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SAMENVATTING

Als samenwerkende nokken worden ontworpen is het zo dat aan
een aantal vaste en variabele eisen moet worden voldaan.
Hieruit wordt de minimale tijdsduur van aIle tijdvakken
samengesteld. Vervolgens wordt gekeken of er over aIle
tijdvakken tijd over is. Als dit niet zo is moet het diagram
of de eisen worden aangepast tot er tijd over is. Daarna
wordt de tijd die over is verdeeld over de tijdvakken volgens
een verdeelsleutel die zegt dat het maximaal
versnellingsratio overal gelijk moet worden. Deze
verdeelsleutel is echter niet eenvoudig toe te passen omdat
de totale tijd weliswaar een functie van het maximaal
versnellingsratio is, maar verder is de functie onbekend. Als
het maximaal toelaatbare versnellingratio toeneemt dan wordt
ttotaal groter of blijft gelijk.
ttotaal=f(maxa)
Hierdoor moet de oplossing m.b.v. de binaire zoekmethode
gezocht worden. om de tijd die over is te verdelen moet het
versnellingsratio omlaag worden gedrukt, indien dit niet in
strijdt is met de vaste tijdeisen, tot de tijd die over is
gelijk is aan nul. Als dit niet lukt d.w.z. het maximale
versnellingsratio is nul en er is nog tijd over dan wordt de
tijd lineair verdeeld over de tijdvakken. Als laatste stap
worden aIle tijden omgezet in hoeken om het weg-commandohoek
diagram samen te kunnen stellen. Dit alles is in turbo
pascal geimplementeerd.
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0.1 SYMBOLEHLIJST

tijd = tijdsduur van een bepaald sUbblok,blok,tijdvak of
groep
hoek = hoek van een bepaald subblok of tijdvak
beginhoek = beginhoek van een bepaald subblok of tijdvak

amax = maximaal optredende versnelling
maxa = maximaal toelaatbare versnelling
aratio = versnellingsratio, een relatief versnellingsgetal
ov = overbrengverhouding

minta = minimale tijd die nodig is om aan de maximaal
toelaatbare versnelling maxa te voldoen

minte = vaste minimale tijdeis die wordt ingegeven
maxte = vaste maximale tijdeis die wordt ingegeven
cminte = variabele minimale tijdeis

bminte = vaste minimale tijdeis t.g.v. blokken
bmaxte = vaste maximale tijdeis t.g.v. blokken
cbminte = variabele minimale tijdeis t.g.v. blokken

sminte = samengestelde vaste minimale tijdeis van een tijdvak
smaxte = samengestelde vaste maximale tijdeis van een tijdvak
csminte = samengestelde variabele minimale tijdeis van een
tijdvak

bte = begin tijdstip eis van een tijdvak
ete = eind tijdstip eis van een tijdvak
textra = extra tijd boven de minimale tijdeis cminte

nb = getal dat het niveau in het begin weergeeft
(0 = niveau 0,1 = niveau 1,2 = niveau 2)

ne = getal dat het niveau aan het eind weergeeft
hb = hoogte in het begin in mm
he = hoogte aan het eind in mm
niveau1 = hoogte van niveau 1 in mm
niveau2 = hoogte van niveau 2 in mm
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beginvak = eerste tijdvak van een groep
eindvak = laatste tijdvak van een groep
tijdover = tijd die over is in een groep
lijn = getal dat aangeeft wat er binnen een blok gebeurt met
de hefhoogte

1 = 2 niveau's dalen
2 = 1 niveau dalen
3 = op het zelfde niveau blijven
4 = 1 niveau stijgen
5 = 2 niveau's stijgen
6 = 2 subblokken
7 = 3 subblokken
8 = 4 subblokken
9 = 5 subblokken

sba = subblokaantal
hf = getal dat de heffunctie weergeeft
tc =cyclustijd, dit is de tijd die een nok doet over een
omwenteling
x = groep versnellingsratio
subx = blok versnellingsratio
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1. INLEIDING

Opdrachtomschrijvinq:ontwerp een software proqramma in
turbopascal voor het ontwerpen van samenwerkende nokken en
optimaliseren van het ontwerp naar de versnellinq.

Als samenwerkende nokken worden ontworpen is het zo dat
meestal aan de hand van vaste en variabele eisen de minimale
tijdsduur van tijdvakken wordt samenqesteld. Daarna wordt de
tijd die over is verdeeld over de tijdvakken volgens een
bepaalde verdeelsleutel. Een goede verdeelsleutel is de tijd
zo te verdelen dat de maximaal optredende versnelling overal
gelijk is omdat men dan een zo gelijkmatig mogelijk verloop
van de beweqingen van de machine krijgt en de levensduur en
de nauwkeurigheid van de verschillende nokmechanismen dan op
elkaar is afgestemd. Deze verdeelsleutel is echter niet
eenvoudig toe te passen omdat de totale tijd weliswaar een
functie van de maximaal toelaatbare versnelling is, maar
verder is de functie onbekend. Deze functie onstaat uit een
sommatie van aIle tijdvaktijden. Deze functies
tijd = f(maxa)
stijgen of blijven gelijk bij toenemende maximaal toelaatbare
versnelling.

Het enige wat men van de sommatie van deze functies te zeggen
is dat hij niet daalt. Dus als de maximaal toelaatbare
versnelling toeneemt dan wordt ttotaal groter of blijft
gelijk.
ttotaal=f(maxa)

Hierdoor kan de oplossinq m.b.v. de binaire zoekmethode
gezocht worden en kan niet "met het handje" worden berekend.
nit is de reden dat hiervoor een computerprogramma nodig is.
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2. BET ONTWERPEN EN OPrIMALISEREN VAN SAMENWERKENDE

BOKMECHANISMEN

2.1 Een enkel nokmechanisme

t be,)

fiquur 1 enkel nok mechanisme

a(t)

fm = hoek waarover de nok verdraaid moet worden om tijdvak t
te doorlopen

t m = tijdsduur van tijdvaknummer t
hm = totale hefhoogte van de nokvolger
sm = totale slag van de eindschakel
i=overbrengverhouding
h(t) = heffing van de nokvolger als functie van de tijd
(heffunctie)

ca = kental van de versnelling, deze is afhankelijk van h(t)
tc=cyclustijd

Er wordt vanuit gegaan dat de nok eenparig roteert.

versnelling v/d nokvolger

amax=ca*hm/(tm) 2

versnelling v/d eindschakel

amax=ca*hm*i/(tm) 2

sm=hm*i

fm/ 360=tmlt c
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in het programma de volgende vaste
minimale tijdsduur eis (minte)
maximale tijdsduur eis (maxte)
exacte tijdsduur eis (minte=maxte)
begin tijdstip eis (bte)
eind tijdstip eis (ete)
grootte van sm = i*hm
heffuctie (hf)

2.2 ontwerpen van samenwerkende nak mechanismen

Aan ieder beweging kunnen een aantal eisen of voorwaarden
gesteld worden. Naar Kesselring kunnen deze voorwaarden
gesplitst worden in vaste voorwaarden en variabele
voorwaarden.

Vaste voorwaarden
Vaste voorwaarden Z1Jn uit externe (buiten het nok
mechanisme) redenen voortkomende eisen die aan een beweging
worden opgelegd. Aan deze eisen moet sowieso worden voldaan
omdat hier intern (binnen het nokmechanisme) niets aan gedaan
kan worden.
Aan een beweging kunnen
eisen worden gesteld :

Voorbeeld : een bewerking op een te ontwerpen produktmolen.
De minimale tijdsduur kan voorkomen als een bewerking gedaan
wordt waarvan de kwaliteit toeneemt in de tijd (b.v. verven
in meerdere lagen waarbij de kwaliteit toeneemt met de tijd
tussen het opbrengen van de opeenvolgende lagen). De
maximale tijdsduur kan voorkomen als een bewerking gedaan
wordt waarvan de kwaliteit afneemt in de tijd (b.v. lijmen).
De exacte tijdsduur kan vereist zijn door de duur van een
beweging van een andere machine. De eis van een begin
tijdstip of eind tijdstip kan voortkomen uit samenwerking met
een andere productmolen. De eis van een voorgeschreven slag
van een eindschakel spreekt voor zich.

Variabele voorwaarden
Aan variabele voorwaarden wordt aIleen voldaan als ze niet in
strijd zijn met de vaste voorwaarden. Variabele voorwaarden
zijn voorwaarden die niet direkt vertaald kunnen worden in
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een bepaalde bewegingstijd. Bijvoorbeeld een gewenste
levensduur van het nokmechanisme of een vereiste
nauwkeurigheid van de beweging van het nokmechanisme. Een
maat voor de levensduur en nauwkeurigheid is de slijtage en
een maat voor de 8lijtage is de maximale versnelling.
Aan een nokmechanisme wordt in het programma de volgende
variabele voorwaarde gesteld: maximaal toelaatbare
versnelling=maxa.
De maximale versnelling is afhankelijk van de hefhoogte, de
heffunctie en de overbrenging.

Combineren van voorwaarden
Als een nieuwe voorwaarde uit een aantal vaste voorwaarden
wordt samengesteld dan is de nieuwe voorwaarde ook een vaste
voorwaarde.
Als een nieuwe voorwaarde uit een aantal variabele
voorwaarden wordt samengesteld dan is de nieuwe voorwaarde
ook een variabele voorwaarde.
Als een nieuwe voorwaarde uit variabele en vaste voorwaarden
wordt samengesteld dan geldt dat de nieuwe voorwaarde
variabel kan zijn, dit hoeft echter niet zo te zijn. Dit
houdt in dat deze nieuwe gecombineerde voorwaarde behandeld
moet worden als ware het een variabele voorwaarde. Als dit
niet zo is, is het variabele minimum gelijk aan het vaste
minimum en levert dit dus geen complicaties op bij het
verdere verloop van het uiteindelijk samen te stellen tijdvak
minimum. AIle gecombineerde voorwaarden, ontstaan uit
variabele en vaste voorwaarden, beginnen met een c.

De basis van het voorlopig ontwerp zal zijn dat het aan aIle
vaste voorwaarden moet voldoen en indien mogelijk zoveel
mogelijk aan de variabele voorwaarden. Als het verbeterd
ontwerp wordt geoptimaliseerd naar de variabele voorwaarde
houdt dit in dat het streven is zo ver mogelijk onder dit
versnellingsmaximum te zitten en in elk tijdvak even ver
onder dit maximum te zitten. Omdat per nok de maximaal
toelaatbare versnelling verschillend kan zijn wordt om
vergelijking tussen de nokken mogelijk te maken het
versnellingsratio (aratio) gedefinieerd.
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aratio = amax/maxa [5]

Er zal naar het versnellingsratio worden geoptimaliseerd.
Dit houdt in dat het versnellingsratio, dat in principe
kleiner of gelijk dan een is, naar beneden wordt gedrukt.
Maar het is en blijft mogelijk dat het versnellingsratio
groter dan een is, dit komt in dat geval omdat een vaste
voorwaarde in tegenspraak is met de maximaal toelaatbare
versnelling.

