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een nume_riek bestuurde machine 
v~~r het frezen van nokken 

IR. P. W. KOUMANS * 

Het belang van nokmechanismen voor toepassingen in produktiemachines wordt 
algemeen erkend. Ondanks de ontwikkelingen in de pneumatische, hydraulische 
en elektronische besturingen, worden deze rilechanismen veel toegepast, 
speciaal daar waar hoge eisen gesteld worden aan het bewegingspatroon van 
d~ uitgaande schake!. Hiervoor zijn nokmechanismen in het voordeel ten opzichte 
van stangenmechanismen wat betreft de vrijheid van keuze van dat patroon. 
Dat geldt vooral als de bewegingscyclus van de schakel is opgebouwd uit 
bewegingsperibden afgewisseld door rustperioden. 
Nokmechanismen zijn dan ook al 'Iange tijd een onderwerp van onderzoek in de 
groep Bedrijfsmechanisatie aan de Technische Hogeschooi Eindhoven. Hierbij 

wordt getracht het hele ontwikkelingsproces te volgen, dat wil zeggen het 
ontwerpen, het vervaardigen en het beproeven van deze mechanism en. Het doel 
hiervan is richtlijnen voor de contructeur op te stell en; waarmee hij op een 
snellere en betere wijze nokmechanismen kan ontwerpen. De wijze van ont
werpen en tekenen hangt onder andere af van de toe te passen fabricagemethode. 
Omdat het maken van nokken in de werkplaats vaak nog veel problemen geeft, 
worden de mogelijke methoden geanalyseerd en met elkaar vergeleken. 
Hiernaast wordt onderzoek verricht naar het verband tussen de toe te laten 
contactkrachten op het noklichaam en de gewenste levensduur. 
Verder wordt een deel van de onderzoekactiviteit besteed aan complete nok
mechanismen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de kwaliteit van de voortge
brachte beweging en de invloed hierop door ongewenste trillingen. Analyse van 
de oorzaken zal kunnen leiden tot het verbeteren van deze mechanismen. In 
het kader van het onderzoek naar de vervaardigingsmethoden paste de ontwik
keling van een speciale machine voor het frezen van nokken. In de handel zijn 
enkele machines te koop voor deze toepassing. Ze werken haast aile met een 
kopieersystemen. Hierbij is het nodig eerst een speciale mal te maken. Daar 
deze mal zelf ook een nok is, blijkt deze methode meestal aileen lonend voor 
het frezen van een aantal van dezelfde nokken. 
Ook op een universele nube-freesbank met contourbesturing kunnen nokken 
vervaardigd worden. Hieraan kleeft echter een aantal bezwaren. Voor iedere nok 
moet een aparte pons band gemaakt worden. Dit vergt een relatief lange voor
bereidingstijd. Verder zijn deze machines duur. Voor andere nokken dan vlakke 
nokschijven zijn speciale voorzieningen nodig, zoals een numeriek bestuurde 
draaitafel. 

Het leek daarom zinvol een machine voor het frezen van nokken te ontwikkelen, 
die zoveel mogelijk de genoemde bezwaren zou ondervangen. 

*) Technische Hogeschool Eindhoven. 

In machines voor bedrijfsmechanisatie 
worden vee I nokmechanismen toege
past. Bij het ontwerpen van dergelijke 
mechanismen spelen een aantal aspec
ten een rol, zoals de ontwerptijd, de te 
bereiken nauwkeurigheid en de lever
tijd van de nokken. 
In dit artikel wordt een machine be
schreven waarbij bovengenoemde 
aspecten zoveel mogelijk worden geop
timaliseerd. Het ontwerp van deze 
machine is gericht op de bruikbaarheid 
in kleine werkplaatsen. Hiervoor is de 
machine opgebouwd uit een speciale 
unit die op een normale freesbank wordt 
geplaatst. 
Verder is het niet nodig voor iedere nok 
een aparte ponsband te maken. Met 
enkele speciale ponsbanden kunnen de 
meeste nokken z~nder meer worden 
vervaardigd. Deze nokken kunnen zowel 
vlakke nokken zijn, alsook ruimtelijke 
nokken. 

de ontwikkeling van een nokken
frees machine 

Ruim tien jaar geleden is deze ont
wikkeling gestart op initiatief van de 
oud-hoogleraar prof. J. B. Aninga door 
de student W. H. Stigter als opdracht 
voor zijn ingenieursexamen. Hierbij zijn 
de volgende uitgangspunten gesteld: 
a. De machine moet geschikt zijn voor 
kleine werkplaatsen. Dat betekent: een 
relatief goedkope machine, die gemak
kelijk te bedienen is en die zelfstandig 
kan werken zonder directe hulp van een 
computer. 
b. De machine moet geschikt zijn voor 
een grote verscheidenheid van nok
vormen. 
Stigter heeft een prototype ontworpen 
en na de vervaardiging ervan aange
toond dat de door hem voorgestelde 
methode werkt [1]. 
Wei kwam naar voren dat de machine 
op een aantal punten verbeterd zou 
moeten worden. De stijfheid van de 
machine bleek te gering, waardoor bij 
het frezen te grote trillingen ontston
den. Verder bleek het instellen van de 
machine te moeilijk te zijn. 
In de loop van de jaren heeft een aantal 
studenten meegewerkt aan verschil
lende verbeteringen als onderwerp 
voor vierdejaarsopdrachten. Vanzelf
sprekend kunnen bij een dergelijke 
aanpak geen snelle vorderingen ge
maakt worden, doordat er telkens 



