCEREN VAN MASSA'S EN STIJFHEDEN 

5. Reduceren 

5.1 Inleidinq 

1n fig. 4.10 en 4.12 worden de dynamische modellen van 

verschillende mechanismen weergeqeven. Deze modellen bestaan uit 

drie soorten grootheden t.w. massa's, stijfheden en 

overbrengingsverhoudingen. In dit hoofdstuk wordt een methode 

gepresenteerd om de overbrengingsverhoudingen uit het dynaaische 

model te verwijderen om daarmee een vereenvoudiging aan te brengen. 

Tevens kunnen we dan de bijdragen aan rcspectievelijk Massa en 

~tijfheid Vdn de verschillende elementen onderling vergelijken. 

5.2 Wat is reduceren 

Reduceren is een rekenkundige handeling met het doel de 

overbrenqinqsverhoudingen te elimineren. Hiermee worden de 

dynamische eigenschappen betrokken op een punt van het mechanisme. 

Echter, de dynamische eigenschappen van het model als geheel 

blijven onveranderd. 

5.3 Reductie van ~en speling 

Fig. 5.1 Enkele hetbomen met speling 

De hefboom van fig. 5.1 heeft aan de ingaande zijde bij A een 

(rotatie-) speling van e [rad]. 

Aan de uitgaande kant bij B kan de hefboom daarom bewegen over s' 

Em]. Nu is s' = e.1. De overbrengingsverhouding (A in, B uit) is 

i = 1/1 [m/rad], vDlgens (4.4), zodat geldt: 

s· [m] = i [m/rad] . £ [rad] (S.la) 
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Is echter 8 de ingaande zijde, met een speling s em] dan kan de 

hefboom bij A over een hoek E' verdraaien: 

E' = 5/1. Met de overbrengingsverhouding vo1gens (4.5), 

i = 1/1 [rad/m], ge1dt: 

E '[rad] = 1 [rad/m] 5 Em] (1.1.b7) 

8[m)1 Il-~~--=: :: ~~t .'[m) 
A ([rad 'I=b/a B 

In uit 

Fig. 5.2 Dubbele hefboom met spellng 

Hebben we een hefboom volgens fig. 5.2 en is de spe1ing aan de 

ingaande zijde bij A gelijk ~an 5, dan betekent dit een 

rotatiemogelijkheid om het draaipunt van £ = s/a, hetgeen bij B 

aan1eiding geeft tot een translatiemoge1ijkheid s' = b, zodat, met 

i = b/a, voor deze hefboom geldt: 

5' Em] = i s em] (S.1.e) 

V~~r roterende overbrengingen met een speling E [rad] aan de 

ingaande zijde, een overbrengingsverhouding i en daardoor een 

bewegingsmogelijkheid aan de uitgaande zijde van E' [rad]ge1dt: 

£' [rad] = i £ [rad] (S.1.d) 

Samenvattend geldt voor het reduceren van speling fig. 5.3 
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reductie van ingang 
uil naar uitgang 
in in uit 

t~~ =~=~::: ' 

s 1m] 
s[ml 
( [rad) 

{

[m/rad l 
i (rad/mJ 

[m/m] 
[rad/rad] 

Fig. 5.3 Reductie van speling 

5.4 Reductie van eeD massa 

f-1-'~-- --- -=+ ~t-
" . 

~it Xl [mJ i [m/rad] in ~ (rad] 
In x i [rad/m] uit~1 

Fig. 5.5 Enkele hetboom 

~ 
s· 1m] =it 

£' (radj == if 

De hefboom van fig. 5.5 heeft een ingaande roterende beweging, 

[rad], bij A en een uitgaande translerende beweqing x em] bij B. De 

massatraagheidseigenschap, uitgedrukt in een grootheid, behorende 

bij de (ingaande) rotatie is het massatraagheidsaoment J [kgm2]. 

Willen we nu deze traagheidseigenschap uitdrukken in een grootheid, 

behorende bij de (uitgaande) translatie, x', dan is dat de in B 

geconcentreerde massa m' [kg]. De traagheidseigenschap moet 

dezelfde blijven zodat geldt m' = J/12. 

Volgens (4.4) is 1/1 = i [m/tad] zodat blijkt: 

JfKgm2] m I [kg]'" ------
i 2[m/rad]2 
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Op deze wijze vervanqen we J aan de ingang door m' aan de uitgdng. 

Is echter x de ingaande beweging bij B en is ~ bij A de uitgaande 

beweqing dan willen we reducren van B naar A. De bij x behorende 

Massa is m [kg]; het massatraagheidsmoment, behorende bij ~ is 

J' [kgm2]. 

De traagheidseigenschap moet dezelfde blijven, zodat moet geld en 

J' = ml 2. Volgens (4.5) is 1/1 = i [rad/m] zodat: 

J' = [kgm2] = .2 mCkgl 
l [rad/m]2 

(5.2.0) 

Hiermee zien we hoe m aan de ingang wordt vervangen door J' aan de 

uitgang. 

uit 

in . bl --~ -~__ I -= a _____ -----1- T 

x f +7+-: ~ : b ----t!!j-! x' 
.r.---=~ --.. I' r ' /// , - __ t 

m - ;:: .ml , 

Fig. 5.6 Dubbele hetboom 

We hebben een hefboom volgens fig. 5.6. 

1'<-
I 

x Em] is de ingaande beweging bij A; x' Em] is de uitgaande 

beweging bij B. Laat m [kg] de Massa van de qehele hefboom 

geconcentreerd in A zijn of m' [kg] de geconcentreerde Massa in B. 

Bekend is dat het massatraagheidsmoment van de qeconcentreerde 

Massa m in A is J = ma 2. 

Zouden we m' in B hebben dan moet gelden J = m' b2, zodat met 

i :0 bla, nu blijkt: 

m' [kg] = m~~gl (5.2c) 
l 

V~~r roterende overbrengingen met een op de ingang betrokken 

massatraagheidgsmoment J [kgm2J, een op de uitgang betrokken, 

vervangend massatraagheidsmoment J' [kgm2] en een 

overbrengingsverhouding i-alb geldt analoog: 
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2 
= J[Xgm J 

.2 
.1 

(S.2.dJ 

Samenvattend symboliseren we het reduceren van een massa in 

fig. 5.7. 

in 

{

J [kgm2] 
m [kg] 
m [kg] 
J [kgm2) 

. uit 
1=-. -In 

{

Im/rad} 

j f~~~~] 
[rad/rad] 

Fig. 5.7 Reductie van een massa. 

5.S Reductie van een stiifheid 

F 

uit 

;: 

-{~ 2}~ iktt-
_,-- k' 

Fig. 5.8 Enkele hefboom 

reductie van ingang 
naar uitgang 

{

m. [kg] = J/i2 
JI [kgm2] :: m/F 
m l [kg] = m/12 

. JI [kgm2] '" JII2 

De hefboom van fig. 5.8 heeft een ingaande roterende beweging [rad] 

bij A en een uitgaande translerende beweging x Em] bij B. Aan de 

zijde bij A is de hefboom aan voorgaande elastische delen bevestigd 

zodat de torsiestijfheid om A is k [Hm/rad]. Brengen we nu een 

moment M bij A aan dan is de hoekverdraaiing ~ = M/k. 

De verplaatsing van de volkomen stijve hefboom bij B is x, zodat 

geldt x = ~l. 
Stel dat het moment werd veroorzaakt door een kracht F in B dan 

geldt tevens M = Fl zodat FIx = k/1 2 . 