De cyclustijd t c kan zowel een vaste als een variabele
voorwaarde zijn en moet dus tot op het laatste moment in het
programma veranderd kunnen worden. De uiteindelijk te
bepalen grootheden per nok zijn i, hm en voor aIle tijdvakken

de +me

(vaste voorwaarde)
(vaste voorwaarde)
(sm=hm*i is een vaste voorwaarde)
(sm=hm*i is een vaste voorwaarde)
(variabele voorwaarde)
(vaste voorwaarde)
(vaste of variabele voorwaarde)

hefhoogte hm
overbrengverhouding i
maximale versnelling
ingegeven tijdeisen
cyclustijd

Met de volgende inputs ligt het uiteindelijk ontwerp helemaal
vast:
bewegingsplan
heffunctie

Bepaling van h. en i
De hm kan groter of kleiner worden gemaakt door i kleiner of
groter te maken, omdat de externe eis van het mechanisme waar
het nokmechanisme deel van uitmaakt geldt voor sm.

[3]

De overbrengverhouding i mag echter niet te groot worden
gekozen daar de konstructie dan te slap wordt en dit gevaar
voor trillingen introduceert (i<=3).

Bepaling van +m
De Om wordt bepaald door combinatie van aIle vaste
voorwaarden en variabele voorwaarden waardoor een minimale
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tijd per tijdvak (cminte) ontstaat en een optimalisatie naar
de variabele voorwaarden waardoor er extra tijd per tijdvak
(textra) bij komt. De commandohoek Om is vervolgens te
berekenen door de tijd per tijdvak te delen door de
cyclustijd en te vermenigvuldigen met 360.

tm=cminte+textra

+m=tm*360/tc

[6]

[4]

Om meer inzicht te krijgen in het geheel wordt bij het
bepalen van Om bij samenwerkende nokken een bewegingsplan
opgesteld en wordt via een weg-tijd diagram het weg
commandohoek diagram berekend.

2.2.1 Opbouw van bet informatie diagram

Het informatiediagram is een model om de informatie van het
bewegingsplan, het weg-tijd diagram en het weg-commandohoek
diagram in variabelen op te slaan. Het diagram is vertikaal
opgedeeld in de noknummers (index n) en horizontaal in
tijdvakken (index t) zie figuur s.

or.

a ..,
.,;

2

S ~

tbr. a ;l s 4

DO

djd,.ak(2)
.....~"

figuur 5 informatie diagram

Een tijdvak is een vak dat voor elke nok een geheel aantal
heffingen bevat en waarvan de beginhoogte en eindhoogte
niveau 0, 1 of 2 is, maar nooit ergens tussen twee niveau's
in. De informatie van het tijdvak wordt per tijdvak
opgeslagen in een record dat vg[t] heet (afkorting van
VakGegevens). In vg[t] wordt de voor het tijdvak relevante
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informatie qezet, deze wordt uit de blokgeqevens
qedistileerd. Relevant houdt hier in de informatie die de
qrootte van het tijdvak bepalen.
Een blok is een tijdvak van een nok dat meerdere heffinqen

kan bevatten. De informatie van het blok wordt per noknummer
en tijdvaknummer opqeslagen in een record dat bq[n,t] heet
(afkortinq van BlokGegevens). In bq[n,t] wordt de voor het
blok relevante informatie qezet, deze wordt uit de
subblokqeqevens qedistileerd.
Een blok kan weer opgedeeld worden in subblokken (index s)
omdat het voor kan komen dat nok n in tijdvak teen heffinq
heeft en dat nok n+1 in tijdvak t meerdere heffinqen heeft.
Een subblok is een qedeelte van een blok en kan maar een
heffing bevatten. De informatie van het subblok wordt per
noknummer, tijdvaknummer en subbloknummer opqeslaqen in een
record dat sbg[n,t,s] heet (afkorting van SubBlokGegevens).

vq[t] .tijd
vq[t]. textra
vq[t] •hoek
vq[t].beqinhoek
vq[t].bte
vq[t].ete
vg[t].minte
vq[t] .maxte

vq[t].cminte
vg[t].bminte
vq[t].bmaxte
vq[t].cbminte
vq[t].sminte
vq[t].smaxte
vq[t].csminte

vq[t].minta
vg[t].aratio

bg[n,t].tijd
bq[n,t].textra
bg[n,t] .lijn
bg[n,t] .hf
bg[n,t].amax
bq[n,t].aratio
bg[n,t] .nb

bq[n,t].ne

bg[n,t] .bb
bq[n,t].he
bg[n,t].minte
bq[n,t].maxte
bg[n,t).cminte
bg[n,t].minta
bg[n,t].sba

sbq[n,t,s).tijd
sbq[n,t,s].textra
sbq[n,t,s].lijn
sbq[n,t,s].hf
sbg'[n, t, s] .amax
sbq[n,t,s].aratio
sbq[n,t,s].nb
sbq[n,t,s].ne

sbg[n,t,s).bb
sbg[n,t,s].he
sbq[n,t,s].minte
sbq[n,t,s].maxte
sbq[n,t,s].cminte
sbq[n,t,s].minta

sbq[n,t,s].hoek
sbq[n,t,s).beqinhoek

Een qroep (index m) is een aantal tijdvakken waarvoor qeldt,
dat het eerste tijdvak een begin tijdstip eis (vq[t].bte) en
het laatste tijdvak een eind tijdstip eis (vg[t].ete) heeft
en de tussenliqqende tijdvakken hebben qeen tijdstip eis. De
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informatie van een groep wordt per groepnummer in een record
dat gg[m] (afkorting van GroepGegevens) heet opgeslagen.
Per nok (index n) wordt de informatie opgeslagen in een
record dat nog[n] (afkorting van NOkGegevens) heet.
gg[m].beginvak nog[n].ov
gg[m].eindvak nog[m].maxa
gg[m].cminte nog[m].niveau1
gg[m].tijdover nog[m].niveau2

2.2.2 Bet opstellen van een bewegingsplan

Het bewegingsdiagram is een geschematiseerde weergave van de
beweging die de nokvolger doorloopt.Op de horizontale as
wordt de tijd geschematiseerd uitgezet d.m.v. tijdvaknummers.
Elk tijdvak is even groot. Op de verticale as wordt de
heffing geschematiseerd uitgezet d.m.v. niveau 0, niveau 1 en
niveau 2. Elk niveauverschil wordt voorlopig met een zelfde
weglengte weergegeven.Omdat de heffunctie nog niet bekend is
wordt de heffing met een rechte streepjes lijn aangeduid.
Een beweginsplan is meerdere bewegingsdiagrammen onder
elkaar.
Benodigde informatie:
1- De input beginstand (niveau 0, niveau 1 of niveau 2).

De variabele nb wordt gezet.
2- De input per blok en eventueel per subblok hoeveel

niveau's stijgen of dalen (2 niveau's dalen, 1 niveau
dalen, zelfde niveau blijven, 1 niveau stijgen of 2
niveau's stijgen).
De variabele lijn wordt gezet.

c bewegingsplan..
."••u 2 -

I ,
I

I
I ,

I'.I , I. \ I. , .
I , I

I nl"..u 1
I , .

I,,,
"-

I
I

I.•._. 0
I

riveau 1 , , , -, ,, , ,,
2 , , , ,, , , ,, , ".1__• n ' , , ,

tlJcNaknr. 1 • 3 4 3

fiquur 6 Het bewegingsplan van het voorbeeld
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In het voorbeeld :

1- bg[l,l].nb:=O bg[2,1].nb:=O
2- bg[1,1].lijn:=3 bg[2,1].lijn:=4

bg[1,2].lijn:=6 sbg[1,2,1].lijn:=5 sbg[1,2,21.lijn:3
enz.

Parallel schakelen van twee tijdvakken
Als het bewegingsplan is ingevoerd kunnen twee tijdvakken
parallel worden geschakeld. Parallel schakelen is daar
mogelijk, waar functies die onafhankelijk van elkaar zijn in
een tijdvak gelijktijdig kunnen plaats vinden. Bijvoorbeeld
bij een produktmolen kan het doorzetten naar het volgende
station en het pakken van een onderdeel wat op een station
wordt gemonteerd, gelijktijdig worden verricht omdat deze
functies onafhankelijk van elkaar zijn.
Parallel schakelen van tijdvak t en tijdvak t+1 kan alleen
als voor elke nok geldt dat er minstens in een van de twee
tijdvakken een horizontale lijn zit. Als dit zo is en er
wordt parallel geschakeld dan worden de blokgegevens en
subblokgegevens van tijdvak t en groter opnieuw
samengesteld.
Voor nieuw tijdvak t geldt:
Als de horizontale lijn in tijdvak t is dan wordt
bg[n,t] := bg[n,t+1] en
sbg[n,t,s] := sbg[n,t+1,s].
Als de horizontale lijn in tijdvak t+1 is dan wordt
bg[n,t] := bg[n,t] en
sbg[n,t,s] := sbg[n,t,s].
De tijdvak gegevens moeten opnieuw worden berekend.
Voor nieuw tijdvak t+1 en groter geldt dat:
vg[t+1] := vg[t+2]
bg[n,t+1] := bg[n,t+2]
sbg[n,t+1,s] := sbg[n,t+2,s]
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2.2.3 Bet opstellen van een weg-tijd diagram met minimale
tijdeisen

Het weg-tijd diagram is een geschematiseerde weergave van de
beweging die de nokvolger doorloopt. Op de horizontale as
wordt de tijd uitgezet d.m.v. minimale benodigde tijd per
tijdvak. Op de verticale as wordt de heffing uitgezet in
milimeters. De heffunctie is nu bekend en de heffing wordt
volgens deze functie getekend.

Benodigde informatie:
1- Het beweqingsdiagram
2- De input heffunctie per (sub)blok

De variabele hf wordt qezet.
De scheve sinus (hf=1) heeft een versnellingskental van
Ca=6.28.
De 3-4-5 polynoom (hf=2) heeft een versnellingskental
van ca=5.77.
De aangepaste sinus (hf=3) heeft een versnellingskental
van Ca=4.9.
De aangepaste parabool (hf=4) heeft een
versnellinqskental van ca=5.53.
In het voorbeeld: hf is overal 1.

3- De input hefhoogte(s) per nok
De variabele niveau1 en indien nodig niveau2 wordt
gezet.

In het voorbeeld:

nog[1].niveaul:=10 mm nog[1].niveau2:=20 mm
nog[2].niveau1:=25 mm

4- De te berekenen minimale benodigde tijd per subblok en
per tijdvak (cminte)
Om dit te berekenen is behalve punt 1,2 en 3 nodig:
4a- De input maximaal toelaatbare versnelling (maxa)

Deze is zowel voor de nokvolger als de eindschakel
hetzelfde.
De variabele maxa wordt gezet.
In het voorbeeld: nog[1].maxa:=20 m/s*s

nog[2].maxa:=30 m/s*s
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4b- De input overbrenqverhoudinq ov
De variabele ov wordt qezet.
In het voorbeeld: noq[1].ov:=1 noq[2].ov:=2

4c- De input tijdeisen
Deze input is optioneel d.w.z. als er qeen
tijdeisen zijn hoeft dit niet te worden inqeqeven.
De moqelijke tijdeisen zijn:
-minimale tijdsduur (minte)
-maximale tijdsduur (maxte)
-exacte tijdsduur (minte=maxte)
In het voorbeeld:
sbq[1,2,2].minte:=O.2 sec sbg[1,2,2].maxte:=O.2 sec
sbq[1,3,1].minte:=O.2 sec sbq[1,3,1].maxte:=O.2 sec
sbq[1,3,2].minte:=O.2 sec sbq[1,3,2].maxte:=O.2 sec
vq[3].minte:=O.3 sec
vq[4].minte:=O.S vq[S].maxte:=O.S sec
sbq[1,S,2].minte:=O.2 sec

Berekeninqen informatie item 4
Eerst moet per blok en subblok de minta berekend worden.