----- - ----

pt-w 31 (1976) nr. 12 - 699 

stappllnmotor 
wachttijden ontstaan. Het zou te ver 
voeren om aile verbeteringen op de 
voet te volgen. We zullen volstaan met 
een beschrijving van de huidige machi
ne. 

hoekpulslln 

beschrijving van de huidige machine 

het besturingssysteem 

gelijkstroommotor De machine is uitgerust met een zoge
naamde open-Ioop-besturing. Figuur 1 
toont een sterk vereenvoudigd schema 
van deze besturing. De nok-in-wording 
is gemonteerd op een draaitafel, die 
zelf op een slede bevestigd is. De draai
tafel wordt aangedreven door een mo
tor met een regelbare snelheid, bijvoor
beeld een gelijkstroommotor. De hoek
verdraaiing van de draaitafel wordt ge
meten met behulp van een fotocel, een 
lampje en een zich daartussen bevin
dend schijfje met een concentrische 
krans van gaatjes dat bevestigd is op 
de ingaande as van de draaitafel. Bij 
rotatie van dit schijfje passeren de 
gaatjes de lichtstraal waardoor de foto
cel elektrische impuisen afgeeft. Deze 
worden hoekimpulsen genoemd. ledere 
impuls doet de ponsband een positie 
opschuiven. De informatie uit de pons
band wordt in het stuurapparaat omge
zet tot voedingsimpulsen voor de stap
pen motor, die de slede via een schroef
spindel aandrijft. De plaats van de frees 
ten opiichte van het werkstuk wordt 
bepaald vol gens poolcoordinaten. Af
hankelijk van de hoekverdraaiing van 
de draaitafel wordt de afstand van de 
frees ten opzichte van het rotatiepunt 
van het werkstuk ingesteld. De pons
band geeft bij iedere aflezing niet de 
absolute afstand aan, maar steeds het 

ponsbandlllzllr 
frells ----4JI-----"< 

silldll ----5tI:::!....-------11-;: 

verschil ten opzichte van de vorige 
positie. 
De besturing is dus ee!1 Mnassige 
contourbesturing [2]. De werkstukas 
moet daarbij steeds roteren. Dit maakt 
dat de toe te pass en hellingshoek van 
het profiel beperkt is « 90°). Voor 
nokken is dit geen bezwaar, omdat de 
hellingshoek uit constructieve overwe
gingen niet te groot mag worden. Het 
in figuur 1 weergegeven systeem wordt 
een open-Ioop-systeem gerioemd, om
dat niet wordt nagegaan of de slede 
inderdaad de gewenste stand heeft in
genomen. Er wordt op vertrouwd dat de 
toediening van een bepaald aantal im
pulsen aan de stappenmotor de ver
wachte verdraaiing van de schroef
spindel tot gevolg heeft. Het blijkt dat 
dit ook het geval is, mits men ervoor 
zorgt dat het aantal te verwerken stap
pen per seconde en het te leveren 
koppel niet de door de fabrikant opge
geven waarden overschrijden. 

2; Stapsgewijze benadering van de ge
wenste kromme. 

gllwenste krommll 

aflllzinglln van dll ponsband 

rotatiehollk ___ 

1. Schema open-/oop-systeem. 

3. Ponsband met twee kana/en. 

+ 

het interpo/atiesysteem 

Het beschreven besturingssysteem is 
een digitaal systeem. Dit betekent dat 
een bepaalde kromme aileen met een 
trapjespatroon kan worden benaderd 
(fig. 2). Langs de verticale as is de 
sledeverplaatsing uitgezet. Hierbij is 
een sledestap de verplaatsing als ge
volg van het toedienen yah Mn impuls 
aan de stappenmotor. De orde van 
grootte is 0,01 mm. Langs de horizon
tale as is uitgezet de rotatiehoek van 
het werkstuk en de daarvan afgeleide 
hoekimpulsstanden waarbij de pons
band afgelezen wordt. Ais de. afwijking 
tot gewenste kromme bij een bepaalde 
hoekimpuls groter is dan een halve 
sledestap, wordt een nieuwe stap ge
zet. Bij deze methode zou de pohsband 
bijzonder eenvoudig kunnen blijven 
(fig. 3). De band hoeft aileen aan te ge-
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9"w"nst" kromm" 

