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Samenvatting.

Optimalisatie van de nokkenas van een borstelmachine
In de productiemachines van tandenborstels gebruikt men tot op heden nog telkens een
nokkenas. Deze nokkenas stuurt op hoog toerental bewegingen aan die van elkaar afhankelijk
zijn. Door de vraag van klanten voor een hogere productie en de hoge druk van concurrenten;
is het verhogen van dit toerental een grote troef. De belangrijkste beperkende factor hierbij zijn
de trillingen die veroorzaakt worden door de bewegingen, die aangestuurd worden door de
nokkenas. Om het toerental te kunnen opdrijven is het noodzakelijk om deze bewegingen zo
vloeiend mogelijk te laten verlopen. Voor deze realisatie is het bedrijf op zoek gegaan naar
nieuwe methodes voor de berekening van deze bewegingen en is men uitgekomen bij het
programma Matlab.
De opdracht van de masterproef bestond erin deze bewegingen uit te rekenen aan de hand
van Matlab en te vergelijken met de bestaande bewegingsprofielen. Voor elke beweging
werden randvoorwaarden opgesteld, waarna de meest ideale functies werden berekend.
Daarna werden deze bewegingen gekoppeld aan het 3D model om de vorm van de nokken te
bepalen. Hiervoor werd het tekenpakket NX van Siemens gebruikt. Wanneer het 3D ontwerp
van de nokken bepaald was, zijn deze in productie gegaan om uiteindelijk te monteren op de
betreffende machine.
Om een relatieve vergelijking te maken tussen de nieuwe en de bestaande nokkenassen,
werden trillings- en geluidstesten uitgevoerd op de machine. Hierdoor kon uitgemaakt worden
of de nieuwe methode voor de berekening van de bewegingen daadwerkelijk beter is.

De conclusie van de masterproef bestaat uit 2 delen, enerzijds de theoretische kant in Matlab
en anderzijds de praktische kant van de testen. De conclusie van Matlab is dat deze methode
qua gebruiksgemak, tijdsduur en uiteindelijk ook resultaten een verbetering is. Daarenboven in
de praktijk zorgt de nieuwe nokkenas voor een daling van de geluidsproductie en ook een lichte
daling van de trillingen.
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Abstract.

Optimization of the camshaft of a brush machine
In the production of toothbrushes, a camshaft is always used. This camshaft drives, at high
speed, movements in which each movement depends on the other ones. By request of the
clients for a higher production and by the high pressure of the competition; raising the speed of
the machine would be an asset for the company. The most important limiting factor for the
maximum speed is the vibration of the machine which is caused by these movements. To raise
the speed, it is important to make these movements as smooth as possible. To make this
happen, the company searched for new methods to calculate the different movements of the
machine; and came to the conclusion to use the programming software Matlab for the
calculations.
The task of this thesis consists out of calculating these movements by using Matlab and by
making the comparison between the new movements and the old ones. For each movement
boundary conditions have been chosen. By using Matlab, the most ideal functions have been
calculated. In a next step these functions have been connected to the 3D model to calculate
the shape of the cams. To make this happen, the design software NX by Siemens has been
used. Once the actual form of the cams has been fixed, the next step was the production of the
cams.

To be able to make a relative comparison between the new camshaft and the current one,
vibration tests have been executed and the sound level has been measured. The results of
these two tests make it possible to decide if the new camshaft is indeed better than the old one.
The final conclusion consists out of 2 parts. On the one hand the differences in theoretical
calculations of acceleration and jerk between the old and new functions can be studied. On the
other hand the vibrations and sound level of both cams can be compared.
By using Matlab for the theoretical calculations, results are obtained faster and the maximum
values for acceleration and jerk are reduced. From a practical point of view the new camshaft
resulted in a reduction in sound and a small decrease in amplitude of the vibration. Hence the
conclusion can be made that the new camshaft is better suited to run at higher speeds than the
old one.

Camshaft, optimization, Matlab, vibration tests, Siemens NX
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Werking machine
In de masterproef wordt het onderdeel van een borstelmachine bestudeerd dat instaat
voor het inbrengen van de vezels in de borstelkop, dit gebeurt op volgende manier:
Het is telkens de bedoeling om in ieder gat van de borstel een bundel vezels aan te
brengen, deze bundel wordt dubbel geplooid samen met een stukje metaal en zo in
een gat ingebracht.
1e beweging: De ‘naald’ neemt een stukje metaal mee op zijn weg, daarna plooit het
de vezelbundel dubbel samen met het stukje metaal en brengt dit in een gat van de
borstel. Beweging 1 is dus de beweging van de naald.
2e beweging: voor beweging 1 is er dus een stukje metaal nodig, dit wordt voorzien
door een metaaldraad die wordt aangestuurd door een servomotor, maar die in
stukken wordt geknipt door een ‘mes’. Beweging 2 is de beweging van dit mes.
3e beweging: voor beweging 1 is het noodzakelijk dat er een vezelbundel in de baan
van de naald gebracht wordt, hiervoor zorgt de ‘halve maan’, dit is beweging 3.
4e beweging: omdat de vezelbundel gewoon zou omvallen als de naald deze
meeneemt, moet de vezelbundel geleid worden, hiervoor dient de ‘schuiver’, dit is
beweging 4.
De bewegingen worden schematisch voorgesteld in onderstaande figuur:
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Opdracht:
De bedoeling van de masterproef is het herontwerpen van de nokkenas die
bovenstaande 4 bewegingen aandrijft, dit ontwerp moet gebeuren aan de hand van
Matlab. Men wil deze herontwerpen omdat men de machine soepeler wil doen draaien
met een minimum aan trillingen, om in de toekomst te verhogen in toerental.
Eerst en vooral wordt er dus een programma opgesteld in Matlab die de ideale
bewegingscurven opstelt van bovenstaande 4 bewegingen. Hierbij wordt er gelet op
positie, snelheid, versnelling en ruk. De uiteindelijke oplossing zal dus een compromis
zijn.
Daarna wordt er verder gewerkt in het tekenpakket NX, hierin wordt eerst de 3D
assembly van de machine op orde gezet en wordt de NX-motion van de assembly
opgesteld. Deze motion laat toe om de bewegingen volledig te simuleren, uit deze
motion worden ook de contouren van de nokken bepaald. De contour van de nokken
wordt geoptimaliseerd zodat de drukhoeken geminimaliseerd worden.
Nadat deze contouren bepaald zijn, moet een sterkteberekening uitgevoerd worden
op de gehele nokkenas. Uit deze sterkteberekening is het dan mogelijk om de
levensduur van de nokvolgers te bepalen die over deze nokken lopen.
Nadat de nokken volledig bepaald zijn in 3D is het dan de bedoeling dat ze ook
geproduceerd worden, waarna ze gemonteerd worden op de machine zodat hierop
testen uitgevoerd kunnen worden. Onder andere geluids-en trillingstesten.
Aan de hand van de resultaten van de testen en de grafieken die we via matlab
genereren kunnen we bepalen of de ontworpen nokken beter zijn dan de huidige.
Verder zal er ook gekeken worden of het opgestelde model in matlab correct is en of
hier nog verbeteringen mogelijk zijn.
Als laatste is er ook een mogelijkheid voor een kostenberekening en eventueel een
afweging of een duurder en nauwkeuriger productieproces een groot voordeel biedt
ten opzichte van de kostprijs ervan.