FIx kunnen we opvatten ala de translatiestijfheid c' [HIm] in B, 

zodat geldt: c' = k/12. De overbrengingsverhouding, volgens (4.4) 

is x/~ = 1/1 [m/rad], zodat blijkt 
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c' [N/m] .. 
k [Nm/rad] 

i 2 [m/rad]2 
(S.3.a) 

Is echter in fig. 5.8 x Em] bij B de ingaande en ~ [rad] bij A de 

uitgaande beweging en is de translatiestijfheid bij B gelijk ad" C 

[N/m] dan gcldt veer de vervangende rotatiestijfheid k' [N/mradJ in 

B volqens bovenstaande beschouwinq: c -= k'/L2. 

Nu is de overbrengingsverhauding val gens (4.5), ~/x' 1/1 [rad/m], 

zodat geldt: 

k' [Nm/tad] = 
[H/m] 

12 [rad/m]2 
(S.J.b) 

B uit 
b • 

Fig. 5.9 Oubbele hefboom 

Hebben we een hefbaom valgens fig. 5.9 met aan de ingaande kant een 

elastische ondersteuninq c, dan is volgens het bovenstaande de 

vervanqende ratatiestijfheid in het draaipunt gelijk aan k = caZ. 

Vervangen we deze weer door een translatiestijfheid c' in B dan 

geldt k = c'b2. Derhalve is nu c' = c (a/b)2. 

De overbrenqingsverhouding is hier i ~ bfa, zodat: 

c' [H/m] = 
cfN/ml 

.2 
~ 

(5.3c) 

Vaar raterende overbrengingen met een op de ingang betrokken 

rotatiestijfheid k [Nm/tad] en een overbrengerhoudinq i qeldt 

analoog: 

k' [Nm/tad] = k [Hm/rad] 
.2 
l 
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Samenvdtterui 3ymboliseren we het reduceren van een stijfheid in 

fig. 5.10. 

in i = uitlin 

. (rad/m] 

{

[m/rad] 

I [mimI 
[rad/rad] 

uit 

Fig. 5.10 Reductie van een stijfheid. 
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BIJLAGE 2: liSTING VAN PROGRAMMA COMPENS 

(* PROGRAMMA COMPENS 
Berekening compensatienok, atbeelding ongecompenseerd/gecompenseerd 

aandrijfmoment, atbeelding nokgeometrie. 
R.M. van Elen, T.U. Eindhoven, juni 1991 .) 

program COMPENS; 
uses Crt, Graph; 
type 

var 

namen 
naam 
reeks 
string15 

.. array[l .. 2S] of char; 
= array[l .. 38] of char; 

.. array[1..360] of real; 
= string[15]; 

Mw, HH, VV, AA : reeks; 
mETA, Mtot, Mcomp, Mgecomp, hcomp, Rnok,r,Fveer : reeks; 
Funk, AantalFunk, NOK, AANTALNOK, lokhoek, glob hoek, AantalMeetwaarden : integer; 
Kl , K2 : array{1 .. 10] of real; 
SS : array{1..14] of integer; 
H, V, A, T, U, k, S, min, max, DeltaTc : real; 
r2,r3,r4,rS,r6, BB, BM : real; {negende graads polynoom} 
keuze, ja : char; 
keus, B,E,MA : integer; 
Heff : array(O .. lS] of namen; 
n, rO,Dnr,DnrMin,Fcompveer,maxFcontact,rhomin, 
Mgem,Hm,hefmax,maxA1pha,z,Cv,Cs,DeltaPhi,EE real; 
FF : text; 
mat : array[l..5) of naam; 
check, element : integer; 

procedure HELPl; 
begin{HELPl} 

c1rscr; 
writeln(,Het programma COMPENS stell U in staat om vocr een bewerkingsmodule, bestaande'); 
writelnCuit meerdere nokmechanismen, de afmetingen van een compensatie-nokmechanisme'); 
writeln('te bepalen.'); 
writeln{'Het compensatiemechanisme, dat bevestigd wordt op de nokkenas, vraagt een'); 
writelnCzodanig moment dat het gecompenseerde aandrijfmoment niet meer van teken'); 
writeln('omkeert.'); 
writeln('Er zijn 2 verschillende mogelijkheden om de gegevens van de bewerkingsmodule'); 
writeln('in Ie voeren.'); 
writeln('Op verschillende, strategische plaatsen in het programma wordt U de mogeJijk-'); 
writeln(,heid geboden om additionele uitleg Ie vragen.'); 
writeln; 
writeln('Type ENTER om verder te gaan met het programma.'); 
readln 

end;{HELPl} 

procedure HELP2; 
begin {HELP2} 

c1rscr; 
writeln(,Hel aandrijfmoment van de bewerkingsunit word! gemeten op de meettafel.'); 
writelnCHiertoe verdeelt men een omwenteling van de nokkenas in k hoekstapjes'); 
writeln('van gelijke grootte.'); 
writeln{'De k waarden van het aandrijfmoment in [Nmm). gescheiden door ENTER,'); 
writeln('moeten op diskette worden opgeslagen in een Turbo-Pascal file onder de'); 
wrileln('naam A:\MEEITAFEL. Als voorbeeld staat een dergelijke file op de diskette.'); 
writeln(,lndien het programma deze invoer nodig heefl, verschijnt de tekst:'); 
writelnC"Stop de diskette met meetwaarden in diskdrive A en type ENTER."'); 
writeln; writeln; 
writeln('Type ENTER om verder Ie gaan met hel programma.'); readln 

end; {HELP2} 
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procedure HELP3; 
begin {HELP3} 

writeln('Met de fasehoek mETA leggen we het lokale assenstelsel van een nok vast ten'); 
writeln('opzichte van het g10bale assenstelsel op de nokkenas. Het !oble assenstelsel'); 
writeln('is gedefinieerd op de plaats waar de eerste heffunctie op de nok begint.'); 
writeln('De orientatie van deze fasehoek moet VOOl aile nokken op de as gelijk zijn.'); 
writeln('We stellen de orientatie positief in de richting van de heffunctievolgorde.'); 
writeln; wrile(Type ENIER om het programma Ie vervolgen.');readln 

end; {HELP3} 

procedure rust; (* rustperiode. heffing = 0 0) 
begin 
H:", O;V:= O;A:- 0; 

end; 

procedure ScheveS; (0 scheve sinus 0) 
begin 

H : = T -(sin(2°pi°T»)f(2*pi); 
V:= 1 -(cos(2*Pi*T»; 
A : = 2*pi*sin(2*pi*T); 

end; 

procedure dvvpol; (* 3-4-5 polynoom *) 
begin 

H : = (10 - lS*T + 6*T*T)*T*ToT; 
V : = 30°(1 - 2*T + T*T)°ToT; 
A : .. 60*(1 - 3°T + 2*T"T)"T; 

end; 

procedure sinus; (0 sinus 0) 
begin 

H := 0.5 - (cos(Pi*T»/2; 
V:= (pi*sin(pi*T»/2; 
A : .. (Pi*pi*cos(pi*T»/2; 

end; 

procedure parab; (0 parabool *) 
begin 

if T < 0.5 
then begin H:= 2*T*T; V:= 4°T; A:= 4 end 
else begin H : .. 1 - 2°(T-1)*(T-1); V : .. 4 - 4°T; A : = -4; end 

end; 

procedure modss; 
begin 

ifT < 0.125 
then begin 

(0 gemodificeerde sinus 0) 

H := (pioT· sin(4*pi*T)/4)/(4+pi); 
V := pj*(1 - cos(4°pi*T»/(4+pi); 
A : '" 4°pi·pi*sin(4°pi°T)/(4 + pi) 
end 

else if T < 0.875 
then begin 

H:= (2 + pioT - 9°sin«pi+4*pi*T)/3)/4)f(4+pi); 
V:= pi"(l- 3"cos«Pi +4*pj*T)/3»/(4 + pi); 

end; 

A:= 4*pjOpj*sin«pi+4*pi*T)/3)/(4+pi); 
end 

else begin 
H := (4 + pi*T - sin{4*pi*T)/4)/(4+pi); 
V := pi'(l - cos(4*pi*T»/(4+pi); 
A := 4*pi*pi*sin(4*pi*T)/(4+pi); 
end 