[8a]

vanweqe de maximaal toelaatbare

Versnellinq v/d nokvolqer
amax = Ca *hm/Ctm)2

Versnellinq v/d eindschakel
amax = ca*hm*i/(tm)2

Als van tijdvak t de overbrenqverhoudinq i=<1 qeldt:
maximale versnellinq
amax = ca *hm/(tm)2
maximale toelaatbare versnellinq
maxa = ca *hm/(minta)2
minimaal toelaatbare tijd
versnellinq

minta = ~(Ca*hm/maXa)

[1]

[2]

[1]

[8b]

Als van tijdvak t de overbrenqverhoudinq i>1 qeldt:
maximale versnellinq
amax = ca*hm*i/(tm)2 [2]
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[9a]
vanwege de maximaal toelaatbare

maximale toelaatbare versnelling
maxa = ca*hm*i/(minta)2
minimaal toelaatbare tijd
versnelling

minta = If(ca*i*hm/maXa) [9b]

In het voorbeeld :
bg[2,1].minta:=O.102 sec
sbg[1,2,1].minta:=O.079 sec
sbg[1,3,2].minta:=O.OS6 sec
sbg[1,S,l].minta:=O.OS6 sec

bg[2,3].minta:=O.102 sec
sbg[1,S,3].minta:=O.079 sec

In het tijdeisen schema (zie bijlage 1) is schematisch
weergegeven hoe de uiteindelijke tijdeisen van een tijdvak
tot stand komen en via welke input. In het schema staan de
variabele minima in het midden, de vaste minima links en de
vaste maxima rechts.
In de procedure blokeissub worden de subblok tijdeisen
gesommeerd om zo de blok tijdeisen uit te rekenen.
In de procedure vakeisblok worden blok tijdeisen geselecteerd
om zo de vak tijdeisen te verkrijgen die ontstaan door
subblok tijdeisen.

In de procedure vakminta worden de subblok versneIIings
tijdeisen gesommeerd om de blok versnellings tijdeisen
ontstaan uit subblok tijdeisen uit te rekenen, deze worden
met de andere blok versneIIings tijdeisen geselecteerd om zo
de vak versnellings tijdeisen te verkrijgen.
In het eerste gedeelte van de procedure vaktrajectcombinatie
worden de ingegeven vak tijdeisen met de vak tijdeisen
ontstaan door subblok tijdeisen gecombineerd tot een vaste
minimale tijdeis en een variabele minimale tijdeis en een
vaste maximale tijdeis.
In het tweede gedeelte van de procedure vaktrajectcombinatie
en in de procedure subtrajectcombinatie komt het hier op neer
dat een vaste minimum voorwaarde en een variabele minimum
voorwaarde en een vaste maximum voorwaarde gecombineerd wordt
tot een gecombineerd variabel minimum.
In de procedure sUbtrajectcombinatie wordt voor elk subblok
de sbg[n,t,s].minte en de sbg[n,t,s].minta en de
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aituatie 2

sbg[n,t,s].maxte gecombineerd tot sbg[n,t,s].cminte.
Er kunnen zich de drie volgende situaties voordoen:

Situatie 1
Als sbg[n,t,s].minte < sbg[n,t,s].minta < sbg[n,t,s].maxte
dan wordt sbg[n,t,s].cminte:=sbg[n,t,s].minta [7a]
situatie 2

Als sbg[n,t,s].minta <= sbg[n,t,s].minte
dan wordt sbg[n,t,s].cminte:=sbg[n,t,s].minte [7b]
situatie 3

Als sbg[n,t,s].minta >= sbg[n,t,s].maxte
dan wordt sbg[n,t,s].cminte:=sbg[n,t,s].maxte [7c]

In het voorbeeld:
n=l t=2 s=l situatie 1 geldt sbg[1,2,1].cminte:=O.079 sec
n=l t=2 s=2 situatie 2 en 3 gelden sbg[1,2,2].cminte:=O.2 sec
n=l t=3 s=l situatie 2 en 3 gelden sbg[1,3,1].cminte:=O.2 sec
n=l t=3 s=2 situatie 2 en 3 gelden sbg[1,3,2].cminte:=O.2 sec

n=l t=5 s=l situatie 1 geldt sbg[1,5,1].cminte:=O.056 sec
n=l t=5 s=2 situatie 2 geldt sbg[1,5,2].cminte:=O.2 sec
n=l t=5 s=3 situatie 1 geldt sbg[1,5,3].cminte:=O.079 sec

situatie 1 lmi~te) Ics~intel Ima~tel
6( • )6

...._......_._......__..._..._._lc.~ i!1 ~e) . . . . . . . . . . . . . _. . . __
Icsminte! lmi~tel Imaxte[

6~-----3)lt.·----------6
Icmintel................................................................

situatie 3 Imi~tel Imauel Ics~intel
6 ~ 6

Icmintel

figuur 7 situatie 1 2 en 3

In de procedure vaktrajectcombinatie wordt voor elk tijdvak
de vg [t] •sminte en de vg [t] •csminte en de vg' [t] •smaxte
gecombineerd tot vg[t].cminte.
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Er kunnen zich de drie volgende situaties voordoen.

situatie 1

Als vg[t].sminte < vg[t].csminte < vg[t].smaxte

dan wordt vg[t].cminte:=vg(t].csminte (7a]

Situatie 2

Als vg[t].csminte <= vg(t].sminte

dan wordt vg[t].cminte:=vg[t].sminte (7b]

situatie 3

Als vg[t].csminte >= vg[t].smaxte

dan wordt vg[t].cminte:=vg[t].smaxte [7c]

In het voorbeeld:

t=l situatie 1 geldt vg[l].cminte:=0.102 sec

t=2 situatie 1 geldt vg[2].cminte:=0.279 sec

t=3 situatie 2 en 3 gelden vg[3].cminte:=0.4 sec

t=4 situatie 2 geldt vg[4].cminte:=0.3 sec

t=S situatie 2 en 3 geldt vg[S].cminte:=o.S sec

i i weg-t ijd diagraM
';:

20 "" ,
\

1 10 _
i

n '.0 0.20 0.20 0.20 0.0 0.20 .ri.!
25 _

.-
,
\

...
\ ..

,

n '
\\,

... J ••0 u .•u
iJdv.~n ... 1 • • • •

figuur 8 Weg-tijd diagram met minimale tijdeisen
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2.3 Bet verbeteren van het weg-tijd diagram met minimale
tijdeisen

Als er tijdvak groepen met tijd tekort z1Jn moet het weg-tijd
diagram aangepast worden. Dit houdt in dat de eisen of het
diagram aangepast moeten worden totdat er voor aIle tijdvak
groepen geldt dat er tijd over is.

2.3.1 Diagram aanpassen

Als het diagram wordt aangepast, kan dit op de volgende
manieren:
1-Bewegingsplan veranderen
Dit houdt in dat de beginstand, bloklijn en sUbbloklijn
veranderd kunnen worden.

2-OVerlappen van tijdvakken
Overlappen van tijdvakken is daar mogelijk, waar functies die
onafhankelijk van elkaar zijn, gedeeltelijk gelijktijdig
kunnen plaats vinden. Bijvoorbeeld bij een produktmolen het
doorzetten naar het volgende station en het weghalen van een
montagetang die boven de molen hangt. Als de tang net weg is

kan al met het doorzetten van de molen worden begonnen. Dit
houdt in dat van tijdvak t en tijdvak t+l een tijdvak wordt
gemaakt en dat in dit tijdvak de tijdeisen opnieuw worden
ingegeven. De blokgegevens en subblokgegevens van tijdvak t
en tijdvak t+l komen in de subblokgegevens van het nieuwe
tijdvak t. De blokgegevens moeten opnieuw worden berekend.
AIle gegevens van de tijdvakken na het nieuw gevormde tijdvak
worden in een lager tijdvak geschreven, tijdvak t+2 gegevens
komen in tijdvak t+l.

2.3.2 Eisen aanpassen

1-Nokgegevens veranderen
De maximaal toelaatbare versnelling (maxa) veranderen of

de overbrengverhouding (ov) veranderen.
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2-Hefhoogtes veranderen

3-Heffuncties veranderen
De alqemene heffuntie veranderen of de biok of subbiok
heffuntie veranderen.

4-Tijdeisen veranderen
Dit houdt in dat de inqave van vaste tijdeisen heIemaal
opnieuw moeten worden doorlopen.

S-cyclustijd aanpassen
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2.4 Bet optimaliseren van het weg-tijd diagram

Per groep wordt de tijd die over is verdeeld over aIle
tijdvakken met een verdeelsleutel die zegt dat het maximale
versnellingsratio overal gelijk moet worden indien dit
mogelijk is. De tijdover wordt dus verdeeld door het
weg-tijd diagram te optimaliseren naar het versnellingsratio.
nit houdt in dat de tijdvakken met relatief de grootste
versnelling het eerst tijd erbij krijgen, opdat de
versnelling daalt. Men kan dit zien als een klei plaat met
bobbels die met een rechte plaat platter geslagen wordt
totdat het oppervlak groot genoeg is. De hoogte van de
bobbels zijn dan de grootte van het versnellingsratio en het
oppervlak van de plaat is de tijd van de groep. Ais de
versnellingsratiots niet verder omlaag kunnen worden gedrukt
en er is nog tijd over dan wordt deze lineair over de
tijdvakken verdeeld.

2.4.1 Opstellen van het geoptimaliseerde weg-tijd
diagram

Benodigde informatie:
1- Bet weg-tijd diagram met minimale tijdeisen
2- De te berekenen geoptimaliseerde tijd per tijdvak

De som van aIle tijdvaktijden is een functie van het

versnellingsratio(x) maar de functie is onbekend en het
enige wat je van deze functie kunt zeggen is dat hij niet
daalt.

vg[t].tijd = f(x) [10]

nit maakt dat de oplossing m.b.v. de binaire zoekmethode
gezocht moet worden. Geoptimaliseerdt wordt er over die
tijdvakken die aan de volgende omschrijving voldoen. Bet
eerste tijdvak moet een vast begin tijdstip (vg[t].bte)
hebben, het laatste tijdvak moet een vast eind tijdstip
(vg[t].ete) hebben en aIle tussen liggende vakken mogen geen
vast begin of eind tijdstip hebben. Deze groep tijdvakken
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heet groep m, waarbij m een index is voor het groepnummer.

gg[m].cminte := I:vg[t].cminte
gg[m].tijdover :=tg[gg[m].eindVak].ete
vg[gg[m].beginvak].bte-gg[m].cminte

[11]

[12]

In het voorbeeld:
groep 1 is tijdvak 1 en 2 omdat vg[2].ete=1
gg[I].cminte:=O.102+0.279=O.381 sec
gg[I].tijdover:=1-0-0.381=O.619 sec
groep 2 is tijdvak 3 tIm 5
gg[2].cminte:=O.4+0.3+0.5=1.2 sec
gg[2].tijdover:=2.5-1-1.2=O.3 sec
Voorwaarde voor elke groep m waarover geoptimaliseerd wordt
is dat de som van aIle minimaal benodigde totale tijd per
tijdvak kleiner is dan eind tijdstip eis min de begin
tijdstip eis van de groep.