Samenvatting van opdracht:
Ontwerpen van nokken aan de hand van Matlab
Berekenen van krachten + levensduurbepaling
Geluidsmetingen en trillingstesten uitvoeren en vergelijking maken met bestaande
opstelling
Kostenberekening doen voor de productie van de nokken
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LIJST MET AFKORTINGEN
RPM

Rounds per minute (= toerental)
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1 INLEIDING
De masterproef handelt over een herontwerp van een nokkenas van een machine om
tandenborstels te produceren, met als doel om de machine soepeler te doen draaien en de
trillingen te reduceren. De nokkenas bestaat uit 4 nokken, die elk een hefboom aansturen die
hierdoor een bepaalde beweging uitvoert.
Bij een tandenborstelmachine wordt er vertrokken van een tandenborstel steel met enkel gaten
in de borstelkop. Het doel van de machine is om vezels aan te brengen in deze gaten. De
nokkenas stuurt de bewegingen aan die ervoor zorgen dat de vezels in de borstel worden
aangebracht.
Een nok bestaat eigenlijk uit 2 delen: de nok en de tegennok. De nok duwt tegen een lager (
nokkenrol genoemd) die er voor zorgt dat de hefboom in de ene richting draait, de tegennok
duwt tegen een tweede nokkenrol van dezelfde hefboom die er voor zorgt dat de hefboom in
de andere richting draait. De vormen van de 2 delen van de nok bepalen de beweging van de
hefboom. Op deze manier worden 4 hefbomen aangestuurd die er samen voor zorgen dat er
per toer van de nokkenas telkens een vezelbundel in de kop van een tandenborstel terecht
komt.
Het ontwerp van de nokkenas gaat als volgt te werk:
De afmetingen van de machine liggen al volledig vast, het enige dat nog aanpasbaar is, is de
vorm van de nokken; dit is de nokcontour. Deze vorm bepaalt hoe een hefboom, die door een
nok wordt aangestuurd, zal bewegen, het uiteindelijke resultaat zal dus de vorm van de nokken
zijn.
We beginnen met het bepalen van de bewegingen van de hefbomen, dit gebeurt doormiddel
van het computerprogramma Matlab. Elke beweging wordt door een functie beschreven. Het
doel is dus om voor elke beweging de ideale functie te vinden. Wat is nu een ideale functie?
De voorwaarden zijn enerzijds dat de bewegingen nooit in contact komen met elkaar, anders
zou er breuk in de machine ontstaan. Anderzijds moet de versnelling en de ruk zo laag mogelijk
gehouden worden omdat de versnelling een indicatie is voor de krachten die op de hefbomen
en nokkenrollen terecht komen. De ruk is een indicatie voor hoe de krachten zullen variëren.
Een grote ruk zorgt namelijk voor een plotse toename van krachten, wat voor een “schok” kan
zorgen.
Nadat de bewegingen volledig beschreven zijn door functies, wordt via deze functies de vorm
van de nokken bepaald. Hiervoor wordt het tekenprogramma NX van Siemens gebruikt. Dit
gebeurt als volgt: in het tekenprogramma is er een tool aanwezig om in het 3D model van de
machine de functies aan de verschillende hefbomen te koppelen, zodat de hele beweging van
de machine kan gesimuleerd worden. Daarna wordt op verschillende tijdstippen vastgelegd
waar de nokkenrollen van de nokkenas zich bevinden. Op deze manier worden de contouren
van de nokken vastgelegd uit een reeks van positiepunten. Na de theoretische bepaling van
de functies wordt een eerste vergelijking gemaakt tussen de huidige en nieuwe nokken,
waarbij er gekeken wordt naar de vorm van de grafieken, en de maximale waarden van de
versnelling en ruk.
Nadat de verschillende vormen van de nokken bepaald zijn wordt het massacenter van de
gehele nokkenas in het draaipunt van de nokkenas geplaatst. Dit gebeurt doormiddel van
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gaten die in de nokken aangebracht worden. Op deze manier wordt de nokkenas perfect
uitgebalanceerd zodat er geen trillingen kunnen ontstaan door een onbalans in de nokkenas.
Een extra voordeel van de gaten in de nokken is dat de massatraagheid van de nokkenas
daalt.
Wanneer het ontwerp van de nokken af is, worden deze geproduceerd. Draaien, frezen en
slijpen doet men in het bedrijf zelf, het harden wordt uitbesteed aan een externe firma die hierin
gespecialiseerd is.
Vervolgens worden trillingstesten uitgevoerd op de machine uitgerust met de huidige nokken.
Na de productie worden de nieuwe nokken gemonteerd op de borstelmachine en worden ook
hierop trillingstesten uitgevoerd. Op deze manier kan een relatieve vergelijking gemaakt
worden tussen de huidige en de nieuwe nokken om zo te achterhalen of de nieuwe nokken
daadwerkelijk beter zijn. Er wordt nu dus opnieuw een vergelijking gemaakt tussen de huidige
en nieuwe nokken, maar deze keer in de praktijk. Zo kan de theorie aan de praktijk afgetoetst
worden.
Naast de praktijktesten wordt er een levensduurbepaling gemaakt van de nokkenrollen
doormiddel van de krachten die op de rollen worden uitgeoefend, deze geven een indicatie
voor de levensduur van de gehele nokkenas. Naast een levensduurbepaling wordt ook de
kostprijs van de nokken bepaald.
Als laatste wordt een besluit genomen van het uiteindelijke resultaat: wat zijn nu de voordelen
of nadelen aan het gebruik van Matlab en zijn de nieuwe nokken nu daadwerkelijk beter?
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2 BEDRIJFSVOORSTELLING
Het bedrijf Boucherie NV is gelegen in Izegem, West-Vlaanderen en is opgericht in 1928. Het
bedrijf is een marktleider in de borstelindustrie met een klantenbestand wereldwijd. Ze
ontwerpen en produceren machines voor de productie van borstels; zowel tandenborstels,
huishoudborstels als industriële borstels of soms heel klantgerichte toepassingen. Hun gamma
gaat van handbediende tot volledig automatische machines, van stand alone tot hele
productielijnen, naargelang de wens van de klant.
Sinds 2014 is het bedrijf gefuseerd met het Italiaanse bedrijf Borghi dat ook een producent is
van borstelmachines, samen vormen ze de Boucherie-Borghi group. De 2 bedrijven samen
bestaan uit 450 werknemers.
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3 DOEL MASTERPROEF
In dit hoofdstuk wordt eerst de aanleiding van de masterproef besproken, daarna wordt de
werking van de machine volledig uitgelegd, omdat dit belangrijk is om de rest van de uitleg te
kunnen volgen.