61 



procedure rechtess; (* scheve sinus met programmeeroaar 
recht tussenstuk *) 

begin 
k : = KI(Funk); 
ifT < l/(k+l) then begin 

H : '" (pi*(l + k)*T-sin(pi*(1+ k)*T»/(2*pi*k); 
V : = (1 + k)*(1-cos(pi*(1 + k)*T»/(2*k); 
A : = pi*sqr(I + k)*sin(pi*(l + k)*T)/(2*k); end 

else if T < k/(l + k) then begin 
H : .. «1+ k)*T '()5)/k; 
V : = (1 + k)/k; A : .. OJ end else begin 
H : = 1-(Pj*(1 + k)*(I-T)-sin(pj*(I + k)*(l-T»)/(Z*pi*k); 
V : = (1 + k-(1 + k)*cos(pi*(l + k)*(I-T»)/(Z*K); 
A := -pi*sqr(l + k)*sin(pi*(l + k)*(l-T»/(Z*k);end; 

end; 

procedure onsymmss; (* onsymmetrische scheve sinus *) 
begin 

k := Kl[Funk1: 
if T < 1/(1 + k) then begin 

H : .. T-sin(pi*(l + k)*T)/(pi*(1 + k»; 
V;= l-cos(pi*(1+k)*T); 
A : = pi*(l + k)*sin(pi*(l + k)*T); end 

else begin 

end; 

H : .. T + k*sin(pi*(T*(1 + k)-l)/k)/(pj*(1+ k»; 
V : = 1 +cos(pj*(T*(l + k)-l )/k); 
A:= -pi*(l+k)*sin(pi*(T*(1+k)-l)/k)/k; end; 

procedure negendepol; (* negende graads polynoom met 
Ie kiezen waarden BB en BM *) 

begin BB: .. Kl(Funk]; BM : = K2[Funk]; U : .. T-O.S; 
r2 : = (-BB-8*BM + 1260)/768; r3 : = BM/6; 
r4 : .. (BB-8*BM-2S2)/S; 
IS:= (-2*BB+S*BM+360)/3; 
r6 : .. (3*BB-8*BM-420)/3; 

H : = 05+ r2*U +r3*sqr(U)*U + r4*sqr(sqr(Un*U + rS*sqr(sqr(U»*sqr(U)*U + r6*sqr(sqr(U»*sqr(sqr(U»*U; 
V : = r2 + 3*r3*sqr(U)+ S*r4*sqr(sqr(U» + 7*rS*sqr(sqr(U»*sqr(U) + 9*r6*sqr(sqr(U»*sqr(sqr(U»; 
A::: 6*r3*U + 20*r4*sqr(U)*U +42*rS*sqr(sqr(U»*U + 72*r6*sqr(sqr(U»*sqr(U)*U; 

end; 

procedure heffunktie; 
begin 

if SS{Funk] .. 0 then rust; 
if SS[Funk] .. 1 then ScheveS; 
if SS{Funk] .. 2 then dvvpol; 
if SS[Funk] .. 3 then sinus; 
if SS(Funk] .. 4 then parab; 
if SS[Funk] = 5 then modss; 
if SS{Funk1 .. 6 then rechtess; 
if SS[Funk1 ,. 7 then onsymmss; 
if SS[Funk] .. S tben negendepol; 

end; 

procedure PLAATJE; {afbeelding van het verloop van het ongecompenseerde} 
{aandrijfmoment (Mtot) tijdens een omwenteling van de} 
{nokkenas} 

type ch3 .. array[1..3] of char; 
var Gd,Gm,ErrorCode, 

XO,YO,Xh,Yb,YI,X,Y, 
dtick,tickstep,i : integer; 
minM,maxM,ScaleM : real; 
Num : array[l •. S] of ch3; 
Mvalue : string[S]; 

begin{PLAATJE} 
Numfl]: .. , 9O';Num[2]: .. 'ISO';Num[3]: .. '270';Num[4]: .. '360'; 
Gd: .. Detect; 
InitGraph(Gd,Gm,"); 
ErrorCode: .. GraphResult; 
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if ErrorCode < > grOk then 
begin 

writeln('Graphics error: ' ,GraphErrorMsg(ErrorCode»; 
writeln('Program aborted .. .'); 
Ha\t(l); 

end; 
SetBkColor(blue ); 
SetColor(Yellow); 
SetLineStyle(O,O,l); 
Rectangle(O,O,GetMaxX,GetMaxY); 
XO: '" Round(O.l*GetMaxX); YO: '" Round(O.s*GetMaxY); 
Xh: '" Round(O.SS*GetMaxX); 
Yh: '" Round(Y0-0.3*GetMaxY); 
Yl: '" Round(YO+ 0.3*GetMaxY); 
Line(XO,YO,Xh,YO); 
Line(XO,Yh,XO,YI); 
OutTextXY(XO + 2O,Y1+ lO,'Ongecompenseerd aandrijfmoment van de nokkenas'); 
OutTextXY(XO+ 2O,YI + 22,'als functie van de globale hoe"verdraaiing.'); 
OutTextXY(Xh + 3O,YO,'HOEK');OutTextXY(Xh + 25,YO+ 10,'[graden]'); 
OutTextXY(lO,Yh-lS,'MOMENT [Nmm]'); 
SetTextStyle(2,0,4); 
maxM: '" 0; minM: '" 0; 
for glob hoek: = 1 to AantalMeetwaarden do 

begin 
if Mtot[globhoek] > maxM then maxM: = Mtot[globhoek]; 
if Mtot[globhoek]< minM then minM: = Mtot[globhoek]; 
end; 

if maxM >-minM then ScaleM: '" maxM 
else ScaleM: '" -minM; 

dtick: =-round«0.6*GetMaxY /40.0»; 
tickstep: = round«(xh-xO)/4.0»; 
for i: = 1 to 4 do 

begin 
x: = xO + i *tickstep; 
line(x,yO,x,yO + dtick); 
OutTextXY(x-6,yO + 3,Num[i]) 
end; 

MoveTo(XO,YO); 
SetColor(LightRed); 
for glob hoek: = 1 to AantalMeetwaarden do 

begin 
X: '" XO + Round«globhoek/ AantaIMeetwaarden)*(Xh-XO»; 
Y: = YO-Round«YO-Yh)*Mtot[globhoek]/ScaleM); 
LineTo(X,Y) 
end; 

SetColor(Yellow); 
SetTextStyle(O,O,l); 
Str(maxM:8: 1,Mvalue); 
MoveTo(Round(O.65*GetMaxX),Round(O.OS*GetMaxY»; 
OutText(, maximum: ');OutText(Mvalue);OutText(, Nmm'); 
Str(minM:8: 1,Mvalue); 
MoveTo(Round(O.65*GetMaxX),Round(O.l*GetMaxY) ); 
OutText(, minimum: ');OutText(Mvalue);OutText(, Nmm'); 
Str(Mgem:8:3,Mvalue ); 
MoveTo(Round(O.65*GetMaxX),Round(O.lS*GetMaxY»; 
OutText('gemiddeld: ');OutText(Mvalue);OutText(, Nmm'); 
SetColor(LightRed); 
OutTextXY(Round(0.SS*GetMaxX),Round(0.9S*GetMaxY),'Type EI\'TER'); 
readln; 
CloseGraph; 

end; {PLAATJE} 

procedure INVOERl; {Berekent per mechanisme op de nokkenas het ongecompenseerde} 
{momentverloop en sommeert deze, rekening houdend met de} 
{onderlinge hoekverdraaiing van de nokken.} 

var J : integer; 
F,F360,stijf,m,C,D : real; 
MM, GG, Arbeid : array[1..10] of real; 
SluitType, VeerType : char, 
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Farb, Fveer 
gegevens 

begin{INVOERl} 
c1rscr; 