2 3 4 5 6 
rotati"ho"k ___ 

inhrpolatie - interval 

afl .. zing 
ponsband 

ven of er een stap vooruit, een stap 
achteruit of geen stap genomen moet 
worden. Toch is dit niet toegepast. Niet 
aileen wordt dan de ponsband lang en 
de afleesfrequentie hoog, maar dan is 
ook voor iedere nok een aparte pons
band nodig, en dat is strijdig met het 
uitgangspunt dat de machine zonder 
directe hulp van een computer moet 
kunnen werken. 
Om deze reden is hier een interpolatie
systeem toegepast. De werking ervan 
wordt met figuur 4 verklaard. De te fre
zen kromme wordt in een aantal stuk
ken verdeeld. De hoek waaronder de 
kromme zich uitstrekt, de zogenaamde 
commandohoek, wordt gesplitst in 
gelijke stukken van ongeveer 0,1°. De
ze delen worden interpolatie-intervallen 
genoemd. Bij het begin van het eerste 
interval wordt een punt A gekozen, 
waarbij de afstand van A tot de ge
wenste kromme kleiner is dan een 
halve sledestap. Aan het eind Van het 
interval wordt op gelijke wijze een punt 
B genometl met als toegevoegde eis 
dat de verticale afstand tussen A en B 
een geheel aantal stappen moet zijn. 
Dit aantal is afhankelijk van de helling 
van de kromme.ln figuur 4 bijvoorbeeld 
is dit zes stappen. Bij het begin van 
ieder interval wordt de pons band afge
lezen. Deze is uitgevoerd met acht ka
nalen (fig. 5). De eerste vier kanalen 
geven het aantal te nemen sledestappen 
in het tweetallig stelsel. Kanaal 6 com
mandeert de verandering van de draai
richting van de stappenmotor, en ka
naal 7 geeft het commando tot het stop
pen van het transport van de ponsband. 
De door de ponsband opgegeven stap
pen zullen z6 over het interval ver
deeld moeten worden dat de rechte 

ofl"zing 
pons band 

4. Lineaire interpo/atie. 

tussen A en B zo goed mogelijk bena
derd wordt. Hiervoor zal bij n stappen 
de eerste stap gezet moeten worden, 
nadat de helft van het eerste node deel 
van het interval is gepasseerd. 
Na ieder volgend node deel voigt dan 
weer een stap. Het volgend interval be
gint bij punt B. Aan het eind van dit 
nieuwe interval wordt een punt bepaald 
op dezelfde condities als die voor het 
eind van het voorgaande interval. Op 
deze wijze wordt de hele kromme afge
werkt. Omda~ de kromme door kleine 
stukjes rechte wordt benaderd, wordt 
dit een lineaire interpolatiemethode 
genoemd. 

5. Ponsband met acht kana/en. 

bandtrans-
portgaten --t---_...I. 

9 

14 

5 

~, f+ft 
lilt " 

stop 

de uitvoering van het interpo/atiesysteem 

Stigter heeft voor het interpoleren een 
elektro-mechanische unit ontwikkeld 
[1]. Het principe is in figuur 6 gegeven. 
In een schijf zijn op een aantal concen
trische cirkels reeksen gaatjes ge
boord. Op een vaste plaats voor iedere 
cirkel bevindt zich een fotocel met een 
lampje. Op de binnenste cirkel is maar 
een gaatje aangebracht, dat in figuur 6 
juist voor de desbetreffende fotocel 
staat. Dit gaatje geeft bij elke omwente
ling van de schijf het commando tot 
lezen van de ponsband. De informatie 
hieruit bepaalt welke van de overige 
fotocellen zal worden gebruikt. In het 
geval van figuur 4 is dat de fotocel voar 
de cirkel met zes gaatjes. 
In de werkelijke uitvoering wordt in. 
plaats van een schijf, een dunwandige 
cilinder gebruikt. Op deze zogenaamde 
teltrommel bevinden zich 15 kransen 
met 1 tot 15 gaatjes en bovendien een 
krans met een gaatje voor het leescom- . 
mando. 
Dit interpolatiesysteem werkt volkomen 
onafhankelijk van de rotatiesnelheid 
van de cilinder. Een zuiver elektro
nische oplossing met dezelfde eigen
schappen zou bijzonder gecompli
ceerd worden. 

het principe van de uitvoering van de 
machine 

Figuur 7 toont het schema van het ge-

6. /nterpo/atieschijf. 

houder m"t 
lampj"s en 
fotoc"ll"n 



hele systeem. Het is ingewikkelder dan 
dat in figuur 1 om te kunnen voldoen 
aan de gestelde uitgangspunten. De 
meeste invloed heeft hierih de eis dilt 
de machine moet kunnen werken on
afhankelijk van een computer, in die 
zin dat het niet nodig moet zijn voor 
iedere nok een aparte fJonsband te 
maken. 
In figuur 7 is de draaitafel geplaatst 
of:> een kruisslede, waarvan de slede 
S2 met een versteibare hefboom ge
koppeld kan worden met het machine
frame. at> de red en van deze uitvoe
ring wordt nader ingegaan bij de be
handeling van de verschillende nok
vormen. In vele gevallen wordt deze 
hefbooni niet gebruikt en wordt S2 
vastgezet aan slade S1. 
Een stappenmotor SM1 drijft een hulp
slede S3 aan, waarop €len zogenaamde 
tangensliniaal is geplaatst. be hoek 
waaronder deze liniaal is vastgezet, 
bepaalt de overbrengingsverhouding 
tussen de slede S3 en de slede S1 
van de kruistafel. 
De rotatiehoek yah de draaitafel wordt 
opgenomen zoals hierboven is be
schreven en vervolgens weergegeven 
door een elektroriische teller met stap-

8. Vlakke nok met weg-commandohoek-
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draaipunt tang"nsliniaal-----, 

t"lschijf ho"kv"r

micro -schroefsp i I 
voor inst"ll"n 
van tang"nsliniaal 

-:;.....- ,.._--. tang"ns liniaal 

drdaiing draaital~i"~I_~_--L-l1~=~=F=~=FX 
L--__ ______ 

corra.ctia. yoar 
hcafbooml"ngt" 