3.1 Aanleiding
De masterproef handelt over een nieuw type borstelmachine genaamd de Hepta. Dit is het
kleinste model voor de productie van tandenborstels in het gamma van Boucherie. Het hart
van deze machine bestaat uit een nokkenas die 4 bewegingen aanstuurt aan een toerental
van 1000 “rounds per minute” (RPM).
Het is de bedoeling dat het toerental van de machine wordt opgedreven naar 1200 RPM.
Daarom moet men zo trillingvrij mogelijk kunnen werken. Een belangrijke voorwaarde hiervoor
is dat de 4 bewegingen die door de nokkenas worden aangestuurd zo soepel mogelijk
verlopen, zonder al te hoge krachten. Om dit te bereiken wil men proberen om de nokken op
een nieuwe manier te ontwerpen aan de hand van het programma Matlab.
De aanleiding hiervoor is er gekomen door de samenwerking van Boucherie met het Italiaanse
bedrijf Borghi. Voordien werden de nokken met het programma Excel berekend, terwijl Borghi
dit met Matlab doet. In Boucherie zelf vond men de methode met Excel niet ideaal door de
onoverzichtelijkheid en omslachtigheid. Daarom wenste men de test doen of hun nokken
berekend doormiddel van Matlab beter zijn dan degene doormiddel van Excel, en of de
methode eenvoudiger is.
Dit is dan ook het hoofddoel van de masterproef: het berekenen van de bewegingen aan de
hand van Matlab, zodat deze bewegingen zo soepel mogelijk gebeuren, met zo laag mogelijke
krachten. De nokken zullen daarna in geproduceerd worden en aan de hand van trillings- en
geluidstesten wordt praktisch nagegaan wat de eventuele verbeteringen zullen zijn.
Belangrijk voor de verdere uitwerking is de werking van de machine.
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3.2 Werking machine
Bij de productie van een tandenborstel wordt er gestart van de borstelsteel waar er gaten in
de kop aanwezig zijn. Deze steel wordt gevormd doormiddel van spuitgieten. (zie Figuur 3-1)

Figuur 3-1: borstel onbewerkt

Het doel van een tandenborstelmachine is om vezels in deze gaten van de borstel aan te
brengen, per gat wordt een bundel vezels aangebracht. Deze bundel blijft vast zitten in het gat
doormiddel van een stukje metaaldraad (anker genoemd). Het anker is net rond, maar
rechthoekig van vorm. Het anker is breder dan de diameter van het gat waarin de vezels
worden aangebracht, waardoor dit in de borstel geperst wordt.
In Figuur 3-2 wordt eerst een borstelkop weergegeven waarin ankers aangebracht zijn. Hier
is duidelijk te zien dat de ankers daadwerkelijk breder zijn dan de diameter van het gat. In
Figuur 3-3 wordt een afgewerkte borstel met vezels weergegeven.

Figuur 3-2: borstelkop met ankers
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Figuur 3-3: afgewerkte borstel

3.2.1 Halve maan
In de machine komen vezels toe in de vezelbak, dit is de verzamelplaats voor vezels. De
vezelbak kan handmatig gevuld worden door een operator of automatisch doormiddel van een
robot. Uit deze vezelbak wordt telkens een bundeltje vezels weggenomen dat daarna in een
gat van de borstel zal aangebracht worden. Het onderdeel van de machine dat dit bundeltje
vezels telkens meeneemt uit de vezelbak wordt de halve maan genoemd.
Dit wordt in onderstaande figuur voorgesteld Figuur 3-4: de halve maan vertrekt in zijn
startpunt dat in de vezelbak ligt, en neemt hier een bundeltje vezels mee. Daarna brengt de
halve maan dit bundeltje vezels naar zijn eindpunt doormiddel van een draaibeweging
(voorgesteld door de blauwe pijl in de figuur). In zijn eindpunt zal de vezelbundel meegenomen
worden door een ander onderdeel, de naald genoemd. Meer uitleg over de naald volgt verder.

Figuur 3-4: werking halve maan
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3.2.2 Het mes
Zoals eerder werd aangehaald, wordt de vezelbundel bevestigd in het borstelgat doormiddel
van een anker, dit anker wordt van een lange, platte metaaldraad afgeknipt en heeft telkens
dezelfde lengte. De werking van het mes wordt uitgelegd doormiddel van onderstaande figuur
(Figuur 3-5): de draad wordt doormiddel van een servomotor vooruitgeduwd naar links
doorheen het mes, daarna beweegt dit mes neerwaarts waardoor het anker wordt afgeknipt
doormiddel van afschuiving. Als tegenmes voor deze afschuiving wordt de schuiver gebruikt.
Het anker bevindt zich na afknippen op de schuiver, de schuiver is het volgende belangrijke
onderdeel van de machine dat hieronder wordt beschreven.

Figuur 3-5: werking mes

3.2.3 De schuiver
Het geheel van vezelbundel en anker moet samengehouden worden in een kanaal om zo in
een borstelgat aan te brengen, hiervoor wordt de schuiver gebruikt als geleiding. De schuiver
start in zijn achterste positie waar de vezelbundel (doormiddel van de halve maan) en het
anker (doormiddel van het mes) terecht komen in het kanaal van de schuiver. Als de naald het
anker en de vezelbundel vooruit duwt, beweegt de schuiver naar voor (richting de borstelkop)
om zo het geheel van anker en vezelbundel in een borstelgat aan te brengen. In onderstaande
figuur wordt aangeduid waar het anker en de vezelbundel toekomen ten opzichte van de
schuiver. Verder wordt ook het mes weergegeven dat het anker afknipt, en de halve maan die
de vezelbundel vervoert (zie Figuur 3-6).
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Figuur 3-6: toevoer aan de schuiver

In onderstaande figuur staat de schuiver in zijn achterste stand, in deze achterste stand komen
de vezelbundel en het anker toe op de schuiver. Daarna beweegt deze naar voor richting de
borstelkop (zwarte pijl). (zie Figuur 3-7)

Figuur 3-7: werking schuiver

Om het anker en de vezelbundel in een borstelgat aan te brengen moet het anker en de
vezelbundel vooruit geduwd worden, dit gebeurt doormiddel van de naald, de naald is het
laatste belangrijke onderdeel.
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3.2.4 De naald
De naald beweegt in de schuiver en duwt het anker samen met de vezelbundel vooruit in het
borstelgat. In onderstaande figuur wordt dit voorgesteld. (zie Figuur 3-8)
De naald neemt in zijn weg eerst het anker mee, en daarna de vezelbundel. De vezelbundel
plooit zich rond het anker en het geheel wordt in een borstelgat geperst. Uiteindelijk zit de
vezelbundel dubbel geplooid rond het anker en doordat het anker breder is dan het borstelgat
blijft het geheel stevig vastzitten.

Figuur 3-8: werking naald

In de volgende figuur wordt een 3D zicht weergegeven hoe de verschillende onderdelen zich
ten opzichte van elkaar positioneren. Hier wordt duidelijk hoe de naald eerst het anker
meeneemt om daarna ook de vezelbundel mee te nemen. (zie Figuur 3-9)

Figuur 3-9: naald in schuiver
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Om vezels in een borstel aan te brengen, komt het neer op bovenstaande 4 onderdelen die
een belangrijke rol spelen, hieronder wordt per onderdeel hun taak nog eens kort
weergegeven.
1) De naald: dit onderdeel zorgt ervoor dat een vezelbundel samen met een anker in een
gat van de tandenborstel geduwd wordt.
2) Het mes: dit onderdeel snijdt van een metaaldraad een stukje af (anker) zodat het de
juiste vorm heeft om in het borstelgat geperst te worden. Deze draad wordt aangevoerd
doormiddel van een servomotor.
3) De halve maan: dit onderdeel zorgt ervoor dat een vezelbundel vanuit het magazijn
van vezels (de vezelbak genoemd) terecht komt in de baan van de naald.
4) De schuiver: dit onderdeel zorgt ervoor dat de naald, het anker en de vezelbundel
naar het borstelgat geleid worden. De schuiver maakt ook een draaibeweging van de
achterste stand, waar het anker en de vezelbundel worden meegenomen, naar de
voorste stand tegen de borstelkop.
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3.2.5 Aansturing onderdelen
Nu de vier onderdelen zijn uitgelegd kan overgegaan worden naar de aansturing ervan. Alle
vier de bewegingen, met uitzondering van de halve maan, bestaan enkel uit een
draaibeweging van een hefboom. De onderdelen zijn bevestigd op een hefboom die rond een
draaicentrum beweegt. In onderstaande figuur wordt dit weergegeven voor de schuiver, de
schuiver wordt bevestigd op zijn hefboom dat een draaibeweging (blauwe pijl) zal maken rond
zijn draaicentrum. (zie Figuur 3-10)