: reeks; 
: boolean; 

writeCaantal nokken op nokkenas1 : '); readln(AANTALNOK); 
for globhoek: = 1 to AantalMeetwaarden do begin MIOI[globhoek):" 0; Mw[globhoek):" 0 end; 
for NOK: = 1 to AANTALNOK do 

begin {for NOK:=l to AANTALNOK} 
cJrscr; writelnCNOKMECHANISME ',NOK); writeln; 
gegevens: = false; 
while (gegevens = false) do 

begin 
write('Krachtgesloten of Vormgesloten? (KJV) '); readln(SluitType); 
if «SluitType .. 'k') or (SluitType= 'K') or (SluiIType"'v') or (SluitType = 'V'» 
then gegevens: .. true; 

end; 
if (SluitType = 'K')or (SluitType = 'k') 

then begin 
gegevens: = false; 
while (gegevens=false) do 

begin 
writeln('vervangende veer: • Lineaire veer'); 
writeln(' • Constanle sluilkrachl'); 
write('Type L of C : '); readln(VeerType); 
if «VeerType='I') or (VeerType='L') or (VeerType='c') or (VeerType='C'» 
then gegevens: = true; 

end; 
if (VeerType='L') or (VeerType=T) 

then begin 
write('stijlbeid? [N/mm]: '); readln(slijf); 
write('voorspankraeht op lokale nulvlak? [N]: '); readln(F360); 

end; 
if (VeerType='C) or (VeerType .. 'c') 

then begin 
writeCconstante sluitkracht F? IN]: '); readln(F); 
for lokhoek: .. 1 to AantalMeetwaarden do Fveer[lokhoek]:" F; 
end; 

end; 
if (SluitType = 'V')or (SluitType = V) 

then begin 
for lokhoek:" 1 to AantalMeetwaarden do Fveer[lokhoek]: = 0 

end; 
c1rscr; 
gegevens: .. false; 
while (gegevens = false) do 
begin {while} 

elrscr; 
writeln(,NOKMECHANISME ',NOK); 
wrileln(' '); 
HefflO):,., 'rust 
Herfll]:'" 'scheve sinus 
Heff[2]: '" '3-4-5 polynoom 

'. , 

Heff{3]: = 'sinus '; 

'. , 

Heff{4]: .. 'parabool '; 

" . 
Heffl5]:,. 'gemodiflCeerde sinus '; 
Heffl6]:" 'scheve sinus met reehle '; 
Heffl7]: = 'onsymmetrische scheve sin'; 
HefflS]:" 'negende graads polynoom '; 
writeln('O ',HerrIO]); 
writeln('l ',Heff[1]); 
writeln('2 ',Heff{2]); 
writeln('3 ',Heff{3]); 
writeln('4 ',Heff(4)); 
writeln('5 ',Heffl5]); 
writeln('6 ',Heff{6J); 
write!n('7 ',Heff[7]); 
writeln('S ',Heff[8]); 
writeln; c:.,0; 0:=0; 
Write('aantal heffunkties inclusief rusten? ');readln(AanlaIFunk); 
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writeln(,Definieer de heffunkties in een volgorde die tegengesteld is aan de'); 
writeln(,draairichting van de nokkenas, beginnend bij de loble referentie.'); 
writeln; 
for Funk: = 1 to AantalFunk do 

begin 
write (,heffunktie ',Funk,' is type no ');readln(keus); 
if keus .. 6 then begin write('geef waarde k: ');readln(Kl {Funk ]);end; 
if keus .. 7 then begin write('geef waarde k: ');readln(Kl{Funk]);end; 
if keus .. 8 then begin write('geef waarde BB: ');readln(Kl{Funk]); 

write('geef waarde BM: ');readln(K2[Funk});end; 
SS[Funk] := keus; 
if (Funk < >AantaIFunk) then begin 

write(,kommandohoek? [graden] : '); 
readln(GG[FunkJ); 

end 
else begin 

GG{Funk]: =36()..C; 
writeln(,kommandohoek: ',36()..C:5:1,' [graden],); 

end; 
if (SS{Funk]< >0) 

then begin 
write(,hefhoogte? [mm] (volger naar builen is positief) : '); readln(MM[FunkJ); 
write(,arbeidskracht? IN]: '); readln(Arbeid[FunkJ); 
end 

else begin 
MM[Funk]: .. 0; 
Arbeid{FunkJ: = 0; 
end; 

C:= C + GG[Funkj; D := D + MM{Funk]; 
writeln 
end; 

c\rscr; 
if «SluitType='k') or (SluitType .. 'K'» then writeln('NOKMECHANlSME ',NOK,': krachtgesloten'); 
if «SluitType" \r') or (SluitType" 'V'» then writeln('NOKMECHANlSME ',NOK,': vormgesloten'); 
writeln(' ');writeln; 
writeln('heffunktie komm.hoek hefhoogte arb.kracht'); writeln; 
for Funk: .. 1 to AantalFunk do 

begin 
write(Funk,' ',HEFF[SS[Funk}]:2D,GG[Funk]:9:1,' ',MM[Funk]:9:1,' ',Arbeid[Funk }:6:1); 
if SS[Funk) .. 6 then write(' k .. ',Kl[Funk}:2:1); 
if SS[Funk) .. 7 then write(' k = ',Kl[Funk]:2:1); 
if SS[Funk] .. 8 then write(' BB = ',K1[Funk):2:1,' BM = ',K2[Funk):2:1); 
writeln 
end; 

writeln; writeln('sam heffingen = ',D:3:1); wrileln; 
if D < > 0 then writeln('WAARSCHUWING: sam heffingen is niet 0 !');writeln;writeln; 
write('gegevens veranderen? (jjn) Bij j: tik aile gegevens van NOK ',NOK,' opnieuw in. ');readln(ja); 
if ja .. 'n' then gegevens: = true; 

end {while }; 
if (AantaINok=l) 

then THETA[NOK): =0 
else begin 

if (NOK=l) 
then begin 

writeln; writeln('fasehoek THETA'); 
write ('Wilt U uitleg over de definitie van de fasehoek? (j/n)'); readln(keuze); 
if (keuze='J') or (keuze='j') then HELP3; 

end; 
write('fasehoek THETA? [graden] : '); readln(THETA[NOK]); 

end; 
writeln; write('vervangende vo\gmassa m [kg] : '); readln{m); wrileln; 
S: = 0; lokhoek::. 1; 
writeln;writeln(' >berekening heffingen en aandrijfmoment van NOK ',NOK ); 
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{assign(FF.·c:\Fveer.pas'); rewrite(FF);} 
for Funk: .. 1 to AantalFunk do 

begin 
1:=1; 
while J < = GG[Funk] do 

begin 
T: = J/GG [Funk]; HEFFUNKTIE; 
HH[lokhoek]:=S+MM[Funk]*H; {HH in mm} 
if (VeerType='L') or (VeerType='l') then Fveer[lokhoekj:=F360Htijf*HH[lokhoekj; 
VV[lokhoek]: =Abs(MM[FunkJ)*(360*n/GG[Funk])*V; {W in mm/s} 
AA[lokhoekj: = Abs(MM[FunkJ)*(sqr(360*n/GG[Funk]))* A; {AA in mm/sA2} 
if (MM[Funk] < 0) then Fveer!lokhoekj: = -Fveer[lokhoek j; 
Farb[lokhoek]: = Arbeid{Funk]; 
{writeln(FF,lokhoek,' ',Fveer[lokhoekj:6:1,' ',Farb[lokhoek]:6:1);} 
lokhoek: = lokhoek + 1; J: .. J + 1 
end; 

S: .. S+ MM[Funk] 
end; 