Oftewel gg[m].tijdover >= 0

In het voorbeeld: zowel groep1 als groep2 voldoet aan
voorwaarde [13]

De gg[m].tijdover kan nu geoptimaliseerd naar het
versnellingsratio verdeeld worden over de verschillende
tijdvakken.

Berekenen van geoptimaliseerde tijd per tijdvak

aratio=amax/maxa

i =< 1 [1] en [Sa] invullen in [5] geeft
aratio = (minta)2/tijd 2

i >= 1 [2] en [9a] invullen in [5] geeft
aratio = (minta)2/tijd 2

uit [14a] voIgt

tijd = minta/~aratio
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tijd = cminte+textra

[14b] invullen in [6] geeft
textra = minta/~aratio -cminte

[6]

[15]

Het versnellingsratio (aratio) ligt tussen 0 en 1 tenzij
minte < minta, in dat geval kan de versnellingsratio groter
dan 1 zijn. De algemene ratio wordt nu van 1 om1aag gedrukt.
Als aratio kleiner is dan het groep versne11ingsratio (x),
wordt textra uitgerekend en vervolgens worden de maximale
tijdeisen gecontroleerd. Vervolgens wordt de nieuwe tijd
berekend. Als de versnellingsratio's niet verder omlaag
kunnen worden gedrukt (x=O) en er is nog tijd over dan wordt
deze lineair over de tijdvakken verdeeld.

De optimalisatie van vg[t].tijd naar het versnellingsratio
Dit gebeurt in procedure tijdextra en procedure subtijdextra
in de procedure tijdextra worden aIle berekeningen in het
tijdvak en het blok gedaan (zie bijlage 2). In de procedure
subtijdextra worden aIle berekeningen in het subblok gedaan
(zie bijlage 3). In deze figuren zijn de m,t,n en s lussen
niet aangegeven.

Methode om het optimale versnellingsratio (x) te zoeken
••b.v. de binaire zoekmethode (binairy search)
Men weet dat het te zoeken aratio (x) tussen 0 en 1 ligt. De
variabele x wordt op de helft (0.5) qezet vervolqens wordt
vq[t] .textra berekend. Als }:vq[t] .textra groter is dan
gq[m].tijdover dan weet men ~at x tussen 0 en 0.5 liqt, de
variabele x wordt op de helft (0.25) qezet. Als Lvq[t].tijd

t
kleiner is dan gq[m].tijdover dan weet men dat x tussen 0.5
en 1 liqt, de variabele x wordt op de helft (0.75) gezet.
Enz.

Methode o. vg[t].tijd bij een bepaalde algemene aratio (x) te
berekenen binnen een bepaalde groep
1- Het algemene aratio x wordt op een bepaalde waarde qezet

volqens bovenstaande binaire zoekmethode (binairy
search) •
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2- Per tijdvak wordt vg[t].textra uitgerekend, vg[t].textra
wordt per situatie uitgerekend.

situatie 1
De variabele voorwaarden van een blok of van meerdere
subblokken zijn bepalend voor vg[t].tijd.
vg[t].textra:=vg[t].mintajsqrtx-vg[t].cminte [15]

situatie 2

De gecombineerde voorwaarde is bepalend
vg[t].textra:=[sbg[n,t,s].textra

S

voor vg[t].tijd.
[16]

Situatie 2a

De variabele en vast voorwaarden zijn bepalend voor
bg[n,t].tijd.
De variabel voorwaarde bepaald subblok.
sbg[n,t,s].textra:=sbg[n,t,s].mintajsqrtx-
sbg[n,t,s].cminte [15]
Of de vaste voorwaarde bepaald subblok.
sbg[n,t,s].textra:=O [17]
Situatie 2b
De vaste voorwaarden zijn bepalend voor
bg[n,t].tijd d.w.z. dat verandering van het aratio
geen invIoed heeft op de sbg[n,t,s].textra en dus
op de bg[n,t].textra en uiteindeIijk op de
vg[t].textra.

sbg[n,t,s].textra:=O [17]

situatie 3

De vaste voorwaarden zijn bepalend voor vg[t].tijd
d.w.z. dat verandering van het aratio geen invIoed
heeft op vg[t].textra. Dit komt omdat er in dit tijdvak
geen grotere aratio is dan o.
vg[t].textra:=O [17]

situatie 3a
vg[t].tijd := vg[t].minte
situatie 3b
vg[t].tijd := vg[t].maxte
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[21]

[20]
de

Situatie 2b en 3a gaan een rol spelen zodra er in groep
m geen extra tijd meer bij komt door aratio omlaaq te
drukken, dus als x=o. De reden hiervan is dat of
aratio=O of tijd=maxte. De overgebleven tijd zal dan
over die subblokken en tijdvakken met aratio=O linear
verdeeld worden. Dus x=o en situatie 2b dan
sbq[n,t,s].textra:=sbq[n,t,s].textra+0.0001 [20]
en x=o en situatie 3a dan
vg[t].textra:-vg[t].textra+0.0001
textra wordt telkens iets groter gemaakt totdat

gq[m].tijdover = tVq[t].textra
De situaties sluiten elkaar niet altijd uit, de
situatie die de qrootste vq[t].extra oplevert is
bepalend.

In het voorbeeld:
t=1 situatie 1 geldt
t=2 situatie 2a qeldt
t=3 situatie 2b geldt
t=4 situatie 3a qeldt
t=5 situatie 3a en 3b qeldt

3- De maxima worden gecontroleerd op 2 plaatsen.

In het subblok
als

sbq[n,t,s].textra+sbq[n,t,s].cminte> sbq[n,t,s].maxte
dan wordt

sbq[n, t, s]. textra := sbg'[n, t, s] .maxte-
sbq[n,t,s].cminte [22]

In het tijdvak
vg[t].textra+vg[t].csminte > vq[n,t].smaxte
dan wordt
vg[t].textra := vq[t].smax-vq[t].cminte [22]

4- Indien formule [21] waar is wordt de tijdvak tijd gezet.
vg[t].tijd :=vq[t].cminte + vg[t].textra [6]
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In het voorbeeld:
t=1 vg[1].tijd:=O.102+0.349
t=2 vg[2].tijd:=O.297+0.27
t=3 vg[3].tijd:=O.4+0
t=4 vg[4].tijd:=0.3+0.3
t=5 vg[5].tijd:=O.5+0

=0.451 sec
=0.349 sec
=0.4 sec
=0.6 sec
=0.5 sec

De optiaalisatie van sbg[n,t,s].tijd naar het
versnel1ingsratio
Dit gebeurt in procedure subblokaanpassen (zie bijlage 4)
waar de vg[t].tijd verdeeld wordt over de subblokken. In dit
figuur zijn de n,t en s Iussen niet aangegeven. De som van
aIle subbloktijden is een functie van het versnellingsratio
(subx) maar de functie is onbekend en het enige wat je van
deze functie kunt zeggen is dat hij niet daalt.

sbg[n,t,s].tijd = f(subx) [23]

Hierdoor moet de oplossing m.b.v. de binaire zoekmethode
gezocht worden. Geoptimaliseerdt wordt er over aIle
subblokken die blok[n,t] liggen.

De methode om het optimale versnellingsratio (subx) te
zoeken m. b.v. de binaire zoekmethode
Men weet dat het te zoeken aratio (subx) tussen 0 en 1 ligt.
De variabele subx wordt op de helft (0.5) gezet vervolgens
wordt sbq[n,t,s].textra berekend. Als I:sbg[n,t,s].textra

s
kleiner is dan vg[t].tijd-bg[n,t].minte dan weet men dat subx
tussen 0 en 0.5 ligt, de variabele subx wordt op de helft
(0.25) gezet. Als I:sbg[n,t,s].textra groter is dan

. . s .vg[t].t1)d-bg[n,t].m1nte dan weet men dat subx tussen 0.5 en
1 ligt, de variabele subx wordt op de helft (0.75) gezet.
Enz •.

De methode o. sbg[n,t,s].tijd bij een bepaalde biok aratio
(subx) te berekenen
1- Het biok aratio subx wordt op een bepaaide waarde gezet

volgens de binaire zoekmethode.
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2- Per subblok wordt sbg[n,t,s].textra uitgerekend,
sbg[n,t,s].textra wordt per situatie uitgerekend.

Situatie 1
De variabele voorwaarde van een subblok zijn bepalend
voor sbg[n,t,s].tijd.
sbg'[n, t, s]. textra:=sbg[n, t, s] .minta/sqrtx-
sbg[n,t,s].cminte [15]

situatie 2

De vaste voorwaarden z1Jn bepalend voor sbg[n,t,s].tijd
d.w.z. dat verandering van het aratio geen invloed
heeft op sbg[n,t,s].textra dit komt omdat er in dit
subblok geen grotere aratio is dan o.
sbg[n,t,s].textra:=o [17]

situatie 2a

sbg[n,t,s].tijd := sbg[n,t,s].minte

situatie 2b

sbg[n,t,s].tijd := sbg[n,t,s].maxte

[18]

[19]

Situatie 2a gaat een rol spelen zodra er in aIle
subblokken geen extra tijd meer bij komt door aratio

omlaag te drukken dus als subx=O. De reden hiervan is

dat of aratio=O of tijd=maxte. De overgebleven tijd zal

dan over die subblokken met aratio=O verdeeld worden.

Dus subx=O en situatie 2a dan
sbg[n,t,s].textra:=sbg[n,t,s].textra+0.0001 [20]

In het voorbeeld:
n=l t=2 s=l situatie 1 geldt
n=l t=2 s=2 situatie 2a en 2b geldt
n=l t=3 s=l situatie 2a en 2b geldt
n=l t=3 s=2 situatie 2a en 2b geldt
n=l t=5 s=2 situatie 2a geldt
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3- Het maximum worden gecontroleerd
In het subblok
als
sbg[n,t,s].textra+sbg[n,t,s].cminte > sbg[n,t,s].maxte
dan wordt
sbg[n,t,s].textra :=
sbg[n,t,s].maxte - sbg[n,t,s].cminte [22]

4- De subblok tijd wordt gezet.
sbg[n, t, s] •tijd :=
Sbg[n,t,s].cminte+sbg[n,t,s].textra [6]
In het voorbeeld:
n=l t=2 s=l sbg[1,2,1].tijd:=0.079+0.27 =0.349 sec

n=l t=2 s=2 sbg[1,2,2].tijd:=0.2+0 =0.2 sec

n=l t=3 s=l sbg[1,3,1].tijd:=0.2+0 =0.2 sec

n=l t=3 s=2 sbq[1,3,2].tijd:=0.2+0 =0.2 sec

n=l t=5 s=l sbg[1,5,1].tijd:=0.056+0.068=0.124 sec

n=l t=5 8=2 sbg[1,5,2].tijd:=0.2+0 -0.2 sec

n=l t-5 s=3 sbg[1,5,3].tijd:=0.079+0.097=0.176 sec

weg-tijd diagraM

'\
\

10 ....

fiquur 9 geoptimaliseerd weg-tijd diagram

2.4.2 Bet opstellen van een geoptimaliseerd weg-
commandohoek diagram

Het geoptimaliseerd weg-commandohoek diagram is een
geschematiseerde weergave van de beweging die de nokvolger
doorloopt t.o.v. de hoekverdraaiing van de rotatie as. Op de

horizontale as wordt de hoek van de nok uitgezet d.m.v. de
geoptimaliseerde hoek per tijdvak (vg[t].hoek). Op de
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verticale as wordt de heffing uitgezet in milimeters.