Figuur 3-10: schuiver op hefboom

Een uitzondering hierop is de halve maan: de halve maan heeft zijn draaicentrum zoals is
weergegeven in Figuur 3-4. De hefboom van de halve maan ligt op een ander draaicentrum.
De verbinding tussen beide gebeurt doormiddel van een drijfstang. Deze verbinding wordt
verder weergegeven in Figuur 3-13. Daarop wordt de hefboom van de halve maan
weergegeven die, doormiddel van een drijfstang, de halve maan zal aansturen dat rond zijn
eigen draaicentrum beweegt.
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De beweging van elk onderdeel kan dus vertaald worden in een beweging van zijn hefboom.
Deze bewegingen van de hefbomen zullen uiteindelijk aangestuurd worden door een
nokkenas. De nokkenas bestaat uit 4 nokken, elke nok stuurt 1 hefboom aan, dit gebeurt
doormiddel van lagers of nokrollen genoemd.
In onderstaande figuur (zie Figuur 3-11) wordt een nok en een hefboom weergegeven. De
nok, bevestigd op de nokkenas, ondergaat een rotatiebeweging. Deze nok duwt tegen de
nokrollen die op de hefboom bevestigd zijn en door de vorm van de nok zal de hefboom een
linksdraaiende of rechtsdraaiende beweging rond zijn rotatiecentrum ondergaan. Zoals op de
figuur zichtbaar is, zijn er 2 nokrollen aanwezig, de nokrol linksboven zorgt voor de
linksdraaiende beweging, terwijl de nokrol rechtsonder voor de rechtsdraaiende beweging
zorgt.
Hiervoor dient ook de nok uit 2 delen te bestaan, een eerste deel (nok genaamd) stuurt de
eerste nokrol linksboven aan en een tweede deel (tegennok genaamd) de andere nokrol
rechtsonder. De vorm van de nok wordt in volgende figuur duidelijk.

Figuur 3-11: hefboom + nok

De 2 delen van de nok zijn weergegeven in onderstaande figuur, zoals eerder werd verteld
sturen beide delen elk een nokrol aan. Voor de duidelijkheid wordt het deel dat de
linksdraaiende beweging aanstuurt de nok genoemd en het deel dat de rechtsdraaiende
beweging aanstuurt de tegennok. De nok en tegennok worden in de figuur aangeduid. (zie
Figuur 3-12)
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Figuur 3-12: nok + tegennok

In de volgende figuur (zie Figuur 3-13) wordt de volledige samenstelling van de belangrijke
onderdelen van de machine weergegeven. Zoals eerder vermeld worden de naald, schuiver
en mes rechtstreeks op hun hefboom bevestigd, en wordt de halve maan bevestigd aan zijn
hefboom doormiddel van een drijfstang. De hefbomen voor de halve maan en het mes zijn op
dezelfde as bevestigd (as 1 figuur), daarnaast zijn de hefbomen van de naald en schuiver ook
op eenzelfde as bevestigd (as 2 figuur). Daartussen bevindt zich de nokkenas die de 4
hefbomen aanstuurt.

Figuur 3-13: samenstelling machine
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4 MATLAB
In dit hoofdstuk wordt het werk in Matlab besproken, waarbij eerst het concept wordt toegelicht.
Daarna worden de vaste punten gekozen die belangrijk zijn om in het volgende hoofdstuk de
functies vast te leggen die de bewegingen van de hefbomen bepalen. Uiteindelijk worden
bepaalde functies geoptimaliseerd.

4.1 Concept
In Matlab worden de bewegingen, die in vorig hoofdstuk werden beschreven,
geprogrammeerd. Elke beweging wordt gedefinieerd als het aantal graden dat de hefboom
verdraait ten opzichte van het aantal graden dat de nokkenas verdraait en dit voor 1 toer van
de nokkenas (dus voor 360°). De roterende nokkenas is dus de onafhankelijk veranderlijke,
terwijl de beweging van de hefbomen de afhankelijk veranderlijken zijn.
Bijvoorbeeld in onderstaande figuur (Figuur 4-1):

Figuur 4-1: beweging hefboom

Nummer 1 (beweging hefboom) is afhankelijk van nummer 2 (rotatie nokkenas). De nokkenas
draait 360° in tegenwijzerzin en afhankelijk van de positie van de nokkenas draait de hefboom
naar links of naar rechts.

Voor elke beweging worden vaste punten vastgelegd. Dit zijn punten waaraan de beweging
van de hefboom zeker moet voldoen om de juiste werking van de machine te garanderen.
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4.2 Vaste punten
De 4 bewegingen worden gedefinieerd doormiddel van vaste punten. Dit zijn punten waaraan
de beweging moet voldoen en waar de functie door zal lopen. Om functies aan elkaar te
kunnen koppelen worden referentieposities gekozen. Op deze plaatsen kiezen we de
beweging bij conventie 0. Hieronder een overzicht van de referentieposities van de
verschillende bewegingen.





Schuiver is nul als deze volledig tegen de borstel staat
Naald is nul op zijn verste positie in de borstel
Halve maan is nul op zijn uiterste stand als de vezels zich in de baan van de naald
bevinden
Het mes is nul in zijn uiterste stand naar boven, dus wanneer hij het anker niet snijdt,
want het mes snijdt het anker door een neerwaartse beweging.

In onderstaande figuren worden de nulpunten van de halve maan, naald en schuiver
weergegeven: (Figuur 4-2 en Figuur 4-3)

Figuur 4-3: nulpunten naald en
schuiver

Figuur 4-2: nulpunt halve maan

In Figuur 4-4 staat het mes in zijn bovenste stand dus in zijn nulpunt, het anker is nog niet
geknipt. Hier is ook het verhard plaatje in de schuiver zichtbaar waarop het anker afgeknipt
wordt.

Figuur 4-4: nulpunt mes
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Wanneer deze nulpunten zijn vastgelegd is het mogelijk om de bewegingen ten opzichte van
deze nulpunten te beschrijven.

4.2.1 De naald
Deze maakt een continue beweging, hiermee wordt bedoeld dat de naald beweegt zonder
stilstand. De naald vertrekt vanuit zijn oorsprong tot achter de plaats waar het anker toekomt
(zie Figuur 4-4 waar de plaats waar het anker toekomt wordt voorgesteld). Hij blijft dan enige
tijd achter dit punt zodat het mes het anker kan afknippen en keert daarna terug naar zijn
oorsprong. Verder neemt de naald ook de vezels mee. Hiervoor is de beweging van de halve
maan afhankelijk van de beweging van de naald. Deze beweging is dus aan weinig
voorwaarden verbonden. Nog voor de duidelijkheid: de voorwaartse beweging van de naald is
richting de borstelkop en de achterwaartse is weg van de borstelkop, dit wordt in onderstaande
figuur weergegeven met oranje pijlen. (zie Figuur 4-5)