{ Qose(FF);} 
lokhoek: = lokhoek-l ; 
assign(FF, 'a: \Mtot'); rewrite(FF); 

for lokhoek: = 1 to 360 do 
begin 
g1obhoek: = lokhoek + round(TIIETA[NOKJ); 
globhoek: = g1obhoek mod 360; 
if (giobhoek=O) then g1obhoek: =360; 
Mw{g1obhoek]: = (m*O.OOl*AA[lokhoek] + Fveer(lokhoek] + Farb[lokhoek])*W[lokhoekl/(2*pi*n); 
Mtot[g1obhoekJ: .. Mtol[g1obboekj + Mw[g1obhoekj; {Mtot in Nmm} 
writeln(FF,Mtot[g1obhoekj:7:3) 
end; 

Close(FF); 
end{for NOK:=llo AANTALNOK}; 

end;{INVOERl} 

procedure COMPMOMENTl; {Berekent uit de 360 waarden van Mtot[globhoekj } 
{het compensatiemoment Mcomp[globhoek}.} 

var sum: real; 
begin { COMPMOMENTl} 

sum: =0; 
for g1obhoek:" 1 to 360 do 

begin 
sum: = sum + Mtot[globhoek); 
end; 

Mgem: .. sum/360; 
for glob hoek: = 1 to 360 do 

begin 
Mcomp[g1obhoek]: = -Mtot[globhoek] + Mgem; 
end; 

end; {COMPMOMENTl} 

procedure INVOER2; {lngave aandrijfmoment bewerkingsmodule op aantal punten,gelijkelijk} 
{verdeeld over de nokkenas. Procedure berekent compensatiemoment } 
{Mcomp[g1obhoek] in deze punten. } 

var : integer; 
scm : real; 
meetw : array[l..1000] of real; 

begin{INVOER2} 
clrscr; 
writeln('Via deze methode kunnen de waarden van het aandrijfmoment, gemeten'); 
writeln('tijdens een volledige omwenteling van de nokkenas, direct van de'); 
writeln('meettafel worden ingelezen.'); writeln; 
wrilelnCWilt U uitleg over de wijze van invoeren? (j/n)'); readln(keuze); 
if (keuze = 'j') then HELP2; 
clrscr; 
writeln('Stop de diskette met meetwaarden in diskdrive A en type El\'TER.'); 
readln; clrscr; 
assign(FF,'A:\MEEITAFE.PAS'); reset(FF); 
g1obhoek: .. 1; 
readln(FF,Mlol[globhoek]); 
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som: = Mtot[globhoek); 
while not eof(FF) do 

begin 
glob hoek: = g1obhoek + 1; 
readln(FF,Mtot[g1obhoekj); 
som: = som + Mtot[g1obhoek); 
end; 

c1ose(FF); 
writeln; writeln('U heeft nu ',g1obhoek,' meetwaarden ingevoerd.'); 
AantalMeetwaarden: = g1obhoek; 
Mgem: = som/ AantalMeetwaarden; 
for j: = 1 to AantalMeetwaarden do 

begin 
Mcomp[j]: =-Mtot[j] + Mgem; 
end 

end; {INVOER2} 

procedure SSfART; {Begin van programma; keuzemogclijkhcid wijze van gegevensinvoer.} 
begin {SSfART} 

c\rscr; 
writeln(,Welkom bij het programma Compens.'); 
writeln('Wenst U uitleg over het programma? G/n)'); readln(keuze); 
if (keuze = 'j') then HELPl; 
c\rscr; 
write('hoeksnelheid nokkenas [omw/sec] : n = '); readln(n); writeln; 
writeln('Volgens welke methode wilt U het ongecompenscerde momentverloop van '); 
writeln('de bewerkingsmodule invoeren?'); 
writeln('l. Per nokmechanisme laten berekenen.'); 
writeln(,2. Direct van de moment-meettafel inlezen.'); writeln; 
writeln('Geef Uw keuze(l of 2), gevolgd door ENfER'); readln(keuze); 
if (keuze = '1') then begin INVOER1;COMPMOMENfI end; 
if (keuze='2') then INVOER2 

end; {SSfART} 

procedure ZOEKEXTREMA (var PP: reeks); 
{BepaaJt uit een array de minimale en de maximale waarde.} 

var j : integer; 
begin {ZOEKEXTREMA} 

min:=PP[l]; max:=PP[I]; E:=I; 
for j: = 2 to AantalMeetwaarden do 

begin 
if PP[j] < min then begin min: = PP[j];E: = j end; 
if PP[j] > max then max: = PP[j]; 
end; 

end; {ZOEKEXTREMA} 

procedure ABSMINIEM; {BepaaJt de waarde van "B". 
"B" is de waarde van glob hoek waarvoor de waarde 
van Mcomp[globhoek] zo dicht mogelijk bij 0 ligt. 
Ter vereenvoudiging stellen we: vcomp[B] = 0 } 

var y: real; 
begin{ABSMINIEM} 

B: = 1; y: = Abs(Mcomp[I]); 
for glob hoek: = 2 to AantalMeetwaarden do 

begin 
if (Abs(Mcomp[globhoek])<y) then 
begin B: = g1obhoek; y: = Abs(Mcomp[globhoek]) end; 
end; 

end;{ABSMINlEM} 
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function HEFHOOGTEI(Foompveer:real):real; 
var i, iI,il : integer; 

DMoomp, Dvoomp, voomp: reeks; 
begin {HEFHOOGTEI } 

vcomp[B]: = 0; 
hcomp[B]: = 0; 

for i: '" 1 to (AantaIMeetwaarden-l) do 
begin 

il:=(i+B-l) mod (AantaIMeetwaarden); 
if (il =0) then it: '" (AantaIMeetwaarden); 
i2: =(i + B) mod (AantaIMeetwaarden); 
if (i2=0) then i2:=(Aantalmeetwaarden); 
DMcomp[il): = Moomp[i2)-Mcomp[il]; 
Dvcomp[il]: = 2'pi*n*DMoomp[il ]/Fcompveer; 
vcomp[i2]: =voomp[il) + Ovoomp[il); 
hcomp[i2): = hoomp[il) + (voomp[i2] +vcomp[il])*DeltaTc/2; 

end; 
ZOEKEXTREMA(hoomp ); 
HEFHOOGTEI:" max-min; 

end; {HEFHOOGTEI} 

procedure HEFCOMPI; {Iuchtcilinders: Fveer "' constant!!} 
{invoer : * oompensatiemoment Mcomp als functie van globhoek. 

* maximaal toelaatbare hefhoogte Hm 
uitvoer: * heffing van de compensatienok als functie van glob hoek 

• Fcompveer} 
var XI,X2 : real; 

Tc : real; 
begin{HEFCOMPI} 

Tc:"' lIn; {Trin [sec]} 
DeltaTc: '" Tc/ AantalMeetwaarden; 
writeln; 
writelnCDe computer rekent voor U nel zo lang totdat de maximale heffing "hefmax·'); 
writeln('ligt binnen het gebied (O.99*Hm <: = hefmax <: =Hm). De daarbij behorende'); 
writeln('waarde van Foompveer verschijnt als uitvoer op uw scherm.'); 
write1n; writeln('Type ENfER om dil rekenproces Ie starten.'); readln; 
writeln;writeln(' > Berekening Foompveer'); 
XI:=I; 
X2:=3000; 
Fcompveer: = (Xl + X2)/2; 
heCmax: = HEFHOOGTEI(Fcompveer); 
while «hefmax<O.99*Hm) or (hefmax> Hm» do 

begin 
if (hefmax<O.99*Hm) then X2:=Fcompveer; 
if (hefmax>Hm) then Xl: = Fcompveer; 
Fcompveer. '" (Xl + X2)/2; 
hefmax: = HEFHOOGTEl(Fcompveer) 

end; 
for glob hoek: = 1 to AantalMeetwaarden do 
begin Fveer[g1obhoek]: '" Foompveer end; 
if min <: 0 then 
begin 

for g1obhoek:" I to AantalMeetwaarden do 
begin hcomp[g1obhoek]:" hoomp[globhoek I-min; end; 

end; 
writelnCDe maximale heffing = ',hefmax:7:3: mm'); 
writeln('Foompveer = ',Fcompveer:7:3: N'); 

end; {HEFCOMPl} 
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function HEFHOOGTE2(Cs:real):real; 
var i, il,i2 : integer; 
begin {HEFHOOGTE2} 