Er wordt van uitgegaan dat de nok eenparig roteert.

sbg[n,t,s].hoek := sbg[n,t,s].tijd*360/tcyclus [4]

vg[t].hoek := vg[t].tijd*360/tcyclus [4]

in het voorbeeld:

vg[1].hoek:=0.451*360/2.5

vg[2].hoek:=0.349*360/2.5

sbg[1,2,1].hoek:=0.349*360/2.5

sbg[1,2,2).hoek:=0.2*360/2.5

vg[3).hoek:=0.4*360/2.5

sbg[1,3,1).hoek:=0.2*360/2.5

sbg[1,3,2].hoek:=0.2*360/2.5

vg[4].hoek:=0.6*360/2.5

vg[5].hoek:=O.5*360/2.5

sbg[1,5,1].hoek:=0.124*360/2.5

sbg[1,5,2).hoek:=0.2*360/2.5

sbg[1,5,3].hoek:=0.176*360/2.5

=64.909

-79.078

-50.278

-28.8

=57.6

=28.8

=28.8

=86.386

=72

=17.893

=28.8

=25.305

~~ i weg-coMMandohoek diagraM

_figuur 10 geoptimaliseerd weg-commandohoek diagram
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3. OPBOUW VAN BET PROGRAMMA

Het programma stroomdiagram (zie bijlage 5) geeft in
hoofdlijnen aan wat er in het programma gebeurt.
In de procedure initialiseer worden alle variabelen waarbij
dat nodig is op een beginwaarde gezet.
In de procedure aantal wordt het nokkenaantal en het
tijdvakaantal ingegeven.
In de procedure startstand wordt van elke nok het startniveau
ingegeven.
In de procedure blok wordt het bewegings plan ingegeven
d.m.v. het ingeven per blok hoeveel niveau's stijgen of dalen
of hoeveel subbloken. Als er subblokken zijn dan wordt per
subblok ingegeven hoeveel niveau's stijgen of dalen. Dit
wordt voor alle blokken gedaan.
In de procedure blokcorrectie wordt indien gewenst een blok
gecorrigeert als in procedure blok, maar dan voor maar een
blok.
In de procedure parallel wordt indien gewenst twee
tijdvaknummers ingegeven die parallel geschakeld worden.
In de procedure algheffunctie wordt de algemene heffuntie
ingegeven.

In de procedure blokspecheffuntie wordt indien gewenst een
blok of subblok heffunctie ingegeven.
In de procedure nokqeg wordt van alle nokken per nok de
maximaal toelaatbare versnelling en de overbrengverhouding
ingegeven.

In de procedure hefhoogten wordt van alle niveau's de hoogte
in milimeters ingegeven.
In de procedure vakminta wordt per subblok, blok en tijdvak
de minimale tijd die nodig is vanwege de maximaal toelaatbare
versnelling uitgerekend.
In de procedure tijdvakeisen (zie bijlage 6) worden de vaste
tijdeisen ingegeven en de vaste en variabele tijdeisen met
elkaar gecombineerd tot sbg[n,t,s].cminte en vg[t].cminte.
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In de procedure cyclustijd wordt de cyclustijd ingegeven.
In de procedure wegmintijddiagram wordt het weg-tijd diagram
met minimale tijdeisen gepresenteerd.
In de procedure groepgeg wordt m.b.v. de tijdvak gegevens de
groep gegevens uitgerekend.
In de procedure verbeteren wordt per groep het tekort aan of
de tijd die over is gepresenteerd. Vervolgens wordt om het
weg tijd-diagram te verbeteren een keuze gemaakt uit:
-startstand veranderen
-bewegingsplan veranderen
-overlappen van twee tijdvakken
-nokgegevens veranderen
-hefhoogten veranderen
-algemene heffunctie veranderen
-(sub)blok heffunctie veranderen
-tijdeisen veranderen
-cyclustijd aanpassen
of er wordt geoptimaliseerd.
In de procedure tijdovertesten wordt indien er wordt
geoptimaliseerd getest of er in elke groep tijd over is.
In de procedure tijdoververdelen wordt per groep de
gg[m].tijdover verdeeld over de tijdvakken door de variabele
voorwaarde omlaag te drukken.
In de procedure eindplaatje wordt het geoptimaliseerde weg
tijd diagram en vervolgens het geoptimaliseerde weg
commandohoek gepresenteerd.
In de procedure gegprinten wordt indien gewenst de
geoptimaliseerde gegevens naar de printer gestuurd.
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4. BANDLEIDING VOOR BET PROGRAMMA

Het programma is geschreven voor een pc met ega monitor.
Op de floppy staan de files:
command. com
autoexec.bat
nokopt.exe
nokopt.pas
egavga.bgi
fastdump.com
Het programma start automatisch Ope

4.1 Bet ingeven van bet voorbeeld in bet programma

Om het gebruik van het programma te verduidelijken wordt het
voorbeeld wat in hoofdstuk 2 is gebruikt stap voor stap
doorlopen bij het ingeven in het programma. Dit wordt gedaan
m.b.v. plaatjes van de grafische plaatjes die op de monitor
verschijnen en de in te typen input. Als aIleen de tekst
onder het diagram veranderd wordt aIleen deze tekst
weergegeven. Er wordt aangegeven waar in het programma
stroomdiagram (zie bijlage 5) men zich bevindt.

{2 procedure aantal}

input: 2

input: j

input: 5

input: j
",Mh••• 1 10 tlJdII...k.n.
lEEF MHTAL T1_KEN

t1JdII........t.1 =, (.JIM)

bewegingsplan

~I ...au 1

I~_. n

iveau 1

I..~_, n

tlJ_nr. 1 «

"'M i ..... "10 notdcen
lEEF _KENAANTAL

_k.....,t.1 = Z (.JIM)
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IIE£F HlJtIfl£R I N input: 0

(3 procedure startstand)

IHGAUE BEQINSTAHO _ 1 (rood _"rd)
o = nh,••u 0
1 ::: "hl.au 1
2 = niueau 2

I beweg ingsp Ian

ive.u 1

1

".~,

r-i",••u 1

2

'I....u 0

lIjd"••nr. . . · 4 ,

IIEOIIlSTANO NllK 1 (rood __nl) : NIUEAU 0 ? (.l/N) input: j

OEEF ..-Ell IN input: 0

IHGAUE BEOINSTAHO _ 2 (rood _ad.rd)
o = niveau 0
1 =nh,...u 1
2 = niv.au 2

i bewegingsplan

~I...~ 1

1

'I....u
lue.au 1

2

..,,--
t1Jdu8knr. 1 2 · 4 ,

IIEQIIlSTAItD 10( 2 (rood __rd) : NIUEAU 0 ? (J/N) input: j

( 1 nl_~) S =.tlJ_ IlJn (I nl__ )
• , ::: 3 .uhb lok".n , etc

(lIETlftf II UOlBENDE DlOtO
input: return

(4 procedure blok)

I HOAUE UAN DE ll,," IN IIOKNR. 1 T1.lOUAI<NR. 1 (ROOOOHl<ADERD)
1 = dalende 11Jn ( 2 niueMla) 2;: .. lend. 1Un ( 1 nlveau )» = horizontal. tUn
4 : .tlJ.-_ l\Jn, ::: a _uhblokken
BEEF IU1NER OF RETlftf

: beweg ingsp Ian
i

",.au 1

1

._.
~I ...... 1

2

I".." n

"JDu•• nr. 1 . · 4 •
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1 nl...... ) S =atU~a IUn C I nl.......• ., = 3 aubbJokken f etc
CIlETURM IS UDLIlEIIOE BLOtO input: 4

I_UE IHlH DE LlJtt I" _. I T1_MIl. 1 CIlOOOOtI<ADEIlO)
1 = elI.lande IUn (a nave.... ) 2 = cia." Ijjn (1 "h...... )
3 = hoI' hont.l. UJn
4 = allJ..."dt1 IIJn, = I aubl> loI<ken
OEEF _R OF IlETUIlM

l bewegingsp!an

~Iu"u 1

1

..._-"
rtj,ve.u 1

I

..._...
lijdvakn... 1 • . . ·

;
bewegingsp!an

~I_au 1

1

.1..._

~I_"'l ,
,, ,,

,, ,,
I ,, ,,

,, ., ,,, ,
,, ,......... ,

tlJ ....... nr. 1 • • • · input: j

input: 6
S =atlJ_ IIJn (I nl....... ), , = 3 aubblcMckan • etc

(IlETURM IS UDLlIaIOE 8LOIO

IHGAUE IIAH DE LIJtt I" _. 1 T1_MR. I CROOOOIIKAOERD)
J. = ulende 1Un ( Z "'ve..-) 2 da'ende Jijn ( 1 "Iueau )
3 =horiZ"Dnt•• e JUn
4 = at Uganda IIjn (1 nl...... ), = I IlUbblDkken
IEEF IlUI1IlER OF AETUIlM

~
bewegingsp!an

r l ...... 1

1

L. ••__ n

hHl.., 1 ..,, ,
, ,,

,, ,
I , ,,, ., ,, ,

, , ,
..._, n

, .,
lIJduol<nr. . • 3 4 •
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l bewegingsplan
-ri_.u 1

1

,I""ou n
iva" 1 r--

",, ,,, ,
,, ,

Z , ,,, ,, ,, ,, ,
,, ,

..._ ... n ,

tlJ""••nr, 1 • • . ~

IIlIlAVE WD LIJH IH _HR, 1 T1JD1HlKHR, a IUBBLDK 1 (RDllDllI11<ADERD)
1 = dalende lijn (2 "h,.... ) a = ...... lijn (1 niveau )
I = horizontal. IUn
" ...t ij..nd. IlJn (1 ..1__ IS •• t IJwenda IlJn ( a ..1__ I

IIEEF IU1tlER OF RETURH VOOIl HI ET UERAIlDEREH input: 5

i bewegingsplan

-
,,1..._ 2

,,, ,, ,,
•I \

1 rl....u 1
, ,, ,

I \
I ,

I ,, ,
I \

I \
._... n I \

iueau 1
~, ,, ,

2 ., "-.. --, -,, ,
__• n , , '--

IIJ"""nr, 1 · • 4 ,
input: j

input: 3

INOAVE V;D LIJH IH _HR, 1 T1JOUAKHR, 2 SUBBLlIt< 2 (ROODOllKnoERD)
J = da.aNte • iin (a nlveau.) 2 = .1.,. .ijn 1 niveau )
I = hor izOt'lt.l. 1Un
" ••tlj_ IlJn (1 ..1..._ I S = .tlJ_ IUn ( I nl..._ )

IIEEF HUIlItEll OF RETIlRH VOOIl HI ET UEftNIDEIlEH

! beweg ingsp Ian
1 -
rl...au 2

\

I
\
\, ,, ,

1"1..._ 1
, \

I ,, ,,
\, \

I \, ,, ,,
\

_ ... 0 ,
\

iveau 1 -
"", --

2 -'-
nt~.u II

"",,,,, ---"--
:1J""·knr, 1 • · 4 ,

bewegingsplan

-nl ..._ 2
I---

,,,
I

nl
_

au
1 I,,

I,
I

I,
I

.Iu..u 0
,

ri"eau 1 ." -, -,,
2 -, " -, -, , -,, , "-,'~_, n , - -
tlJ""••nr, 1 • • 4 ,

input: j
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;
bewegingsplan

to1_... a I---, ,
I ,

I ,, \
I ,

i
rl

_ ... I
, ,

I \, ,
I ,

I ,
I \

I ,
I ,

I ,
,Iva__ 0 I ,
to'va~u I

",lI' ",
a "
.I~.u n

,,-,,-,
""'"

IIJ""••nr. I a • 4 ~

L1..-. IN -.... 1 Tl~. I CIIlIOIICIIIIMDE) II lIlIEO ? (.Y!l)

Enzovoorts aIle blokken ingegeven.