Figuur 4-5: conventie bewegingsrichting

4.2.2 De schuiver
De schuiver vertrekt vanaf de borstelkop (zijn oorsprong) tot zijn achterste stand en terug,
hiertussen ligt een vaste koers van 3°. Net zoals bij de naald is de voorwaartse beweging van
de schuiver richting de borstelkop en de achterwaartse weg van de borstelkop net zoals bij de
naald. (zie Figuur 4-5)
Wanneer de schuiver mag bewegen hangt af van de naald doormiddel van onderstaande
voorwaarden:
1) Als de schuiver tegen de borstelkop staat (dus op zijn referentiepositie), blijft die stil
staan tot de naald volledig in de schuiver is teruggetrokken. Vanaf dat moment mag de
schuiver naar achteren bewegen.
2) De tweede voorwaarde is belangrijk om volgende reden: zoals in Figuur 4-4 te zien is,
liggen het anker en de naald in dezelfde baan wanneer de schuiver in zijn achterste
stand staat zodat de naald het anker kan meenemen wanneer hij richting de borstelkop
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beweegt. Dit geeft als moeilijkheid mee dat wanneer de naald en de schuiver beide
naar achteren bewegen, het mogelijk is dat de naald en het anker botsen door de
draaibeweging van de schuiver, dit is in Figuur 4-6 voorgesteld. In het linkerdeel van
de figuur zijn de naald en schuiver beide bezig met hun achterwaartse beweging. In
het rechterdeel botsen de naald en het anker net niet, wat de bedoeling is. Moest de
schuiver al iets verder naar achter bewogen zijn, dan zou de naald botsen met het
anker. De voorwaarde hier is dus dat indien de naald net achter de ingang van het
anker is, dan mag de schuiver maximaal 2.8° ten opzichte van zijn nulpunt bewogen
zijn zodat er geen botsing mogelijk is tussen de naald en het anker.

Figuur 4-6: botsing naald en anker

3) Nadat de naald achter het anker is, moet de schuiver zo snel mogelijk in zijn achterste
stand terecht komen zodat het anker kan afgeknipt worden, want dit gebeurt pas
wanneer de schuiver stil staat in zijn achterste stand. Dit is het einde van de
achterwaartse beweging van de schuiver.
4) Wanneer de naald de vezelbundel meeneemt, dan pas mag de schuiver zijn
voorwaartse beweging richting de borstelkop inzetten. Dit is dus de start van de
voorwaartse beweging.

5) Wanneer de naald met anker en vezelbundel net uit de top van de schuiver beweegt,
dan moet de schuiver volledig tegen de borstel staan. Dit is het einde van de
voorwaartse beweging.
Het is dus duidelijk dat de schuiver volledig afhangt van de naald. Daarom wordt in Matlab
eerst de functie van de naald gedefinieerd. De functie van de schuiver zal hiervan dan
afhankelijk zijn. De functie van schuiver zal uit 2 delen bestaan; een eerste deel voor de
achterwaartse beweging (voorwaarde 1 tot 3) en een tweede deel voor de voorwaartse
(voorwaarde 4 en 5) met telkens een stilstand tussen beide, dit wordt in volgend hoofdstuk
duidelijk.
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4.2.3 De halve maan
De beweging van de halve maan hangt ook af van de naald. De halve maan zorgt ervoor dat
de vezelbundel zich in de baan van de naald bevindt op het moment dat de naald ze moet
meenemen. Daarna beweegt de halve maan naar de vezelbak om een nieuwe bundel vezels
mee te nemen, hiervoor beweegt hij 80°. Omdat de halve maan volledig afhangt van de naald
zal ook hier eerst de naald gedefinieerd worden en daarna de halve maan.

4.2.4 Het mes
Dit onderdeel snijdt het anker op het moment dat de schuiver in zijn achterste stand staat. Dit
is een heel korte, neerwaartse beweging, het anker is gesneden wanneer de hefboom van het
mes 0.08° verdraaid is. De beweging zal echter iets groter zijn omdat het gewenst is om enige
snelheid te hebben wanneer het anker doorgesneden wordt, daarom beweegt het mes 0.2°.
Hierdoor is men ook 100% zeker dat het anker volledig is afgeknipt.
Nadat het anker afgeknipt is, zal het mes relatief snel terug keren naar zijn nulpunt, omdat de
servomotor die de draad aanstuurt voldoende tijd nodig heeft om de draad door te voeren. Dit
doorvoeren kan pas wanneer het mes in zijn nulpunt staat.

Nu de vaste punten gekozen zijn is het mogelijk om doormiddel van Matlab per beweging een
aaneenschakeling van functies te definiëren. De vaste punten bestaan telkens uit een x en y
coördinaat die in Matlab worden geïmplementeerd. Deze coördinaten worden daarna gebruikt
voor het definiëren van een functie.
In onderstaande figuur (zie Figuur 4-7) wordt een fictief voorbeeld gegeven ter illustratie: de
x-waarden zijn gedefinieerd in seconden (wat neerkomt op 0.05s per toer bij 1200RPM). De
y-waarden worden gedefinieerd in het aantal graden dat de hefboom is verdraait ten opzicht
van zijn referentiepositie. In het voorbeeld worden 2 vaste punten genomen met voor de x- en
y-waarden telkens een matrix (beweging_x_value en beweging_y_value in het voorbeeld).
Door deze 2 vaste punten wordt een functie gedefinieerd, namelijk een 7e graad
polynoomfunctie. Deze functie wordt voorgesteld als beweging_function en wordt gedefinieerd
doormiddel van de tool spl5 in Matlab wat een polynoomfunctie zal bekomen.

Figuur 4-7: bepalen functie in Matlab
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4.3 Functies
2 van de 4 bewegingen zijn continu zonder stilstand (naald en halve maan), hiervoor zal dus
een sinus functie gebruikt worden, aangezien dit soort functie het meest optimaal is voor een
continue heen en weergaande beweging. Voor de ander bewegingen moet er gezocht worden
naar een ander soort functie omdat deze een stilstand hebben. In dit hoofdstuk worden enkel
de bewegingen van de functies weergegeven, de snelheid, versnelling en ruk komen aan bod
in een volgend hoofdstuk waar de vergelijking wordt gemaakt met de huidige nokken.

4.3.1 De naald
Voor deze beweging wordt dus een sinusfunctie gebruikt met de volgende algemene vorm:
𝒚(𝒕) = 𝒂 ∗ 𝐬𝐢𝐧 𝒃 ∗ (𝒕 + 𝒄) + 𝒅





(4-1)

De periode is 360° = 2*π radialen, dus b=1.
De functie bevat het volgende punt (0,0) en de y-waarden zijn enkel positief, hierdoor
is a=d.
De horizontale verschuiving van de functie is (3*π)/2 = c.

De amplitude van de functie wordt bepaald doormiddel van een punt in te vullen in de functie,
als punt wordt het moment gekozen wanneer de naald achter de ingang van de anker is, omdat
dit een vast punt is voor de naald. Dit moment wordt weergegeven in het rechter deel van
Figuur 4-6.
Dit levert onderstaande functie op (zie Figuur 4-8). De grafiek definieert de verdraaiing van
de hefboom van de naald in graden, ten opzichte van de tijd voor 1 toer van de nokkenas.
Aangezien we rekening houden met 1200 RPM levert dit voor 1 toer een tijd op van 0.05s.

Figuur 4-8: bewegingsfunctie naald
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4.3.2 De schuiver
Deze beweging hangt af van de beweging van naald. Daarnaast zijn er ook 2 stilstanden.



Een eerste stilstand wanneer de naald de vezelbundel en het anker in de borstel duwt,
dan staat de schuiver stil in zijn oorsprong.
Een tweede stilstand wanneer het anker geknipt wordt en de naald het anker en de
vezelbundel meeneemt, de schuiver staat dan in zijn achterste stand (3°) stil.