"I"ktronisch 
h ulpapparaat 

t" Itromm,,1 van 
int"rpolator I1 

pen van 0,1 0. De teller is voorzien van 
een aantal duimwielschakelaars. Hier
mee worden de beginhoeken 'PI van de 
oploopcurve en fjJ3 van de afloopcurve 
van de nok ingesteld (fig. 8). 
In de ponsband ishet aantal sledestap
pen van slede S3, afgeleid uit de ma
thematische functie van de beweging, 
vastgelegd. De gewenste hefhoogte 
op de nok wordt verkregen door de 
hoek van de tangensliniaal in te stell en. 
Motor M3 met een aangebouwde snel
heidsregelaar (wervelstroomvariator) 
drijft teltrommel T1 van de interpolator 
aan. Bovendien drijft deze motor een 
tweede trommel (T2) voorzien van 23 
kransen van gaatjes aan. Ook hier is 
voor ieder krans aan weerszijden van 
de cilinderwand een lampje en een foto
cel geplaatst. De impulsen uit een van 
deze fotocellen worden gebruikt voor 

tG! Itromm~1 voor 
commando
ho"k"n T2 

w"rv"lstroomvaria tor 

0;--- draaistroommotor M-3 

7. Schema van het gehele systeem. 

de voeding van stappenmotor SM2, 
die de draaitafel aandrijft. De verhou
ding tussen de snelheid yah SM2 en de 
snelheid waarmee de leescommando's 
uit de interpolator-trommel T1 elkaar 
opvolgen, is dus rechtevenredig met 
het aantal gaatjes in de krans van T2 
dat wordt afgetast. Dit maakt dat de 
hoek waarover de curve zich uitstrekt 
over de nok, wordt bepaald door het 
aantal informatieplaatsen in de pons
band en de keuze uit Mn van de 23 
fotocellen bij tronimel T2. Deze keuze 
vindt vooraf plaats met een 24-voudige 
schakelaar. 
Met het beschreven systeem is het mo-
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gelijk om met een standaardponsband 
onderling verschillende nokken te fre
zen_ Hierbij staat de ponsband stil, als 
een concentrisch deel op de nok ge
freesd wordt. Ais de teller de ingestelde 
waarde van een duimwielschakelaar 
heeft bereikt, begint de ponsband te 
lopen. Nadat het programma van bij
voorbeeld de afloop is afgewerkt, wordt 
de pons band gestopt. Bij de standaard
ponsbanden zijn het stuk met de in
formatie voor de afloop en dat voor de 
oploop achter elkaar geplaatst, ge
scheiden door een stopcommando. Ais 
de beginhoek van de oploop is bereikt, 
begint de band opnieuw te lopen. 
De afloophoek en de oploophoek kun
nen van elkaar verschillen. Daarom 
worden twee 24-voudige schakelaars 
toegepast. 
Omdat de hefhoogte en de commando
hoeken ingesteld kunnen worden, zijn 
in de meeste gevallen een paar pons
banden voldoende om de gevraagde 
nokken te kunnen maken. Ais mathema
tische functie is de veel gebruikte 
scheve sinus genom en. Deze geeft de 
nokvolger een sinusvormig verloop van 
de versnelling. 

9. Freesbank met nokkenfreesunit. 

Momenteel worden drie standaard
ponsbanden gebruikt, met zoals ver
meld, een scheve sinusfunctie. Het 
aantal informatieplaatsen voor de twee 
achter elkaar geschakelde functies be
draagt respectievelijk 800 en 800; 800 
en 2000; en 2000 en 2000. In tabel I 
worden de hiermee bereikbare com
mandohoeken gegeven. 

Met dezelfde ponsbanden kan een niet
genoemde hoek gemaakt worden, door 

tabell. 

informatie
plaatsen 

de benodigde gaatjes te boren in een 
schijfje, dat gemonteerd kan worden 
op dezelfde as als de commandohoek 
trommel T2. Er zijn twee van die schijf
jes mogelijk. De fotocellen van deze 
schijfjes zijn verbonden met de 24 e 

positie van de beide voorkeuzeschake
laars. Met de standaardponsband krijgt 
slede S3 een verplaatsing van 50 mm, 
zodat hefhoogten kunnen worden ge
realiseerd die 50 mm of kleiner zijn. De 
rusthoeken kunnen vrij gekozen wor
den met een stapgrootte van 0,1 o. 

Naast het gebruik van deze standaard
banden blijft het mogelijk om voor bij· 
zondere nokken aparte ponsbanden te 
gebruiken. 
De rotatiesnelheid van de draaitafel 
wordt ingesteld met de variator aan 
motor M3. De besturing hiervan is zo
danig dat de overschakeli ng van de ene 
fotocel op de andere bij trommel T2 die 
rotatiesnelheid niet be·invloedt. 

de praktische uitvoering 

het mechanische gedee/te. De machine 
kan uit een normale freesbank bestaan 
met daarop gemonteerd een speciale 
unit (fig. 9 en 10). Deze unit is eenvou
dig afneembaar, zodat de freesbank 
ook beschikbaar blijft voor ander werk. 
De machine van figuur 9 is een oude 
freesbank met een aparte freeseen
heid. Bij de bouw van de unit zijn zoveel 
mogelijk handelscomponenten toege
past. Hiertoe behoren de draaitafel, de 
geleidingen en de spindel met moeren. 
Speciale aandacht is gegeven aan het 
vermijden van spelingen tussen de ver
schillende machinedelen. Daarom is 
gebruik gemaakt van voorgespannen 
rolgeleidingen in de sleden en een spe
ciale schroefspindel met twee voorge
spannen moeren waarin kogels rond
lopen. 