~
beweg ingsp Ian

,,1_... 2 I--
I , / ,

I , I I, , , I
I \ , ,

I , , ,
into...., 1

I \ , ,
I , I, ,

I ,, I, ,
I ,, ,

I ,..~, n I

tolva- I , , , ,
, ,- "a , , ,, ,,- , ,

,-' ,
,.~_. n , " ,

IIJ""..nr. 1 a • 4 ~

EEM IIUIK COIlRIlJEIEII (.InC) ?

input: j

(5 procedure blokcorrectie

input: n

i
bewegingsplan

~Iva.., 2 ,....-, \ / ,
I \ I ,, , , I, \ I ,

I , , ,
I , / ,

i tolva.., I
, , / I, I

I ,
I \

I ,, \
/ I
I ,

••~_, n I

hMAU J , ,
/'

, ,
,- " ,a , ,

"
, ,,- , ,

•••_., n , , , ,

IIJ""..nr. ~ • 3 4 ~

-.uL ICIWlELEJ( UllIl TNEE IIPEEICUlIUIEND Tl.-uMXEH ? (.InC)

(6 procedure

input: n

parallel)

I~ AL_ HEFFUlCCTlE .1_ ..".-tl. = 0
I =oc_ olnus 3 =__ I.....-1
2 = 3-4-5 po IYI"OOf'I 4 = aangepa.t•• inu~

IEEF _R

I~ _IEFFUIICTIE .1_ ..".-11. = I
1 = acheue ainu.. I =~t• ..r8bool
2 = a-4-~ ",,1_ 4 =__I. alnus

lEEF IU1lIER.1_ ..""""tI. la : 1 (.JIll) ?

38
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i bewegingsplan

~I...... 2
/ ~,:'

I~I"'''' 1
,

,"_a. 0 , :.

iveau 1

2 / ,
\

// \

• fu•• 0 \ ....

'IJCIv.knr. 1 2 . 4 ~

!EN CSIII)BlllK SPECIFIEKE HEFF\lIlCTlE IIIllEIlEH l.vtf) ?

1
bewegingsplan

~I ...... 2 /~"
....

\.
1 '\

tveau 1

~'ua... ;'
"Ivnu 1 /" "',I /' \

\

"ua... n ',,-
t IjClvaknr. 1 2 3 4 ~

{8 procedure

blokspecheffunctie}

input: n

{9 procedure nokgeg}

lEEF MlIllIAI.E 1Dt1lEU.11IG <II/Slit) ..... noknr. 1 = 0.000 .va.. input: 20 returnUAH HOK J
SLUll flF I£T 1lET.-

lEEF MlIlllALE UERSIlEU.IIIG (1III11t)
-. naknr. 1 = 20.000 ""ailsUAH tKIK 1

!LUll Ai' IlET RElIJRH

input: j".MB ,"*nr.l = 10.000 .v... (J/N) ?

o.v.c•••, \181\ ••nd.eh....I/.'.. _ noIc

input: 1 returnIlEEF OUEllIIREtlOUERl1OIJl)11Ill lao v.) _ 1 o.v."'"r. 1 : O.QCX)SLUIl AF lET f1ETURH

o,v.=a'" 'len ••ndachake"".'•• Of' nok
a.u.naknr. 1 = 1.000llEEF OUERBflEtllIUERHOUDIHG (a.u.) _ J

input: jSLUIl RF IlET f1ETURH
.....rbr.......rhaudi .... nak 1 =1.000 (.vtf) ?

~
bewegingsplan

"1...... 2 ./-"

/
1/

1 lveau 1

:...__.
t"h,••u 1

I ,
\2

//
\...__. ',,-

t iJd....lcnr. 1 2 3 4 5

lEEF ""lIl-.E UERSIELLIIllI (lI/S-1)UAH _ 2

SLUIl AF IlEl 1lET.-

lEEF MKJ MLE UERSIlEU.IIllI (l1li_1)
UAH HDK 2
SLUI T AF IlEl 1lET.-

MMe notc"r.! : 10.000 ""... (.lIN) ,

..... noknr. 2 = 0.000 ""'.1tS

..... noIcnr. I = 30.000 ""'.*5
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a.v.:s ... v.-t eindachalcel'.J.... nok
lIEEF IlUER8IIEHOUERHOUOING (D.V.) 10< 2
SLUIl IIr lET RETURN

o.u.noknr. I = 0.000 input: 2 return

o.v.:.'" v., .ind.eh.....,.J.. ..., noIc
OEEF IlUERBREHGUERHOUD J NG (D. v.) HOI( I
SLUIl AF ItET RETURN
_rbr.......rtlDudl"ll nDk 2 • 2.IlOO (JIll) ,

o.v.naltnr. I =1.000
input: j

~ bewegingsplan

~IV"V s :-"/ '.
, \,

\
: ".

I~I"'''' I
..

:

:
:

..~-
.i""••u 1 /- ",I / \

\...__.
0 \ ...

t Jdvalcnr. • • J 4 J

I_UE "IUEAU I I" "" (ItET RETURN) UAIC HOI( I (ROOOOH~ADERO)

{10 procedure

hefhooqten}

input: 10 return

IIIlIAUE "IUEAU 1 I" 1M (NET RETUIIIO UAIC 10< 1 (_ADERO)

nl...... 1 Is : 10.IlOO _ (JIll), input: j

IIIlIAUE "IUEAU 2 I" 1M (NET lIETlRl) UAIC 10< I (_ADERO) input: 20 return

IIllIAUE "IUEAU I I" 1M (NET RETlRl) UAIC 10< 1 (_AOERO)

nl..... I Is : 20.IlOO _ (JIll), input: j

bewegingsplan

~I...... 2
(f-- ".f \.

I~I ...... I \

-_..
iveau 1

2

/' ",\
\

~'u.~

""tljdu••nr. 1 • J 4 J

IIIlIAUE "IUEAU 1 I" '" <lET lIETUAIC) UAIC 10< 2 (_ADERO) input: 25 return

IIllIAUE "IUEAU 1 I" '" (NET lIETlRl) UAIC 10< 2 (1IOlIIlOII<ADEI)

ftl ..... 1 Is : 25.IlOO _ (JIll), input: j

{12 procedure tijdvakeise

input: return
"int IJdduur:O.OOO "aMt Udduur:"".O
"int iJdduur( t .9.v.....IC):O.102
"int iJdduur( t ••• v.&ubblokkan):O.OOO
..aMt ijdduur( t ••• v. aubblokkan):"99. 0
-'int ijdvek=O.OOO
sindt iJ""....O. 000

IHDAVE TlolDElSEH ~ 1
1 In duur tlj"'" 4. _In tU_
I duur tlJ"'" S. sind t U .....
3 : Mt. """r t ijdullk
r.turn i. vo)..nd tiJduK
GEEF _A OF RETURN

f
.... weg-t ijd diagraMI
:f

20 '" /f--\

....'\
!

1 10 ...

~.SO o.so o.so O.SO 0.33 0.33 o.
as ...

\

/ '.

/ \,
I \

"

i \.

/ \',
"ak ljrf .lJ[ '.00 .m .00
t JdVAlcnr. 1 2 . 4 5
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input: return
..Int ijdduur=O. 000
.... t ijdduur:"".OOO
"int iJdduur( t. 9. v • ...-:)=0.019

I_VE T1.lDE ISEll HOI< 1 UAl< 2 SUlIBLOI< 1
1 = .. int"""" duu,' aubblok
2 :' ".Mi....... duur .ubblok
a :: exact. duur aubblok
return i. uoleend subblok
OEEF IUWlEfI OF RETURN

~ i weg-t ijd diagraM
~'

aD _
( /'-',

./
'\ /

1 10 _

/
0.3'1n 1>.50 0.50 0.50 0.50 0.33 0.33

25 -
\

\.
a '....

\\
n ',,-

"ak jd .00 •. uv .00 .00
tljdvaknr. 2 3 4 5

input: 3

.. tnt iJdduur-:O.DOO
"a.t ijdduur=9'9'. 000
ftintijdduur( log,v. ~)=O.OOO

IIlGAVE T1.lDEISEll HOI< 1 UAK 2 SUBBLlIK 2
1 = "tni........ duur subblok
I = ...)(iNM duur subblok
3 = eM.cte ckAJr aubblok
return is volgend subblok
lEEF IUWlEfI OF RETURN

1 i weg-tijd diagraM
~20 _

( /-

\ ..

1 ./ i10 _

/
n 11.50 0.50 0.50 0.50 0.33 0.33 0.31

25_

"

\
I \

\\
n' ',,-

"oll Ud .vv
"""aknr.1 • • 4 •

IIE£F IIWII SUlIBLlIK 2 (lET RETURHI input: 0.2 return

IIlGAVE T1.lDEISEll 10< 1 UIlK Z SUBBLlIK Z
1 = ..in' duur aubblok
2 = ".Mh" duur subblok
3 =eXKt. duur aubblok
return ,. voleend aubblDk
OEEF IUWlEfI OF RETURH

MIni IJdduur:O. 200
ftaMt ijdduur=O.200
"int iJdduur( Lg.v.....)=O.(J(X)

input: return

input: 5

"int ijdduur=O.OOO "a)(t iJdduur-=9999.0
",int iJdduurC t. e. \I. aruuC> =0. 019
..!linl iJdduur( t. g. v. 5ubb lokken)=O. 279
"_Kl ijdduur( t. g. u. 5ubblokken):"99. 0
Mgint ijduak=O. 000
eindtljduak=O.OOO

ItIGAVE T1.lDEISEII \/AI( 2
1 : "In duur tiJduak 4: begin I ijduMe
2" = IY. duur t ijd",ak 5 = eind t ijdu..k» = .Keele duur tijdvak
... turn is va 19end t ijdvak
OEEF .-...Eft OF RETURII

i i weg-t ijd diagraM
~,

20 Nt· /~-( ,
i \ ,/

1 10 __ /
I

n l50 0.50 0.50 0.50 0.33 0.33 0.33
25_

"\\

I \
\~

\'.
\

n' "-"Me ,jd .OC
,jdvaknr. J • 3 4 •

IIE£F EIIIlTl.lllSTlP T1_ 2 (lET RETURHI input: 1 return

IllOIIUE T1.lDEISEll \/AI( Z
1 = "In cluur IIJduMe 4. _In tiJ ..
2 • MaM dulIr t1jduMe 5. elnd tij ..
3 : __Ie cluur I lJ_
return i .. vol..-nd t ijdu_
IIEEF IUWlEfI OF RETURII

"Inl lJ-.ur:O.ono "aMI IJ-.ur:"".n
"'nt IJdfkJud t. V. u. WUUl);O. 0'/9
"tnt iJdduurC t.u.v. 5ubb lokkunhO. 1"19
Mad IJdduurl I, g.u.subblol<k",,):"".O
"int iJdvalc:O. 000
elndtiJduak:1.000 input: return
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enzovoort

.. tnt tJdduur:O.OOO
IUxt Udduur:"'9.ooo
.. tnt ijc::ktuur( t ••• v. ....'=0.000

I_ue T1olOEU91 NOk 1 UAK 3 SUllSLOK 1
1 ; "inb",.. rtuu,. .ubblolc
Z :: IYkl,""" duur .ubhlok
3 :: •••I:t. duur aubb 10'"
r.turn i. uolHnd aubblok
IlEEF ItlIlIlEfl OF RETURN

i weg-t ijd diagraM
~

20 ....