Voor deze beweging worden 2 polynoomfuncties van de 7e graad gebruikt (1 voor de
achterwaartse en 1 voor de voorwaartse beweging), van onderstaande vorm:
𝒚(𝒕)
= 𝒄𝟎 + 𝒄𝟏 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 ) + 𝒄𝟐 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟐 + 𝒄𝟑 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟑 + 𝒄𝟒 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟒 + 𝒄𝟓 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟓 + 𝒄𝟔 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟔
+ 𝒄𝟕 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟕
(4-2 )

Waarbij de constanten uit deze functie afhangen van gewenste snelheid, versnelling en ruk in
de start en eindpunten van de beweging. De versnelling wordt bij het start en eindpunt van
beide functies nul gehouden, dit is om een plotse sprong in de krachten te vermijden. Het
nadeel hierbij is dat de ruk wel een sprong maakt bij de start en eindpunten. Voor de snelheid
en versnelling worden geen voorwaarden opgelegd.
In Matlab wordt gedefinieerd dat er twee zevende graad polynoomfuncties gebruikt moeten
worden en dat de versnelling in de begin en eindpunten van de functies nul moet zijn. Uit deze
gegevens worden automatisch twee functie bepaald. Dit geeft onderstaand resultaat (zie
Figuur 4-9):

Figuur 4-9: bewegingsfunctie schuiver
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4.3.3 De halve maan
Ook deze beweging hangt af van de naald. Het is een continue beweging zonder stilstand met
een vaste koers van 40°. Hiervoor wordt een sinusfunctie gebruikt met volgende vorm:
𝒚(𝒕) = 𝒂 ∗ 𝐬𝐢𝐧 𝒃 ∗ (𝒕 + 𝒄) + 𝒅





(4-3)

De periode is 360° = 2*π radialen, dus b=1.
De functie heeft een vaste koers van 80°, gaat door de oorsprong en heeft enkel
positieve waarden voor y, dus a = d = 40.
De halve maan bevindt zich in zijn oorsprong op het moment dat de naald de vezels
meeneemt, dit is bij 236.2° verdraaiing van de nokkenas, hierdoor is er een
horizontale verschuiving in de functie van 236.2° = c.

Dit geeft onderstaand resultaat (zie Figuur 4-10):

Figuur 4-10: bewegingsfunctie halve maan

Bij de halve maan dient hier een belangrijke opmerking gemaakt te worden: hierboven werd
beslist om gebruik te maken van een sinusfunctie, terwijl dit voordien bij de huidige nokkenas
niet mogelijk was. Dit komt omdat men voordien er voor zorgde dat de halve maan bleef stil
staan op het moment dat de naald de vezels meeneemt uit de halve maan.
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Figuur 4-11: vergelijking stilstand halve maan

Dit is zichtbaar in Figuur 4-11 op het moment dat de functies naar hun nulpunt gaan (zie
zwarte cirkel), heeft de rode grafiek een stilstand, terwijl dit bij de paarse grafiek niet zo is. Het
verschil in beide functies is dat de rode grafiek wordt opgesteld doormiddel van
polynoomfuncties die aan elkaar worden ‘geplakt’, terwijl de paarse grafiek een sinusfuncties
is.
De reden voor deze stilstand is weergegeven in onderstaande figuur, hierin is te zien hoe de
vezels dichtplooien op het moment dat de naald deze meeneemt uit de halve maan. Wanneer
de vezels dichtplooien raken ze de halve maan, waardoor de kans bestaat dat de opening in
de halve maan in de vezels snijdt. (zie Figuur 4-12)
Vroeger gebeurde dit plooien van de vezels direct, waardoor de vezels direct in aanraking
kwamen met de halve maan en het beter was dat de halve maan stil stond zodat hij niet in de
vezels kon snijden.
Nu gebeurt dit plooien van de vezels later (het tijdstip van plooien wordt bepaald door de vorm
van de schuiver, die aangepast werd) waardoor het beter is dat de halve maan snel weer weg
beweegt zodat de opening in de halve maan en de vezels nooit in contact komen tijdens het
plooien. Zoals in Figuur 4-13 te zien is, is de opening in de halve maan verwijdert van de
vezels wanneer de halve maan 1° bewogen is. Bij een sinusfunctie wordt aan deze voorwaarde
voldaan, hierdoor wordt er voor de nieuwe grafiek gebruik gemaakt van een sinusfunctie.
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Figuur 4-13: halve maan 1° bewogen

Figuur 4-12: plooien vezels

4.3.4 Het mes
Het mes zorgt dat het anker geknipt wordt op het moment dat de schuiver in zijn achterste
stand stilstaat. Voor deze beweging wordt een 7e graad polynoomfunctie gekozen van de
volgende vorm:
𝒚(𝒕)
= 𝒄𝟎 + 𝒄𝟏 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 ) + 𝒄𝟐 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟐 + 𝒄𝟑 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟑 + 𝒄𝟒 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟒 + 𝒄𝟓 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟓 + 𝒄𝟔 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟔
+ 𝒄𝟕 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟕
(4-4)

De vaste punten zijn hier:





het startpunt 0°
0.08° wanneer de draad geknipt wordt
0.2° om zo de beweging iets verder te laten lopen, waardoor het mes enige snelheid
heeft tijdens het afknippen van de draad
uiteindelijk eindigt de beweging terug in 0°

Het anker mag pas geknipt zijn net voor het moment dat de naald het anker zal meenemen.
Het startpunt van het mes is dus afhankelijk van de beweging van de naald. Hiervoor wordt
bekomen dat de beweging van het mes start op 0.0256s om op 0.0283s de draad volledig door
te knippen. Dit geeft volgend resultaat voor het mes (zie Figuur 4-14):
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Figuur 4-14: Bewegingsfunctie mes
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4.4 Optimalisatie
Voor elke beweging werd er in vorig hoofdstuk een functie vastgelegd die door de vaste punten
loopt. In dit hoofdstuk wordt een optimalisatie van deze functies bekomen indien mogelijk.
Voor 2 van de 4 bewegingen is een optimalisatie niet mogelijk: voor de naald en de halve
maan wordt een sinusfunctie gebruikt dus hier is geen optimalisatie mogelijk aangezien hun
koers vast ligt en ook hun nulpunt.
Ook voor het mes is een optimalisatie niet mogelijk; het mes moet ervoor zorgen dat de draad
afgeknipt is wanneer de naald deze meeneemt en kan dit pas doen wanneer de schuiver in
zijn achterste positie staat. Het mes is dus volledig afhankelijk van de andere bewegingen.
De vierde beweging, de schuiver, kan echter wel geoptimaliseerd worden, hier wordt verder
op ingegaan.

4.4.1 Optimalisatie van de schuiver
Zoals te zien is in de grafiek van de schuiver verandert de positie in start en eindpunt van de
beweging telkens heel traag (zie Figuur 4-9) . Een mogelijkheid hierbij is dus om de start en
eindpunten te verschuiven ten opzichte van de theoretische start en eindpunten. Deze
verschuivingen zullen maar enkele honderdsten van een mm bedragen waardoor het effect
gering zal zijn, dit zal dan ook geen invloed hebben op de werking.
Wanneer de naald de vezels meeneemt in zijn beweging richting de borstelkop, dan mag de
schuiver ook zijn beweging richting de borstelkop starten. Hier zal de schuiver iets vroeger zijn
beweging starten waardoor hij al enkele honderdsten van een mm bewogen is op het moment
dat de naald de vezels meeneemt. Deze geringe verschuiving zal een verwaarloosbaar effect
op de werking hebben. Echter het effect op de versnelling en ruk zal wel merkbaar zijn omdat
de functie nog steeds dezelfde koers moet afleggen, maar hiervoor meer tijd krijgt. Ook voor
de andere vaste punten zal een dergelijke verschuiving doorgevoerd worden.
Opmerking: de verschuivingen worden omgerekend naar mm en worden niet uitgedrukt in
graden. Dit komt omdat een aantal mm visueel veel duidelijker is dan een aantal graden van
de hefboom. Zoals in bovenstaand voorbeeld is het duidelijker om aan te nemen dat de
schuiver al enkele honderdsten van een mm bewogen is, dan om aan te nemen dat de schuiver
enkele honderdsten van een graad bewogen is.
Dit principe wordt toegepast op de start -en eindpunten van de schuiver, hierdoor krijgen de 2
bewegingen (de doorgaande en terugkerende zie Figuur 4-9) meer tijd waardoor de
versnelling en de ruk dalen. Deze punten worden op de figuur hieronder aangeduid (zie Figuur
4-15):
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Figuur 4-15: start -en eindpunten schuiver