Cv:"'Cs*Hm; 
hcomp[E]: =0; {initialiseren} 
Fveer[E]: ,., Cv; 
{writeln(E,' ',hcomp[EJ);} 
for i: = I to (AantaIMeetwaarden-l) do 

begin 
iI: = (i + E-l) mod (AantaIMeetwaarden); 
if (i1=O) then H:a(AantaIMeetwaarden); 
i2: .. (i + E) mod (AantaIMeetwaarden); 
if (i2 .. 0) then i2: = (AantaIMeetwaarden); 
hcomp(i2]: = (Cs*hcomp(il]*hcomp[il] + Cv*hcomp[il] + DeltaPhi*Mcomp[il])/(Cv+ Cs'hcomp[il]); 
Fveer[i2]: = Cv + Cs*hcomp[i2); 
(wrileln(i2,' ',bcomp[i2));} 

end; 
ZOEKEXTREMA(hcomp); {In deze procedure wordt tevens de voorspanning} 

{geinitialiseerd op hel punt waar de heffing minimaal is.} 
HEFHOOGTE2: = max-min; 

end; {HEFHOOGTE2} 

procedure HEFCOMP2; 
var i, it, i2 : integer; 

Xl, X2 : real; 
begin {HEFCOMP2} 

DeltaPhi: = 2*Pi/ AantalMeetwaarden; write In; 
writeln('De computer rekent voor U net zo lang rotda! de maxima Ie herring "hefmax·'); 
writelneJigt binnen het gebied (O.99*Hm < = hefmax < = Hm). De daarbij behorende'); 
wrileln('waarde van de veerstijfheid verschijnl als uitvoer op uw scherm.'); 
writeln('Tevens wordt de vereiste voorspanning van de veer in hel punt "E"'); 
writeln(,(punt waar de heffing 0 is) berekend.'); 
writeln; writeln('Type ENTER om dit rekenproces Ie starten.'); readln; 
writeln;writeln(' > Berekening veerstijfheid'); 
XI:=l; 
X2:=300; 
Cs: = (Xl + X2)/2; 
E:=B; 
hefmax: = HEFHOOGTE2(Cs); 
while «hefmax<O.99*Hm) or (hefmax>Hm» do 

begin 
if (hefmax<O.99*Hm) then X2: =Cs; 
if (hefmax>Hm) Ihen Xl:=Cs; 
Cs: = (Xl + X2)/2; 
hefmax: .. HEFHOOGTE2(Cs) 

end; 
{Uil deze loop kunnen negatieve waarden voor hcomp voortkomen.} 
{We schalen fotdat geld I: hcomp[i1> =0 voor aile i. } 
{De waarden van Fveer[iJ veranderen hierbij niet! } 

if min<O then begin 
for g1obhoek:" 1 to AantalMeetwaarden do 

begin hcomp[globhoekj: = hcomp[globhoekj-min; end; 
end; 

writeln('De maximale heffing = ',hefmax:7:2,' mOl'); 
writeln('Cv = ',Cv:6:1,' N'); 
writeln('Cs = ',Cs:4:1,' N/mm'); 

end; {HEFCOMP2} 
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procedure MINlKROMTESfRAAL;{Benodigde globale variabelen: hcomp[iJ, 1'0 en AantalMeet
waarden. 

Berekent minimale kromtestraal v/d nokrolmiddelpuntsbaan 
rhomin (mm] (gJobale variabele) } 

var i),i : integer; 
xl,x2,x3, 
yl,y2,y3, aaa,bbb,ccc, 
r,n,phi,rho : real; 

begin {MINlKROMTESfRAAL} 
writeln;writeln(' > berekening minimale kromtestraal nrmb compensatienok'); 
rhomin: .. 1.0e30; {initialiseren op een onwerkelijk grote waarde} 
r: .. to + hcomp[E-l);phi: .. 2*pi·(I~.1)/ Aantalmeetwaarden; {initialiseren } 
x2: .. r*cos(phi);y2: = r*sin(phi); {initialiseren} 
r: .. rO + hcomp[E];phi: = 2*pi*E/ AantalMeetwaarden; {initialiseren } 
xl: = r*cos(phi);y3: .. r*sin(phi); {initialiseren} 
for i: =1 to (AantaIMeetwaarden-l) do 
begin 

rr: =r; 
i3: = (i + E) mod AantalMeetwaarden; 
if (i3 = 0) then i3: =AantaIMeetwaarden; 
x1:"x2; yl:"yZ; u:=xl; y2:=y3; 
r: .. rO+ hcomp[i3J;phi: = 2*pi*i3/ AantalMeetwaarden; 
xl: = r*cos(phi);y3: = r*sin(phi); 
ccc: .. (yl-yZ)* (x3-x2)/(xl-x2)-(y3-yZ); 
bbb: = (l/(Z*ccc»*(sqr(x2) + sqr(y2)-sqr(x3)-sqr(y3) + (sqr(xl) + sqr(yl )-sqr(x2)-sqr(y2»*(x3-x2)/(xl-x2»; 
aaa: = (l/(Z*(xl-x2)))*( -Z*bbb*(yl-y2) + sqr(xl) + sqr(yl )-sqr(x2)-sqr(y2»; 
if (sqr(aaa)+sqr(bbb»<sqr(rr) 
then begin (* ! beschouw aileen het convexe baangedeelte ! *) 

rho: =sqrt(sqr(aaa) + sqr(bbb) + sqr(x2) + sqr(y2)-Z*(x2*aaa + yZ*bbb »; 
if (rho<rhomin) then rhomin:=rho; 

end; 
end; 
writeln; writelnCminimale kromtestraal nrmb .. ',rhomin:7:Z,' mm'); 

end; {MINlKROMTESfRAAL} 

procedure DRUKHOEK; {bekende gJobale variabelen: hcomp[i), rO, AantalMeet
waarden, Fveer[i] 

berekent: drukhoek en contactkracht op aile punten 
uitvoer: maxFcontact IN] (gJobaal) } 

var Fcontact,dh,alpha : real; 
i,i1,i3 : integer; 

begin{DRUKHOEK} 
writeln;writelnC > berekening maximale contactkracht compensatienok'); 
maxFcontact: .. 0; maxAlpha: = 0; 
for i: = 1 to AantalMeetwaarden do 

begin 
i): .. (i + 1) mod AantalMeetwaarden; 
if i3=0 then i3:=AantaIMeetwaarden; 
il: .. (i-I) mod AantalMeetwaarden; 
if i1 =0 then H: =AantaIMeetwaarden; 
dh: .. (hcomp[i3]-hcomp[il])/2; 
alpha: =arctan(dh* AantaIMeetwaarden/(2*pi*(rO+ hcomp[i]}); 
if alpha > maxAlpha then maxAlpha:=alpha; 
Fcontact: .. Fveer[i]/cos( alpha); 
if Fcontact > maxFcontact then maxFcontact: = Fcontact; 

end; 
writeln('maximale contactkracht: ',maxFcontact:7:3,' N'); 
writeln('maximale drukhoek: ',(180/pi)*maxAlpha:4:1,' [graden]'); writeln; 
writeln('Type ENTER om het programma te vervolgen.'); readln; 