te gebruiken commando
hoeken in graden 

800 oplopend met 2 0 

4 0 

10 0 

10 ... 40 
40 ... 48 
50 ... 90 

2000 oplopend met 5 0 

10 ° 
25 0 

25 ... 100 
100 ... 120 
125 ... 225 

I 

f 
I 
I 

d 



10. Nokkenfreesunit. 

het elektrische gedeelte. De elektro
nische apparatuur is ondergebracht 
in een atzonderlijke kast (tig. 11), die 
tevens de motor met de twee teltrom
mels bevat (fig. 1 2). 
Ook hier is zoveel mogelijk gewerkt 
met handelscom ponenten, zoals .de 
ponsbandlezer, de voedingskasten van 
de stappenmotoren en een aantal elek
tronische bouwstenen. 
De elektronische uitrusting van het eer
ste prototype bleek te gevoelig te zijn 
voor stori ngen veroorzaakt door andere 
machines. Uiteindelijk heeft dit ertoe 
geleid dat deze uitrusting geheel ver
vangen is. In de nieuwe uitrusting is 
gebruik gemaakt van de reeds lang 
verkrijgbare bouwstenen type 'Norbits 
60' van Philips. Ze zijn weinig gevoe
lig voor storingen, terwijl de schakel
snelheid voor de gevraagde toepassing 
meer dan voldoende is. De elektro
nische teller is opgebouwd met com
ponenten van de zogenaamde '50-
serie', eveneens van Philips. Ais toto
cellen werden silicium-toto-transistoren 
BPX-25 gebruikt. Deze kunnen recht
streeks een Norbit schakelen. 
In figuur 13 is het symbool van een 
NOR 60-blokje gegeven met de bijbe-
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horende waarheidstabel. Een NOR
element heeft de eigenschap dat het 
aileen een bepaalde uitgangsspanning 
T (deze wordt een genoemd) geeft als 
aile ingangen (hier 4) geen spanning 
(= nul) voeren. Voor de overige 15 mo
gelijke combinaties van ingangsspan
ningen op XQ, Xl, X2 en X3 is de uit
gangsspanning T gelijk aan nul. 
Figuur 14 geeft het deel van het elek
trische schema, dat is verbonden met 
kanaal 1 van de ponsbandlezer. Deze 
heeft onder ieder te gebruiken kanaal 
van de ponsband een totocel. De toto
eel van kanaal 1 is via een omkeerder 
verbonden met NOR A. Bij belichting 

11. Pan eel met bandlezer. 
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van die fotocel wordt de bo~enste in
gang van NOR A nul. De uitgang A 
wordt nu €len, als ook de zogenaamde 
setlijn nul is. Hierdoor wordt een ingang 
van NOR Been, en de uigang van B 
nul. Als de resetlijn nul is, zal de uitgang 
Vlln NOR C een worden. Deze spanning 
wordt teruggevoerd naar een tweede 
ingang van B. Zodra kanaal1 niet meer 
wordt belicht, slaat de uitgangsspan
ning van A om naar nul. Omdat B dan 
een een en een nul krijgt toegevoerd, 
blijft de uitgang ongewijzigd een nul. 
De schakeling van B en C vormt een 
zogenaamd geheugen. Het tijdstip van 
aflezen van kanaal 1 wordt bepaald 
door de setlijn. Aileen als deze nul is, 
kan 'dit plaatsvinden. Voorwaarde hier
voor is dat de ponsband aileen in stil
stand afgelezen mag worden. De uit
gang van NOR C wordt naar twee ach
ter elkaar geschakelde omkeerver
sterkers geleid. Deze zijn nodig, omdat 
de uitgangen verbonden moeten wor
den met de ingangen van 8 NOR's en 
een gewone NOR maximaal 6 andere 
NOR's kan sturen. Vlak voordat de 
nieuwe informatie uit de band afgele
zen wordt, moet het geheugen gewist 
worden. Dit wissen gebeurt met 
een reset-impuls op de tweede in
gang van NOR C. De schakeljng ach
ter de kanalen 2,3 en 4 is gelijk aan die 
achter kanaal 1. 
Het tweetallig systeem van de pons
band moet omgezet worden in de ge-

12. Uitschuifbare lade met motor en tel
trommels. 

13. NOR-element, symbool en waarheids
tabel. 

tabeili. 

2° 2° 21 21 

1 + + 
2 + + 
3 + + 
4 + + 
5 + + 
6 + + 
7 + + 

tallen 1 tot 15. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van voorwaarden, zoals tabel 
II geeft voor de getallen 1 tot en met 7. 
In deze tabel betekent 2D: niet 2°. Zo 
wordt het getal 1 gevormd ~i~ 2°, 21, 22 
en 2". 
In figuur 16 is het gedeelte van het 
schema gegeven, dat de omzetting 
tot de getallen 1 tot 7 bevat. NOR 1 
moet het getal €len gaan vormen. Daar
toe zijn drie ingangen verbonden met 
de uitgangen van de versterkers, die 
respectievelijk 2°, 21 en :P geven. De 
vierde ingang is verbonden met defoto
cel die de krans met een gaatje aftast 
op de teltrommel van de interpolator. 
Door het draaien van de trammel komt 
op deze ingang een impulsvormige 
spanning. Deze kan aileen door NOR'1 
worden doorgegeven als de andere'in
gangen nul zijn. Op analoge wijze wor
den de getallen 2 tot en met 7 gevormd. 
De uitgangen van de ['JOR's 1 ~7 zijn via 
diodes met elkaar verbonden en wor
den als ingang gebruikt van een NOR 
die de impulsvormige spanning aileen 
doorlaat als 2" nul is. De uitgang van 
deze NOR is gekoppeld met de ingan-