De maximale waarden van de verschuivingen worden nu eerst vastgelegd om de optimalisatie
uit te voeren. Wat gebeurt er nu juist: bijvoorbeeld in punt 1 uit Figuur 4-15 zal de functie
vroeger starten dan zijn theoretisch startpunt. Hierdoor zal de schuiver op het moment dat hij
zijn theoretisch startpunt bereikt al enkele honderdsten van een mm bewogen zijn. Deze
maximale waarde zal op voorhand vastgelegd worden, en in Matlab wordt dan berekend
hoeveel vroeger de functie kan starten (in s) om deze maximale waarde te bereiken in zijn
theoretisch startpunt.
Als maximale verschuivingen voor de start en eindpunten van de beweging worden volgende
waarden genomen:




Punt 1
In dit punt mag de schuiver al 0.03mm bewogen zijn ten opzichte van zijn theoretisch
startpunt. Hierdoor start de beweging van de schuiver 0.0014 s vroeger.
Punt 2
In dit punt mag de schuiver nog 0.05mm van zijn eindpunt verwijderd zijn op het
moment dat hij theoretisch in zijn eindpunt zou moeten zijn. Hierdoor komt hij 0.0018 s
later toe in zijn eindpunt.



Punt 3
In dit punt mag de schuiver al 0.2mm bewogen zijn ten opzichte van zijn theoretisch
startpunt. Hierdoor start de beweging van de schuiver 0.0016 s vroeger.



Punt 4
In dit punt mag de schuiver nog 0.2mm van zijn eindpunt verwijderd zijn op het moment
dat hij theoretisch in zijn eindpunt zou moeten zijn. Hierdoor komt hij 0.0014s later toe
in zijn eindpunt.
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Deze verschuivingen worden gekozen uit ervaring van het bedrijf zelf en vroegere testen. Men
bepaalde welke verschuivingen telkens mogelijk zijn zonder dat hierdoor de werking van de
machine in het gedrang komt.

4.4.2 Resultaat optimalisatie Schuiver
Om het resultaat van de optimalisatie aan te tonen worden de versnelling en de ruk van de
schuiver met en zonder optimalisatie vergeleken:

Figuur 4-16: versnelling en ruk van schuiver zonder optimalisatie

Bovenstaande figuur (zie Figuur 4-16) geeft de versnelling en ruk weer van de schuiver zonder
optimalisatie. De start en eindpunten van de beweging zijn dus gelijk aan de theoretische start
en eindpunten.

Figuur 4-17: versnelling en ruk van schuiver met optimalisatie

Bovenstaande figuur ( zie Figuur 4-17) geeft dan de versnelling en ruk weer met optimalisatie.
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Vergelijken van Figuur 4-16 en Figuur 4-17 toont dat de vormen van deze figuren gelijkaardig
zijn, de maximale waarden wijzigen echter wel, zie Tabel 4-1:
Tabel 4-1: versnelling en ruk schuiver zonder en met optimalisatie

Acceleration [rad/s²]

Jerk [rad/s³]

Zonder optimalisatie

1678

1.3e6

Met optimalisatie

1115

7.05e5

Door de optimalisatie zakt de versnelling met 50% en de ruk met 84%. Het is duidelijk dat deze
kleine verschuivingen een groot effect hebben op de versnelling en ruk en dus ook op de
krachten, terwijl ze geen effect zullen hebben op de werking.

Nu de verschillende functies bepaald zijn voor elke beweging, wordt in het volgende hoofdstuk
een vergelijking gemaakt tussen de grafieken van de huidige functies en de grafieken van de
nieuwe functies die zonet in Matlab berekend werden.
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5 RESULTATEN MATLAB
Een eerste resultaat van het ontwerp van de nieuwe nokken is een theoretische vergelijking
van de nieuwe en huidige grafieken. Hierbij wordt naar de versnelling en de ruk van de
grafieken gekeken. De versnelling is belangrijk omdat deze in rechtstreeks verband staat met
de krachten en de ruk met hoe de krachten variëren. In mindere mate wordt ook de grafiek
van de positie aangehaald. Er zal eerst een vergelijking gemaakt worden tussen de vorm van
de grafieken, daarna tussen de maximale waarden.

5.1 Vergelijking bewegingen
In dit hoofdstuk wordt per beweging de vergelijking gemaakt tussen de grafieken van de
versnelling en ruk. Er wordt eerst gekeken naar de vorm van de grafieken. Een vergelijking
van de vorm van de versnelling en ruk is belangrijk omdat dit een indicatie geeft van hoe de
krachten zullen variëren, bijvoorbeeld sprongen in de versnelling geven een indicatie dat op
dat punt de krachten plots een grote verandering ondergaan wat niet gewenst is.

5.1.1 De naald

Figuur 5-1: vergelijking positie naald

29

Figuur 5-2: vergelijking versnelling en ruk naald

De huidige grafiek is de rode en de nieuwe is de blauwe.
Voor de naald is er weinig verandering zichtbaar, dit komt omdat er bij beide gebruik wordt
gemaakt van een sinusfunctie, het enige verschil is dat de koers bij de nieuwe nokken iets
kleiner is waardoor de versnelling en ruk iets lager zullen zijn. De krachten op de naald zullen
dus van vergelijkbare grootte zijn. (zie Figuur 5-1 en Figuur 5-2)

5.1.2 De schuiver

Figuur 5-3: vergelijking positie schuiver
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Figuur 5-4: vergelijking versnelling en ruk schuiver

In de grafieken van de positie is zichtbaar hoe de start en eindpunten van de schuiver
verschoven zijn, omdat bij de nieuwe nokken de verschuiving groter is dan bij de huidige. Dit
vertaald zich ook in de versnelling en ruk die een stuk lager is bij de nieuwe nokken. De vorm
van de grafieken zijn vergelijkbaar van vorm, de verschillen komen in volgend hoofdstuk aan
bod wanneer de maxima vergeleken worden. (zie Figuur 5-3 en Figuur 5-4)

5.1.3 De halve maan

Figuur 5-5: vergelijking positie halve maan
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Figuur 5-6: vergelijking versnelling en ruk halve maan

De rode grafiek is de huidige, terwijl de paarse de nieuwe is.
Door het gebruik van een sinusfunctie wordt een continue functie bekomen zonder stilstand.
Het gevolg in de versnelling en ruk is groot. Zoals in Figuur 5-6 wordt weergegeven is het
verloop van de versnelling van de huidige halve maan heel onregelmatig. Er zijn 2 sprongen
aanwezig, hierdoor is de ruk heel slecht. De ruk van de huidige halve maan vertoond een grote
piek en veel verschillende sprongen. Terwijl de nieuwe halve maan een soepel verloop
vertoont. (zie Figuur 5-5 en Figuur 5-6)
Deze sprongen in de versnelling zijn het gevolg van het bovengenoemde aan elkaar ‘plakken’
van verschillende polynoomfuncties, omdat dit niet perfect gebeurt ontstaat er een sprong of
onregelmatigheid in de versnelling en bijgevolg ook in de ruk. Met niet perfect wordt bedoeld
dat indien 2 functies aan elkaar worden geplakt, de versnelling op het eindpunt van de eerste
functie niet perfect hetzelfde is als de versnelling op het begin van de tweede functie. Hierdoor
ontstaat de sprong in de versnelling op het punt dat de eerste functie overgaat in de tweede.