,/
1 :

10 ....

n Ie ; 1B.2 0.50 0.50 0.33 0.33 0.33
2S ....

2 \\.
v.· J .00

IJdvaknr. 1 2 J 4 5

~ i Weg-t ijd diagraM
'f

20 .... ,

\
1 10 .... ;

n '.0 0.20 0.20 0.20 0.0 0.20 '.01
25 ....

:.
2

'\.....

\\
o ;' "-val< iJCI 0.40 .30

iJdvalCnl', 1 ~ 3 4 ;i

INGIlUE CYCLUSTlolO IN SECOH091 (ItET R£TUflH) cwc1ustlJd = 0.000 see

{13 procedure

cyclustijd}

input: 2.5 return

1_ CYCLUSTlolO IN IECONDEN (ItET R£TURH)

C\lClustlJd Is : 2.500 (.vIt) ?

_luslUd = 2.500 ...,

input: j

!l! i weg-t ijd diagraM
ill 'f
It 20 ....

\
1 10 ....

1'I r ll:::ZII7 Ir.'m'7 ~ .= 0

25 ....

,
\,

2 '\

'\...
"
\

0 1'I r---7 ~
vak Ijd O.ze .40 .30 .'u
t ijdv.kn,.. • ~ J " 5

{14 procedure

wegmintijddiagram}

1IE0-TlolD DI_ Il£T DE NINlltALE T1JDEUEN OETEKEHD
UERSNELIHGSRATIOS _HOE BIJ DE NINIItALE T1JOEISEH ZIJN GETEKEHO

GEEF IlETIlIlN UOOR UERDER _
input: return
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€ I weg-tijd diagram

10 MM ^1 ^u ^ 1 '-1

tijd rnrer in tijdvak 1 t/n tijdvak 2 ie : 0.62 sec.

25 ea.
tijd over in tijdvak 3 t/M tijdvak S is :0.30 sec.

(16 procedure verbeteren)

l=bevee inesd iaerah aanwassen Scale. heff,.ct te vorarderen
2=overlappen van tijdvakken ó-(aub)blok specifieke hoffunctie
3-nokeeflevens veranderen 7=tijdeisen veranderen
4ohe/hoogten veranderen *=eveluslijd aanwassen input: returnreturn c optfnaliseren

weg-tijd diagram

1 2D hh

1 lO MM

f• fl
P

25 MM

vaktijd 0.45 0.55 0.40 .60 0 . 5
ijdvaknr. 1 2 3 q

(19 procedure eindplaatje}

HET PmAR DE VERSNELLING GEOPTIMALISEERDE PEO-TIJG DI RGRAN
i pDE MERKELIJKE voorNrtenRvaSh v input: returnSh/t-Prfnticrean voor printen van wp-t tJd dlegraM

return voor verder gaan

weg-copriandohoek diagram

20 hn

1 10 wh

2 5ftHTl2G
25

2

vak ek 64. 1 79.0t1 7.60 6. 9 72.
^ aknr. 1 3 q

MET NAAR DE VERSNELLINO GEOPTIMALISEERDE NEG-COMMANDOHOEK DIAGRAM
HET DE MERKELIJKE VERSNELLINGSRRTIOS GETEKEND
Shift-Print Sereen voor printen van ~U-connandohoek dtagran
return voor verder gaan

VENS UITPRINTEN T (~)

input: return

(20 procedure gegprinten)
input: j
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4.2 Het corrigeren van een blok

Als het bewegingsplan is ingegeven en er zitten bij nader

inzien wat foutjes in kan dit gecorrigeerd worden.

(5 procedure blokcorrectie)

Voorbeeld:
bewegingsplan

Iweu 2

I , ,

1 I wan 1
I

/

',

I

I

,

1

I ueau 1

anr. — —'j

EEN BLOK cO BIBEREN (J/N) 7 input: j

N input: 2

GEEF NONMI ?ER 2

GEEF T I.DURKIMPER

bewegingsplan

twau 2

Iveau 1

aU O
l wau 1

2

(  t 2 3

input: 3

1 r dalende lijn < 2 
n

niveaus ) 2 = Aalende lijn
1 1

1 nlwau
3 = twr:nta l• Mn
4 r stijvende lijn ( 1 niveau ) 3 • stIJvende lijn ( 2 nlwaus >

input : 36 - 2 subblokken 7 = 3 subblokken • •tc
GEEF NUNNER OF RETURN (RETURN IS VOLGENDE VLOK)

LIJN IN NOK). 2 TI. ~NR. 2 (ROOD INRDEIW) 1S GOED 7 (J/N) input: j

NOG EEN BLOC UERaoEnEN („N) 7 input: n
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4.3 Bet parallel schakelen van twee tijdvakken

In het bewegingsdiagram is het mogelijk twee tijdvakken

parallel te schakelen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan

(zie 2.2.2) als niet aan die voorwaarden is voldaan komt er

een melding dat parallelschakelen niet mogelijk is.

{6 procedure parallel}
Voorbeeld:

! bewegingsplan
i
~lu"u 2 J--

I , I \
I , I \, , I I, , , ,

I , , \

l~I"'.u 1

, , , \, , , ., ,
I ,

I \, \, ,
I ,

I ,
....... n

,
~I"'au 1 , , , ,, , ,,

2 , , ,,, , , ,, ,

"
, ,

•••__ n

"
, ,

",au..nr. 1 • • 4 ~

I'llIIIlU.El. ICllIlICELEH IHlIt TNEE IPEElIUOUIENOE TI.xM.R<KEN ? (.JIN)

IIEEF NET EEIlSTE TI.lDUAKlIR. <lET UlAIISTE TlJDUnI<JIR.) EN UERUOLGENS EEN IlETURH.

llEEF NET EEIlSTE TI.lDUAKlIR. <lET IMMlSTE TI_.) EN UERUOLllEHS EEN RETURN.

...relle.'-e .... v... tlJ"""'nr. 1 ... tlJ_nr. I (J/N) ?

j bewegingsplan

~l"'au I , I--, , ,
\, ,

I •, ,, , .,
I

I , \, , , ,
l~I"'ev 1

, , I ., , \, \, ., ,, I

I ., \

1.,,-- 0
I \.

f'iveau 1 " ,
"

,
"

"
, ,

2 " ",-'
, ,

" ,
lu", n " "

,
" ,

iJdvalcnr. T • 3 4

ItOG [EN I<EEIl I'llIIIlU.El.ICIlAKELEN IHlIt TNEE lPEENUOlllENDE TlJOUAKKEN ? (.JIN)
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input: j

input: n



4.4 Bet ingeven van een (sub)blok specifieke beffunctie

Het is mogelijk verschillende heffuncties te gebruiken. De
heffuncties kunnen per blok of subblok worden ingegeven.
{8 procedure blokspecheffunctie}
Voorbeeld:

j bewegingsplan

~ive.u 2

:/
r-- '..

,
1 \.

t ....au 1

:

n
i

1'-
r-iveau 1

2
/ ,

/'
,

,Iu..u 0

"'"tIJduM<nr. 1 • • • ~

Eat UIIlIBLOK SPECIFIElCE IlEFFUHCTlE IIIlIEUEH C"""l ?

lEEF_ I

lEEF TI.-.u1IlElI

: bewegingsp!an
i
~I-... I ! I-- .,

/ '.
\:

...

1/1~1_'" 1
...

I .... ,
~iv.itIu J

2 / \
.__. \,

ttjdvaknr. 1 . J • J

I~ BLOK IlEFFUHCTlE I>lok ..."....,t1. = 1
1 = acheue ainu. I =.......t. Nr.-bDol
Z = 3-4-5 DOlvnoot't 4 =~5te ainus.

OEEF ..-En

1- IIUIK HEFFUHCTlE I>lok ..."....,tt. = 2
1 = seheue .inus I =.......t. Nr.mool
2 = 2-4-5 ....1_ 4 =_t. alnus

OEEF IIUI1tlEIl
blok heffunetl. la : I C"""l ?

_ Eat UIIlIBLOK IPECIFIElCE HEFFUltCTlE WIWIlEIlEII C"""l ?
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input: j

input: 2

input: 1

input: 2

input: j

input: n



4.5 Bet overlappen van tijdvakken

Het overlappen van tijdvakken gaat als volgt:twee tijdvakken
worden als een tijdvak met subblokken gedefinieerd en
vervolgens worden de tijdeisen helemaal opnieuw ingegeven, de
oude tijdeisen gaan in dit nieuwe tijdvak verloren.
{16 procedure verbeteren}
Voorbeeld:

i weg-t ijd diagraM
~

20 _

.' \, !
1 j '.10 __

\.
n :01 '.

0.20 0.20 0.20 0.12 0.20 0.1i-

25 "" .'

: \
I \

\
n ; \.

u .10 0.28
IJdu"'nr. & • S' • input: 1 return

lEEF lET EEMTE n_. (lET ~STEn_.) Ell UElIUOLOEHS EEJI 1lET1RI.

_rl_ ...... t1J_nr. 1 .. t1JcIu"'nr•• (dill) ?
input: j

input: 3

nlnllJ-.ur=O.ooo
.-.xt ijdduur:"". 000
,dnt Udduur( log.v. ~)()=O.OOO

I_UE T1.lllEUEH _ 1 UAK 1 SUIl8LOK 1
1 =.. ani"",," duur subblok
2 = Ma)CiftUl't duur subblok
3 :; eKact. duur subb 10k
return is volgeM aubblok
GEEF II\JIlI1ER OF RETURN

i weg-t ijd diagraM
~ "'-

20 ...
; i

.'

1 10 ...
'\.. ,/'

0.1 .m 0.10 0.20 0.20 0.12 0.20 0.1·~15 _

2
\

'\
n 10;.10 0.21

"

u~ J .3 'd. 0.'0
t iJdvaknr. 1 2 3 4

lEEF DWR Sl8LOK 1 (NET 1lET1RI) input: 0.05 return
c

:~n~~= ~~aIc UAK 1 Sl8LOK 1
2 = MaXiMM ckAlr aubblok
3 = .xacta dIAl,. aubb 10k
return is uoleend Mlbblalt
OEEF IlUl1ltER OF RETURN

fttnttJdduur=O.050
I\a)Ct Udduur=O. 050
"jnt Udduur( to •. v ......>:0.000

input: return
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~ i weg-t ijd diagraM
':: -

20 ....
(

\ \

1 i

"
10 _

n 0.1 : III 0.20 0.20 0.20 0.12 0.20 0.11;'

25 ....
'\

2 \ '.: \
n 0.10 0.28 \,

" tlJ o.
Jdvaknr. 1 • • 4

IHOAVE TI JDEISEM .- 1 UAI( 1 SUBBLOK 2
1 :: .. inilWtt duo,. aubblok
I = ...act..... duur aubhlok
3 :: ."act. duur aubb 10k
return i. volMnd subblok
OEEF "'ltItlEIl OF RETUIlH

.. Int lJdduur:O.OOO

..... t lJdduur:"". OlIO
Miintijdduur-<t.9.U . ...-x):O.079 input: return

I i weg-t ijd diagraM
';

20 "" -.'\
,

I
,

/10 ....

n O.l~ ;( 0.20 0.20 0.20 0.12 0.20 O.l~'
25 "" :

\
'.