Xo X, 

0 0 0 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

" I II I 
II I 

I II I 

22 22 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

X2 

0 

0 

1 

1 

X3 T 

0 1 

1 0 

0 0 

1 0 

I I I 

i I I 
I I I 
I I I 

I I 0 I 

23 23 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



.p= 

kanaal 1 

2° 

b .. licht = 0 

gen van twee NOR's, die de draairich
ting van de stappenmotor van de tan
gensliniaal moeten gaan bepalen. Eem 
van deze NOR's wordt daarvoor ge-
blokkeerd door een ingang een te ma-

ken met een commando uit kanaal 6 
van de ponsband of door het indrukken 
van een schakelaar. leder van deze 
NOR's wordt gevolgd door een om
keerversterker, die de impuisen door
geeft naar een impulsvormer van de 
stappenmotor SM-1. Deze stappen
motor kan ook apart bediend worden. 
Dit is nodig om de machine vooraf te 
kunnen instellen. De stappenmotor 
ontvangt dan impulsen vanuit een os
cillator, die uit drie NOR's bestaat. De 
oscillatiefrequentie wordt bepaald door 
de grootte van de toegepaste conden
satoren. De slede van de tangensliniaal 
verplaatst zich naar links of naar rechts 
als een van de drukknoppen D1 of D2 
ingedrukt wordt. Het blok NOR's, dat de 
getallen 8 tot en met 15 vormt, is op 
analoge wijze opgebouwd als dat voor 
1 tot en" met 7. Dit blok is ook met de 
ingang van de twee draairichting be
palende NOR's verbonden. 
Ook de andere stuurschakelingen in de 
machine zijn met NOR's uitgevoerd. 
Het samenstellen van een logische 
schakeling met deze bouwstenen bleek 
bijzonder eenvoudig. De elektrische 
uitrusting kon zonder hulp van een 

14. Deelschakeling achter kanaal1. 
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waardige van figuur 17. Een vlakke nok
schijf met een slingervolger (fig. 18) 
wordt op de machine nagebootst vol
gens figuur 19. Een verklaring hiervan 
wordt gegeven in [3]. De draaitafel 
wordt hierbij op een kruisslede ge
plaatst, waarvan de langsslede met een 
in lengte verstelbare hefboom aan het 
bed van de freesbank is verbonden. 
Ruimtelijke nokken, zoals komschijven 
(fig. 20) worden volgens de methode 
op figuur 21 gemaakt. De draaitafel 
wordt daarbij met de vlakke zijkant op 
de kruisslede gemonteerd. Komschij-

15. Schakeling voor omzetting digitale af

lezing tot getallen 1 .. , 7. 

aantal puls .. n p .. r omwent .. ling 
van d .. interpolatie-tromm .. 1 

2° 
22 

21 

2 

- 21 2° 

3 
22 

-20 
22 

21 

4 

- 2° 
22 

21 

5 

1 20 
22 2 

6 

22 
21 2° 

7 

160 Hz 

plu5vorm .. r 

v .. rbindingspunt blok NOR'5 voor 
d .. g .. tall .. n 8 tot .. n m .. t 15 

elektrotechnicus worden ontworpen, 
uitgevoerd en beproefd. 16. Bewegende freeshouder. 17. Vast opgestelde frees. 

de verschillende nokvormen die ge
maakt kunnen worden 

Het is in het algemeen aan te bevelen 
om de frees dezelfde relatieve baan 
ten opzichte van de nok te laten volgen 
als straks de nokrol zal doen. Bij een 
normale freesbank is de frees vast op
gesteld. De aanbevolen werkwijze kan 
dan gevolgd worden door gebruik te 
maken vari kinematische principes, zo
als gestelverwisseling. Zo wordt de 
situatie van figuur 16 in de machine ge
realiseerd door de kinematisch gelijk-

... 
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18. 8ewegende freeshouder. 

ven met een slingervolger (fig. 22) wor
den gemaakt volgens figuur 23. 

de benodigde investeringen ' 

De machine is zoveel mogelijk opge
bouwd uit normaal in de handel ver
krijgbare onderdelen. De kosten hier
van bedragen ongeveer f 20000,-. De 
maakkosten van de andere del en en de 
montagekosten bed rag en eveneens 
ongeveer f 20000,-. Hierbij is geen 
rekening gehouden met de ontwikkel
kosten. 