end;{DRUKHOEK} 

function NOKROL(a:real):real; {berekenen minimale nokroldiameter uit maxFcontact} 
{mbv grafiek 12-8 (dictaat)} 

var lx, Iy : real; 
begin{NOKROL} 

Ix: =61*(Ln(maxFcontact/lO»/Ln(10); 
Iy: = 1.455*(lx-a); 
NOKROL: :;S*exp(Ln(10)*ly/121); 

end; {NOKROL} 
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procedure MATERIAAL; {Keuze van compensatienokmateriaaJ. } 
{invoer: maxFcontact (globaal) } 
{uitvoer: DnrMin (g1obaal) } 

begin {MATERlAAL} 
mat[I]: = 'perlitisch gietijzer (GG-25) '; 
mat(2): = 'hardweefsel (Hgw 2082) '; 
mat[3]: = 'perlitisch nodulair gietijzer (GGG-60)'; 
mat[4]: = 'staal Ck4S oppelVlakte gehard '; 
mat[S]: = 'cementeerstaal CIS gehard '; 
writelnCCompensatienokmaterialen in toenemende kwaliteit:'); writeln; 
writeln(,1 ' ,mat[1)); 
writelnC2 ',mat[2)); 
writelnC3 ' ,mat [3)); 
writelnC4 ',mat[4)); 
writelnCS ',mat[S)); 
writeln; writeCUw keuze: '); readln(MA); 
if (MA=I) then DnrMin:=NOKROL(26); {a=26 mm} 
if (MA = 2) then DnrMin: = NOKROL( 40); {a = 40 mm} 
if (MA=3) then DnrMin:=NOKROL(46); {a=46 mm} 
if (MA=4) then DnrMin:=NOKROL(98); {a=98 mm} 
if (MA = S) then DnrMin: = NOKROL(107); {a = 107 mm} 

end; {MATERlAAL} 

procedure TEKENNOK; {Benodigde g10bale variabelen:hcomp[globhoek], Dnr, rO,} 
{ Rnok[globhoek], r[globhoek)} 

var Gd,Gm,XO,YO,i : integer; 
xx,yy,Xnok,Ynok : reeks; 
Xasp,Yasp : word; 
ZZ,Zscr,Xmax,Ymax, 
rr,Ccos,Ssin,CC : real; 

begin {TEKENNOK} 
Gd: = Detect; 
InitGraph(Gd,Gm,"); 
GetAspectRatio(Xasp,Yasp ); 
SetBkColor(Blue ); 
SetColor(White ); 
SetLineStyle(O,O,O); 
Rectangle(O,O,GetMaxX,GetMaxY); 
XO: = Round(0.4S"GetMaxX); YO: = Round(O.5" GetMaxY); 
SetLineStyle(2,O,l ); 
Line(XO-Round( (Y asp/Xasp )"0.4 "GetMaxY), YO,XO + Round( (Y asp /Xasp )"0.4" GetMaxY),YO); 
SetLineStyle(2,0,2); 
Line(XO,YO-Round(0.4 "GetMaxY),XO, YO + Round(O.4 "GetMax Y»; 
OutTextXY(XO+ Round(Yasp/Xasp"0.48"GetMaxY),YO-S,'referentie-as'); 
Xmax: = 0; Ymax: = 0; 
for i: = 1 to AantalMeetwaarden do 

begin 
Ccos: = Cos(2"pi"i/ AantaIMeetwaarden); 
xxIi): = r[i]"Ccos; 
Xnok[i]: = (rli]-Dnr/2)"Ccos; 
if (Abs(xx[i]) > (r[36O] +051*Dnr» then Xmax: = Abs(xx[iJ) 

else Xmax: = (r[360] + 051"Dnr); 
Ssin: = Sin(2"pi"i/ AantaIMeetwaarden); 
yy[i): = r[i)"Ssin; 
Ynok[i]: = (r[i]-Dnr/2)*Ssin; 
if (Abs(yy[i)) > Ymax) then Ymax: = Abs(yy[iJ); 

end; 
ifYmax>Xmax then ZZ:=Ymax 

else ZZ: = Xmax; 
Zser: =O.4S"(GetMaxY); 
CC: = Zscr /ZZ; 
SetLineStyle( CenterLn,O,O); 
SetColor(yellow); 
MoveTo(XO + Round(CC"Yasp/Xasp"xx[1 I),YO + Round(CC"yy[1))); 
for i: = 2 to AantalMeetwaarden do 

begin 
LineTo(XO + Round(CC"Yasp/Xasp"xx[ij),YO + Round(CC"yy[i])); 

end; 
SetLineStyle(O,O,2); 
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MoveTo(XO + Round(CC'Yasp/Xasp*Xnok[l J),YO+ Round(CC'Y nOk[l])): 
for i: =2 to AantalMeetwaarden do 

begin 
LineTo(XO + Round(CC*YaspjXasp'Xnok[i)),YO + Round( CC'Y nok[i))); 

end: 
Arc(XO,YO,20,4S,Round(1.15·CC·Yasp/Xasp·xx[I]); MoveTo(XO+ Round(O.9S·CC·Y asp/Xasp·xx[lJ),YO-Round(O.76*CC"xx[ 

1])); 
LineTo(XO + Round(O.8I" CC·Y asp/Xasp"xx[l ]),Y()"Round(O.81"CC·xx(1]»; 
LineTo(XO + Round(O.SS·CC·Yasp/Xasp·xx[l J), Y()" Round(O.6S*CC·xx[l]); 
OutTextXY (XO+ 10 + Round(CC'Y aspjXasP'xx[1 j),Y()"lS-Round(O. 7*CC'xx[1 ]),'0'); 
SetColor(LightRed); 
CircJe(XO + Round( CC*Y asp/Xasp*xx[360]),YO + Round( CC*yy[360J),Round( CC'Yasp/Xasp*Dnr /2»; 
OutTextXY(Round(0.SS*GetMaxX),Round(O.9S*GetMaxY),'Type ENTER'); 
readln: 
CloseGraph 

end; {TEKENNOK} 

procedure SCHRlJFGEGEVENS; 
begin {SCHRlJFGEGEVENS} 

writeln(,Het compensatiemechanisme heeft de volgende kenmerken:'); 
writeln('rO : ',rO:6:2: mm'); 
writeln('hefhoogte : ',hefmax:6:2,' mm'); 
writeln('nokroldiameter'); 
writeln(' minimaal: ',DnrMin:6:2,' mm'); 
writelnC maximaal: ',rhomin:6:2,' mm'); 
writeln('nokmateriaal : ',matIMA]); 
if (element=1) then 

begin 
writeln('element 
writeln(' 

end; 
if (element = 2) then 

begin 

: luchtcilinder'); 
constante veerkracht : ',Fcompveer:7:1,' N'); 