I ...
.'\

\
:

'""n 10'.10 0.28
",Me' lid D.•8
t,jdvuknr. 1 • 3 4
I_VE T1JDEISEN HOI< 1 UAI( 1 SUBBLOI< 3
1 = .. ini.-un duur aubblok
2 = ..aMI",," duur 5uhblok
3 = ."'Dete duur subb 10k
return ta va 1gend 5uhblok
lIFEF _R OF flETlIRW

.. tnt lJdduur:O.OlIO

..aMt jjdcJuur="99. 000

.. inlijdduur(l.g.u. ilt\aK):O.DOO input: 3

IEEF DWII SllII8UIK 3 (NET AETlIRW) input: 0.2 return
IIlllAUE TI JDEISEH _ 1 UAIC 1 SUBBLOI< 3
1 :: .. ini....... duur ~lok
2 = ".M iNM duur aubb ICI6c
3 = e",act. duur aubb Jolt
return i. vole-nd aubblok
OEEF _R OF flETUIlH

.. tnt iJdduur-:O. ZOO
~t ijdduur:O. 200
MintiJdduudl.9.u. -...x):O.OOO

input: return

input: return

"tnt IJdduur:O.OOO
.... t iJlkkJur:IIJ"'J.oon
.. tnt Ijdduur( t.9.u .....x):O.l02

INDAVE T1JDEISEH .- Z vnt< 1 SUOBLlJI( I
1 :: "inl~ duu.- .ubblok
Z = ".M'""'" GAl" .~lok
3 =eM.et. duur auhblok
return b valvend aubbl.
OEEF HUHttER OF RETURN

I r weg-t ijd diagraM
I

:f
20 ""

, ...
\

1 10 _

~- .0 0.20 0.20 0.20 0.12 0.20 O.lli-25 _
,

\,
2 .....

'.'.

.10 0.28
'",

wa t'J 8
t IJduO)knr. 1 • • 4
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l i weg-t ijd diagraM
'::

10 _

,/
, ,

\ ./1 ",10 _

n 0.1 0.20 0.20 0.12 0.20 0.1~'
25 -

""""
..

\ '.
2 \\.

n 0.1 0.21 ",
". t iJd 0 o. .'u
tiJdv.knr. 1 • 3 4
IItGAUE TI olOElSEH HOI< 2 VAl< 1 SUBBLOK 2
1 :: .. ini duur subblo1c
2 :: ...lCi duur subb)ok
3 :: .x.et. duur aubb 10k
,·.tul'n is uolgend 5ubblok
llEEF ItlHIER OF RETUIlH

Mint tJdduur:O. 000
....lJCt ljdduw"=9'99.000
"int ijdduur( t. g.\I.....x)=O.ooo

input: 3

IEEF IlUUfI Sl8lI.DK 2 (ltET IlETUIlHI input: 0.23 return

JIIllAUE T1olOEISEH _ 2 IiAK 1 S~DK 2
1 :: .. tni ..... duur Mlbblok
2 :: ".Mi"""" duur subblok
3 :: .N.ct. duur aubblDlil:
return is uol...-.ct subblok
DEEF IUlIlEIl OF RETUIlH

.. lntlJdduur:O.no
ftiI)(t ijdduur:O. 230
.. int ijdduu,.( t. g."......):0.000

• input: return

input: return

.. int iJdduur:O. 000 ..aMt iJdduur='9". 0

.. int ijdduul"'( t. g. u .....x):O.102

.. int ijdduur( t •• o v. &ubb lokken)::O. 332

...~t Ij-.ur( 1, •• ". aubblokkanl:''''.O

.... int i;duak=O. 000
alndt Ijdv"":O. 000

IIlGAUE T1olOEISEH UAK 1
1 :: .. in duur t iJdv.k 4:: Hit!n t tJdv.k
2 =...~ duur t Ij"".k 5 =aind t IJdvak
S :: e)ll.eta cIuu,. t ijduek
return is valvend t ijdu_
DEEF IUlIlEIl OF RETURN

~ i weg-t ijd diagraM
'::

20 ...

/ \
,I \.

1 10 ...

:
,
\,

0.1" :0 0.20 0.20 0.20 0.12 0.20 0.111'
25 ...

""""
!

..
\
\

2 \

Id. 10 0.11 \""va t I '.40
t ljeh...knr. 1 2 • 4

i 1 weg-t ijd diagraM
':10 _

'\ / \
/ "

1 10 _

n '.0 0.20 0.20 0.20 0.12 0.20 0.18-25 _

'\:
\

I \
\:

""n 11i. 1 0,13

" 0.'0 0.'"
IJdveknr. • • 3 4
I~ TI.JDElfElt _ 1 _ I s-.DK 1
1 :: .. 'n' c::kAar aubb lole
I = RaMi duur aubblok
3 = mc:ec:t. IlIur aubb 10k
r.turn ia uolllel\d aubblolc
DEEF IU8lER OF RETUIlH

.. Int IJdduur:O.IOO

.....t lJ-.ur:O. 200
,,'nt iJc:kbJr( t. •. v • ...-c:):O.(KX)

In de overiqe
tijdvakken worden de
tijdeisen ook
doorlopen.
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" weg-t ijd diagraM
i I

~

20 "" !
; :

1
10 ""

j

nl • 0.20 0.20 0.20 0.0 0.20 .lil
25 ""

:

\\2

; \\".
n 0.10 0.23

"a J
t tjdvaknr. • • > 4

IlDlI (EN ICEEII UAIl TIEE TI olDUIlI<1C£H (EN TI JllUjlI(~ (I. U." .lIUERLAPPEHl ? (.vIC)
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BIJIAGEN

bijlage 1 tijdeisenschema

•

K
I

X
urilbele mlWDale
"oorwuntell •

X
"ute lIWtillllle
""",Ianaell ,

):

'h.[p t .1 mjp"

•
IIlbiaalie

·• IhilLt .1 P'lto,

• .b'(Il,I••).elllillte

edare:lIlillnkllllillta
I

'h,fq t .] mip" 'hlfp t .1 miptt • .b,(n.l••).OIIliAce •,h.l, t .•l .Ute

I •

' ..OIIl....nI o...r • PIO_MnI ...er • I 'eIO-.enl o"er • : ,"OIIlIDHnI o"er •

~ ~ ~ ~
h'[e 11 -jnY q(Il.1) .IIliAce • b,(n.l).ellllillte •b,(n.l).1IIUW

pootate

~ b,(1l.1).IIlillte • b,(1l.1).emllte •b,(1l.1).IIlIXW

I I • I,,[tl mip"

JI'OODte pooUte t1eiute

~ ~ ~
",(I).bllllillte I "'(I).ebaUate I ",(I).bllllUe

I

, ",(l).bIlllXW
"Ittl ••'tt,

JI'OODte

",(I).'lIlillte

_,_btl.deW'"".;,;,," tijd';' t, !
.,Iim,', "rep.lljp'

""lntIMae-iR••Y.1 ti.iNa

I ",(IJ.e.mllle

t1eiute

• ",(l).emllle
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bijlage 2 stroomdiagram procedure tijdextra

.:-0.5
,.----+----T"""---+-----l lIeltu:-eI.5

coattole:-II(a].tijlloYl'

proc:Mare:tijdeztruabt---~---:::::::=o-__

fal..

YI[t].tijd:eYI[t].omillte+YI[t).teztra

53



bijlage 3 stroomdiagraa procedure subtijdextra

",[A,t,.].tenra:-.b,[A,t,.].aiAtl/.qru-.b,[D,t,.].caiate

.b,[A,t..].tntn:-O

.b,[A,C,.].telEtn:-.b,[A,t,.].aute··bI[D,t,.].cIlUAte

......------1 b,[D,t].telEtn:-b.[a.,c].tenra+.b.[a.,t..].telrtra

·llt].tenra:-b'[Il,t].tenra·••[t].caiAte+bI(A,t].caiAce

BND
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bijlaqe 4 stroomdiagram subblokaanpassen

en.

Ib.[a,t,I).qsva:-Ib.[a,t,I}.lIliataIlqrtaabs·lb.[a,t,I).clllillt.

fill.

Ib.[a.t,I).qsua:-Ib.[a,t,I).auq·lb.[a,t,I).clllillq

.....-----1 labcOlurol.:-labcOlltrol.· Ib.[t).qsen

,abs:-,abs·,abd.lcu

Ib.[a,t,I).tijd:-,b,[Il,t,I).clllillte+,b,[Il,t,I}.qsva
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bijlaqe 5 proqr.-a atrocmdiaqraa

( BBOIN

,Lr
I(1)proeedllre laitiall.eer:iDitiali.ereD "n bepulde variabeleD

I

1(2)proC.dve autal:iapllt "n aotte. autal .. tijdnt _tal

I(3)procedllle atartltud:iDpllt vn lIet atartlliveaa

I

I(4)procedve 1tlot:iIlpllt nil het beweaiDapl••

I

\(5)ProcedlllC Wotcorrectie:e\'eDtlIele correctie "aD let bew.liDlaplu

I(6)procellvre paraUel:C\'elltlleel paraUel.claatelCll "n twee tijdnUCIl

I

I(7)procedllle allheffllllctie:lapllt alle...e leffuctie

I

I(9)proceclwe lIotlel:1IIp"t muimale \'era.eUiJla CIl nC!1lre.redlolldiDa per 1I0t

I

I(lO)proce4ve lellloollClI:iapllt JaefJloolteC.) per aot

I

I(ll)procedllle "at&illta:lIer.t.... ".. miaimale tijdu t.I."....i••le "....UiJlI

I

I(l2)procedllle tijctvakeilCll:iDpllt v'd nate tijdc1ae. e. combiDerell met de "ariabele tijdelae.

I

I(l3)procedlllC e,clutijd:lapllt e,clllatijd

I

I(14)preeedlllC we.lIl.iIltijddia.ra.:plAtje met .i.i.,le tijdeiaea .. de &ratio'a ..eer.e.eve.

I

...l
/

"-
lac "

/

I-
r:-:''=-I----:-_~---::-~=~-, V

16)procedlllc ycrbetere.:.eefl tijd teton
of tijd over per poep CIl er tn ee. tene
letDaUt worde.1Ilt Dr. 3.5.7".9.10,12.13 _
of o\'Orlap,.. "u tijdntt.. of
eptimalla_ aar de nruclUaluatio 'a

I(IB)preced1lre tijdovenerdela:t1jdO\'er nrdele. door to opt1aa1.iaere. aar de antio'.

II(l9)precedllle .iadplAtje:.ooptiaaliMWd ....-tijd dialram .. W.I__dol.. diaaram

II(20)proeeclwe lelPrUato.:C\'eDtlIeel prlateD "aD de le,ne••

( BND )



bijlage 6 .trocmdiaqr_ procedure tijdvalteisen

( BBGIN

I
iDput lubblottijdeiaea

I
procedure:lubtrajectcombiaatie

I
procedure:bloteialub

I
iDplu vateiaea

I
procedure:vateilblok

I
procedure:vattnjectcombiDatie

I
Ibg[a.t.I].tijd:-Ibg[a.t..].caiDte

I
bg[a.t].tijd:-bg[a.t).caiDte

I
VI[t].tijd:-v,[t].cmiDte

,
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