21. Vast opgestelde frees. 

19. Vast opgestelde frees. 

Yoorlopige resultaten 

de stijfheid van de machine 

De stijfheid heeft lange tijd een pro
bleem gevormd. Het frezen veroorzaak
te ontoelaatbare trillingen, waardoor de 
geleidingen van de sleden insloegen. 
Dit was vooral het geval bij het Jrezen 
van staal. Gietijzer gaf minder proble
men. Het bleek nodig de kruisslede 
door een zwaardere te vervangen. Ook 
een aantal andere delen moest verste
vigd worden. Na deze veranderingen 
zijn statische metingen gedaan. De 

22. 8ewegende freeshouder, 

h.t(tp) 

20. 8ewegende freeshouder. 

stijfheid tussen frees en werkstuk be
draagt nu met de tangensliniaal onder 
nul graden ongeveer 5.107 N/m en on
der 45 graden ongeveer 3.107 N/m. 
Voorlopige proeven tonen aan, dat dit 
bij deze relatief kleine unit voldoende 
is om bij het nafrezen een goede opper
vlaktegesteldheid tEi geven. 

de bereikbare nauwkeurigheid 

De afwijking van het nokprofiel heeft 
verschillende oorzaken. De belangrijk
ste zij~: 

23. Vast opgestelde frees. 
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interpolatie -interval 

24. Afwijkingen ontstaan doorde toegepas

te methode. 

a. de grootte van de discrete slede
stappen 
b. de interpolatiemethode 
c. de aanwezige wrijving en de voor
spankrachten 
d. de afstelling van de machine 
e. de dynamische verschijnselen door 
het freesproces. 
a. Zoals in de beschrijving van het 
interpolatiesysteem vermeld, liggen het 
beginpunt en het eindpunt van een 
interval maximaal een halve sledestap 
buiten de gewenste positie. De groot
ste sledestap is 0,01 mm. De tangens
liniaal is dan onder 45 ° geplaatst. 
Meestal wordt een kleinere hoek ge
bruikt. 
De stapsgewijze beweging van defrees 
maakt dat het oppervlak bestaat uit rug
getjes met daartussen dalen (fig. 24). 
De hoogte van zo'n ruggetje 0 bedraagt 
0= LI ;(21(8 Rr · cos2 a) [4]. 
Hierih is Rr de radius van de frees, LI x 
de lengte van de onderverdeling van het 
interval en a de hellingshoek van de 
kromme. Voorbeeld: Een nok met een 
radius Rn = 125 mm; een interpolatie
interval van 0,1 ° en Rr = 10m m. 
De lengte van het interval is 125 x 2 rd 
13600 = 0,218 mm. Bij a = 30 ° wordt 
het aantal sledestappen 13 en dus LI x 
= 0,218/13 = 0,0168 mm. Uit de for
mule voor ovolgt 0 = 0,0047 pm. 
Ais in een interval €len sledestap geno
men wordt, is LI x = 0,218 mm en a = 

2,6 o. Dit maakt dat dan 0 = 0,6 pm. 
b. De interpolatiemethode geeft twee 
bronnen van afwijkingen. In het interval 
wordt een rechte benaderd, die zelf ook 
een zekere afwijking heeft ten opzichte 
van de gewenste kromme. Deze krom
me is in werkelijkheid de baan van het 
middelpunt van de nokrol. De grootte 
van de afwijking hangt af van de lengte 
van het interval en van de gemiddelde 
kromming van de kromme in dat inter
val. Deze kromming zal altijd groter zijn 
dan de radius van de frees, omdat an
ders ondersnijding van het nokprofiel 
optreedt. Met het oog op de drukspan
ning van Hertz in het contactpunt tus
sen nokrol en nokprofiel, is het aan te 
bevelen deze kromming groter te hou
den dan de freesdiameter. Hierdoor is 
de afwijking van de rechte ten opzichte 
van de gewenste kromme meestal veel 
kleiner dan 1 pm. Bij het reeds genoem
de voorbeeld geeft een kromming van 
twee maal1 ° mm over een intervalstuk 
van 0,218 mm een afwijking van 0,3 
pm. 
De tweede bron van afwijking is de be
nadering van de rechte zelf. Uit figuur 
24 voigt dat het freesresultaat gezien 
kan worden als volgend uit een frees 
waarvan het middelpunt zich beweegt 
langs twee rechten, evenwijdig aan 
A-B met een afstand tot A-B van een 
halve sledestap maal cos a. Men kan 
het ook zien alsof het middelpunt van 
de frees zich langs de rechte A-B ver-
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plaatst en de freesdiameter vergroot is 
met een sledestap maal cos a. 
De onder a en b genoemde bronnen van 
afwijkingen kunnen samen een afwij
king veroorzaken, die maximaal €len 
sledestap of wei 0,01 mm bedraagt. 

c. De wrijving tussen de machinedelen 
samen met de voorspankrachten ma
ken dat de slede onder de draaitafel met 
een zekere hysteresis door de stappen
motor heen en weer wordt bewogen. 
Deze bedraagt ongeveer 0,5 sledestap, 
of wei ongeveer 5 pm. 

d. Zoals vermeld onder 'de uitvoering 
van het interpolatiesysteem' kunnen 
bij gebruik van de standaardponsban~ 
den de rusthoeken afgesteld worden 
met een stapgrootte van 0,1 o. De daar
bij toe te passen commandohoeken 
worden theoretisch gerealiseerd met 
een nauwkeurigheid van 0,005 o. 

De beginradius van de nok wordt met 
de dwarsslede van de freesbank inge
steld. De hefhoogte voigt uit de over
brenging via de instelbare tangens
liniaal. 