EE: = E*360/AantaIMeetwaarden; 
writeln('element : lineaire veer'); 
writeln(' veerstijfheid : ',Cs;3:1,' [N/mm)'); 
writelnC voorspanning : ',Cv:4;1,' [N]'); 
writelnC werkend op globaJe hoek: ',EE:4:1,' [graden]'); 

end; 
writeln('minimale slingerlengteL: ',3'Hm:4:1,' [mm]'); 

end; {SCHRlJFGEGEVENS} 

procedure GECOMPMOMENT; {Berekent en teken! het gecompenseerde} 
{aandrijfmQment van de bewerkingsmodule.} 

type ch3 = array[l .. 3] of char; 
var Gd,Gm,ErrorCode, 

XO,YO,Xh,Yh,YI,X,Y, 
dtick,tickJitep,i,il : integer; 
minM,maxM,ScaleM : real; 
Num : array[L81 of ch3; 
Mvalue : string[g]; 

begin { GECOMPMOME1'<'T} 
for i: = 1 to AantalMeetwaarden do 

begin MgecompIi1:=Mtot[i]+Mcomp[i) end; 
Num[lJ: =' 9O';Num[2]: = 'l80';Num{3]: = '270';Num[4]: = '360'; 
Gd: = Detect; 
InitGraph( Gd,Gm, "); 
ErrorCode: = GraphResult; 
if ErrorCode < > grOk then 

begin 
writeln('Graphics error: ' ,GraphErrorMsg(ErrorCode»; 
writeln('Program aborted .. .'); 
Halt(I); 

end; 
SetBkColor(Blue ); 
SetColor(yellow); 
SetLineStyle(O,O,l ); 
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Rectangle(O,O,GetMaxX,GetMaxY); 
XO: '" Round(O.l*GetMaxX); YO: '" Round(O.5*GetMaxY); 
Xh: Round(O.SS*GetMaxX); 
Yh: '" Round(YO-O.3*GetMaxY); 
Yl: = Round(YO + O.3*GetMaxY); 
Line(XO, YO,Xh, YO); 
Line(XO,Yh,XO,YJ); 
OutTextXY(XO+4S,YI+I0:Geoompenseerd aandrijfmoment van de bewerkingsmodule'); 
OutTextXY(XO+4S,YI+ 22,'als functie van de globale hoel.;verdraaiing.'); 
OutTextXY (Xh + 25,YO-I0:HOEK');OutTextXY (Xh + 20,YO + 6,'[graden]'); 
OutTextXY{10,Yh-lS,'MOMENT (Nmm]'); 
SetTextStyle(2,O,4); 
for globhoek: = 1 to AantalMeetwaarden do 
begin ScaleM: .. Mgecomp[globhoek] end; 
dtick: = -round«O.6*GetMaxY /40.0»; 
tickstep: = round«(xh-xO)/4.0»; 
for i: = 1 to 4 do 

begin 
x: = xO+ i*tickstep; 
line( x,yO,x,yO + dtick); 
OutTextXY{x-6,yO + 3,Num[i)) 
end; 

MoveTo(XO,YO); 
SetColor(LightRed); 
for glob hoek: = 1 to AantalMeetwaarden do 

begin 
X: = XO + Round«globhoek/AantaIMeetwaarden )*(Xh-XO»; 
Y: '" YO-Round( (YO-Yh)*Mgecomp[globhoek]/ (ScaleM + 0.001»; 
LineTo(X,Y) 

end; 
SetColor(Yellow ); 
SetTextStyle(O,O,l ); 
Str{ScaleM:8: 1,Mvalue); 
MoveTo(Round{O.65*GetMaxX),Round(O.OS*GetMaxY»; 
OutText('moment: ');OutText(Mvalue );OutText(, Nmm'); 
SetColor(LightRed); 
OutTextXY(Round{O.SS*GetMaxX),Round(O.9S*GetMaxY),'Type ENTER'); 
readln; 
QoseGraph; 

end; {GECOMPMOMENT} 

begin {COMPENS} 
AantalMeetwaarden: .. 360; 
SSTART; 
wrile('Wilt U een afbeelding van het ongecompenseerde aandrijfmoment? G/n): ');readln(keuze); 
if (keuze= 'J') or (keuze= 'j') then PLAATJE; 
writelnCIGes het type krachtelement'); 
wrilelnCl Luchtcilinder: kracht is heffing-onari1ankelijk!'); 
writeln(,2 Lineaire veer'); writeln; 
writeCUw keuze: '); readln(element); 
ABSMINIEM; 
check: = 2; Hm: = 25; to: .. 100; {initialiseren} 
while (check = 2) do 

begin 
check: =4; 
while (check=4) do 

begin 
write In; writeln('> > WAARSCHUWING <" (to+ Hm) moet in de bestaande construclie passen!'); 
writeln; 
write('Geef Hm (maximaal toelaatbare herring van compensatienok) [mm] (',Hm:4:1,'): '); readln(Hm); 
write{'Geef to (grondcirkelstraal van nokrolmiddelpuntsbaan) [mm] ("to:6:2,'): '); readln(tO); 
if (element: 1) then HEFCOMPI 

else HEFCOMP2; 
MINIKROMTESTRAAL; 
writeln; 
writeln('Vindt U de minimale kromtestraal acceptabel?'); 
writeln(,Denk hierbij aan de eis: nokroldiameter < minimale kromtestraal'); 
write('acceptabel? (j/n) : ');readln(keuze); 
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if (keuze = ' J') or (keuze '"' 'j') then check: = 1 
else begin 

check:=4j 
clrscr; 
writeln('U kunt nu de waarden van rO en Hm wijzigen'); 
writeln('Merk op: de kromtestraal neeml toe bij stijgende rO en dalende Hm.'); 

end; 
end; 

DRUKHOEK; 
while (check=l) do 

begin 
MATERIAAL; 
writeln(,De contaetkraeht vereist cen minimale nokroldiameter van ',DnrMin:7:2,' mm.'); 
if DnrMin> =rhomin then 

begin 
writeln('Dil is onmogelijk bij de minimale kromtestraal van ',rhomin:7:2,' mm'); 
writeln; 
writeln('l beter nokmateriaal kiezen 1'); 
writeln('2 rO en Hm wijzigen1'); 
write('Uw keuze: '); readln(check):wrileln; 

end 
else 

begin 
wrileln('Deze keuze is mogelijk. Een kleinere nokroldiameter kan toegepast'); 
wrileln('worden door beter materiaal Ie kiezen!'); 
write('Gekozen materiaal handhaven? O/n) ');readln(keuze); 
if (keuze= 'j') or (keuze '1') then check: =5 

end; 
end; 

end; 
writeln('Deze keuze is mogelijk.'); c1rscr; 
SCHRlJFGEGEVENS; 
writeln; 

else check: = 1; 

wrile('Geef de gewenste nokroldiameter [mm]: '); readln(Dnr); 
if (Dnr<DnrMin) Or (Dnr>rhomin) then 

begin 
write In; 
writeln('De door U gekozen nokroldiameter ligt niet in het aangegeven gebied!'); 
write('K.euze bandhaven? O/n) '); readln(keuze); if (keuze='n') or (keuze='N') then 

begin 
write('Geef de gewenste nokroldiameter [mm]: '); readln(Dnr); 

end; 
end; 

GECOMPMOMENT; 
writeln; 
assign(FF,'a:\nokgeo.pas'); rewrite(FF); 
writeln(FF,'"gJobhoek" is de hoek van de nokstraal ten opzichte van de globaJe'); 
writeln(FF,'referentie met een orientatie tegengesteld aan de hoeksnelheid van de nok.'); 
wrileln(FF); 
writeln(FF,'globhoek [graden] nokstraal [mm]'); 
writeln(, > berekening nokgeometrie'); 
wrilelnCDe berekende nokgeomelrie wordt weggeschreven naar de file a:\NOKGEO.PAS'); 
for glob hoek: = 1 to AantalMeetwaarden do 

begin 
r[g1obhoek]: = rO + hcomp[gIobhoek]; 
Rnok[gJobhoek]: = r[globhoek]-Dnr/2; 
writeln(FF,globhoek,' ',Rnok[globhoek]:7:2); 

end; 
Close(FF); 
write('Wilt U cen tekening van de compensatienok? O/n)');readln(keuze); 
if (keuze='J') or (keuze='j') then TEKENNOK; 
writeln(,Dit is het einde van het programma. De compensatienok is bepaald.'); 
write('Wilt U de gegevens van bet mechanisme nog eens zien? O/n) '); readln(keuze); 
if (keuze='J') or (keuze='j') tben 

begin writeln; SCHRlJFGEGEVENS; 
writeln('gekozen nokroldiameter: ',Dnr:6:2,' mm'); readln 

end; 
end.{COMPENS} 

74 


	Voorblad
	Samenvatting
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Hoofdstuk 6
	Hoofdstuk 7
	Literatuurlijst
	Bijlagen