25. Het voorfrezen van een gietijzeren schijf 
met een ruwfrees. 
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e. Het frezen zelf is een dynamisch pro
ces, dat altijd aanleiding geeft tot tril
lingen. Het belangrijkste euvel hiervan 
is de verslechtering van de oppervlak
tekwaliteit. In tweede instantie zal dit 
ook de afmetingen van de nok be'in
vloeden. am de trillingen te beperken, 
wordt het werkstuk voorgefreesd met 
een kleine ruwfrees (fig. 25) en twee
maal nagefreesd met een frees met on
geveer dezelfde diameter als de te ge
bruiken nokro!. 

slotopmerkingen 

Het prototype is opgezet als een rela
tief kleine machine. De maximumdiame-

boeken 

Konstruktionsmethode fUr den Maschi
nen-, Gerate- und Apparatebau 

Door. R. Koller. Uitgave: Springer-Verlag. 
Berlin 1976. Formaat: 16,5 cm x 24 cm, 
191 pag., 86 afb. Prijs (ingenaaid): DM 39,-. 

Een boek met een niet-alledaagse inhoud 
omtrent constructiemethoden! Wie ver
wacht een verhandeling aan te treffen met 
berekeningsvoorbeelden ontleend aan me
chanica en sterkteleer en toegespitst op 
allerlei speciale apparaten en/of construc

ties, neemt verbaasd kennis van de niet 
vol gens dit recept geschreven inhoud van 
dit boek. 
Vroeger meende men dat het construeren 
van technische produkten een kunst was, 
die aan de intu'ltie en kennis van slechts 
enkele begaafde technici was voorbehou
den. Thans wordt in talrijke onderzoek- en 

ontwikkelingslaboratoria van de industrie
landen aan het onderzoek, rationalisering 
en automatisering van het constructiepro
ces gewerkt. De eisen die aan produkt en 

ter van de te vervaardigen nok is 250 
mm, de grootste hefhoogte 100 mm. 
ledere freesbewerking duurt ongeveer 
tien minuten. De standaardponsbanden 
worden i.n plastic uitgevoerd, waardoor 
de levensduur lang is. 
De gestelde uitgangspunten zijn gerea
liseerd in deze machine. Binnen zekere 
grenzen kunnen de meeste nokvormen 
gemaakt worden: Van de nokken die er 
niet op gemaakt kunnen worden, is de 
bekendste de weinig gebruikte toro'ide
nok, die wei toegepast wordt in draai
tafels met een intermitterende bewe
ging. 
Voor schuifnokken is de machine min
der geschikt, omdat met poolcoordina
ten gewerkt wordt. Daarom kan dan niet 
met standaardponsbanden gewerkt 
worden, maar ·zijn speciaal berekende 
ponsbanden n'odig. 

produktieproces worden gesteld, worden 
heden ten dage niet aileen ontleend aan 
constructieve uitgangspunten, maar ook 
aan eisen van recycling, milieubeheer en 
veiligheidsvoorschriften (o.a. voor motor
voertuigen). 
De technische produkten hebben een dus
danige hoge graad van perfectie bereikt, 
dat zelfs een kleine verbetering al een grote 
tijdsinvestering vraagt, indien men volgens 
de intu'itieve methode te werk gaat. 
Daarom is het volgens de auteur noodzake
lijk dat men in de toekomst in toenemende 
mate op een meer systematische werkwijze 
zal moeten overgaan. 

Dit boek .is het resultaat van een meerjarig 
onderzoek van het constructieproces; de 
opgave om een bepaald technisch produkt 
te maken en de verschillende overwegingen 
die daartoe leiden tot aan het ontwerp. Het 
behandelt in het bijzonder verschijnselen 
die veelal als idee, conceptie, vormgeving 
en ontwerp worden aangeduid. Het gehele 
proces wordt in elementaire schakels uit
eengerafeld, stap voor stap duidelijk afge
leid en in regels vastgelegd. 
Afzonderlijk worden de volgende thema's 
behandeld: 

- maken van een complexe opgave voor de 
constructie, 
- systematisch concipieren, ontwerpen en 
vormgeven, 

- restricties en hun invloeden op de con
structie, 

- wegen ter verbetering, respectievelijk op-
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timalisering van oplossin~en, 
- hulpmiddelen (systeem-katalog) voor een 
systematische ontwikkeling van oplossin
gen. 
Daarnaast worden tal van constructies aan 
de hand van de hiervoor genoemde regels 
verklaard. 
Het doel van het boek is, del en van het con
structieproces die vroeger illtu'itief werden 
uitgevoerd, te analyseren en daarmee de 
grondslag te leggen en voorwaarden te ver
schaffen tot een rationalisering en automa
tisering van het constructieproces. Juist 
door gebruik te maken van elementaire func
ties en grondbeginselen kan dit worden be
reikt. 
Het aanwezig zijn van elektronische data
apparatuur voor automatisering van het 
constructieproces is een belangrijke motor 
geweest voor de ontwikkeling van construc
tiemethoden. 
Het zou te vervoeren een inhoudsopgave op 
te nemen in deze bespreking. Deze zou of 
beknopt zijn om inzage te verschaffen om
trent de opbouw of te uitgebreid om in een 
bespreking te worden opgenomen. 

/ Dit is geen receptenboek vol gens algemeen 
gedachte begrippen, maar het zal een 'blik
opener' zijn voor hen die te maken hebben 

met constructies, constructieprocessen en 
co nstructeu rs. 
Daarom aanbevolen voor aile studerenden 
in de constructie en apparatenbouw en hun 
opleiders aan MTS, HTS en TH. 

K. Bockweg 
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