32

5.1.4 Het mes

Figuur 5-7: vergelijking positie mes

Figuur 5-8: vergelijking versnelling en ruk mes

Zoals eerder werd aangehaald is de beweging van het mes gering en volledig afhankelijk van
de andere bewegingen. Het mes knipt de draad wanneer hij 0.08° bewogen is, maar we geven
deze een grotere beweging zodat de draad met enige snelheid geknipt wordt. De bedoeling is
om met de nieuwe nokken dezelfde snelheid te bekomen op 0.08° als met de huidige nokken.
In vorig hoofdstuk werd duidelijk dat de totale koers van het mes van 0.25° naar 0.2°
gereduceerd kon worden. In Figuur 5-9 is duidelijk dat de nieuwe grafiek dezelfde snelheid
heeft als de oude grafiek wanneer beide 0.08° bewogen zijn (dit is op de x-as bij 0.028s). Het
verloop van de versnelling en ruk is bij de nieuwe nokken veel soepeler dan bij de huidige en
de maximale waarden zijn ook een stuk lager. (zie Figuur 5-7 en Figuur 5-8)
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Figuur 5-9: vergelijking snelheid mes

5.2 Vergelijking maxima versnelling en ruk
Nu wordt de vergelijking gemaakt tussen de maxima van versnelling en ruk per beweging,
omdat de maximale waarde voor de versnelling een indicatie is voor de maximale kracht die
de bewegingen teweeg brengen. Een hoge maximale waarde voor de ruk daarentegen is een
indicatie dat de krachten heel snel toenemen of afnemen, dit komt omdat de ruk de afgeleide
is van de versnelling. Het is duidelijk dat voor beide een zo laag mogelijk maxima gewenst is.
In onderstaande tabel (zie Tabel 5-1) wordt er per onderdeel een vergelijking gemaakt tussen
deze maximale waarden van de huidige en nieuwe functies. Bij de nieuwe maxima wordt er
telkens weergegeven (in %) hoeveel de waarde is toegenomen of afgenomen ten opzichte van
de huidige functies.

De conclusie hierbij is dat de maximale waarden voor de versnelling en ruk bij alle vier de
bewegingen lager zijn met Matlab. Vooral bij de halve maan en het mes zijn de verschillen
groot. Hierdoor zullen dan ook de krachten die gegenereerd worden door de bewegingen lager
zijn. De verwachtingen zijn dan ook dat dit een positief effect zal hebben op de trillingen en de
geluidsproductie.
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Tabel 5-1: vergelijking maxima versnelling en ruk

Versnelling [rad/s²]

Ruk [rad/s³]

Huidig

1682

2.113e5

Nieuw

1635 [-3%]

2.053e5 [-3%]

Huidig

1350

1.231e6

Nieuw

1115 [-17%]

7.05e5 [-43%]

Huidig

1.638e4

2.556e7

Nieuw

1.101e4 [-33%]

1.38e6 [-95%]

Huidig

1865

6.371e6

Nieuw

752.6 [-60%]

1.063e6 [-83%]

naald

schuiver

Halve maan

mes

35

5.3 Conclusie Matlab
Het theoretisch bepalen van de bewegingen in Matlab laat toe om twee verschillende
conclusies te trekken. Enerzijds zijn de bekomen resultaten totaal verschillend, anderzijds is
een grote verbetering op het vlak van gebruiksgemak.

5.3.1 Resultaten Matlab
Zoals duidelijk werd in vorige hoofdstukken is het uiteindelijke resultaat van de bewegingen
verbetert met behulp van Matlab. De versnelling en ruk zijn lager en hierdoor dus ook de
krachten. Ook het verloop van de curves van de versnelling en ruk zijn vloeiender; er zijn
minder onregelmatigheden en minder sprongen.
Dit is enerzijds te wijten aan Matlab zelf; functies zijn vlot definieerbaar en ook makkelijk aan
te passen waardoor men als het ware kan ‘spelen’ met de functies om zo het optimale resultaat
te bekomen. Anderzijds zijn ook mechanische aanpassingen een oorzaak voor de verbetering,
zoals bij de beweging van de halve maan.
Een mooi voorbeeld van de verbetering door Matlab is het mes; daarbij was de voorwaarde
dat de beweging door het punt 0.08° gaat en daarna een iets grotere koers heeft om snelheid
te creëren (zie 4.2.4 Het mes). De ene mogelijkheid om dit te doen in Excel is het aan elkaar
‘plakken’ van 2 functies, de ene functie gaat van 0 tot 0.08° en de tweede functie doet de rest
van de beweging. Het resultaat hiervan is het heel onregelmatige verloop van de versnelling
en ruk (zie Figuur 5-8). Matlab maakt in feite ook gebruik van meerdere functies die
gecombineerd worden, maar het programma zorgt in dit geval zelf voor een perfecte overgang
hiertussen, zodat het resultaat altijd optimaal is. Bijvoorbeeld: wanneer twee functies
gecombineerd worden, zal Matlab ervoor zorgen dat de snelheid, versnelling en ruk in het
eindpunt van de eerste functie, perfect gelijk zullen zijn aan de versnelling in het beginpunt
van de tweede functie. Dit gaat via een lus die een groot aantal combinaties uitprobeert. In
Excel zou dit ook mogelijk zijn, maar dan moet de gebruiker dit zelf proberen via trial and error,
waardoor nooit echt de perfecte overgang wordt bekomen.

5.3.2 Gebruiksgemak Matlab
Niet enkel de resultaten zijn belangrijk, maar ook de manier waarop de resultaten bekomen
worden. Als de vergelijking gemaakt wordt met Excel is de hoofdconclusie dat Matlab meer
geschikt is voor dergelijke berekeningen. Functies zijn vlotter implementeerbaar aangezien
Matlab hiervoor ingebouwde tools heeft die volledig uitgelegd worden in de help functie aan
de hand van voorbeelden. Fouten zijn vlot op te sporen aangezien het programma zelf
aangeeft waar de fout zich bevindt. Functies zijn vlot weer te geven in figuren.
Als er naar de tijdsduur van de gehele berekening gekeken wordt is de conclusie dat men in
Excel meer tijd nodig had om de volledige berekeningen uit te voeren (Dit werd geconcludeerd
na overleg met de persoon die de huidige nokken berekend heeft in Excel).
De conclusie is dat Matlab enerzijds een gebruiksvriendelijkere oplossing is voor de
berekening van de nokken en anderzijds ook betere resultaten bekomt. Het nadeel hierbij is
echter dat er op voorhand enige kennis vereist is om de berekening te kunnen uitvoeren. Men
moet op de hoogte zijn van de functies in Matlab die nodig zijn voor de berekeningen.
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6 NOKKEN: 3D ONTWERP
In hoofdstuk 4 Matlab werd voor elke beweging de functie bepaald die het ideale verloop
weergeeft. In werkelijkheid worden deze bewegingen veroorzaakt door een nokkenas die elke
hefboom in de juiste richting duwt. Het doel is om de vorm van elke nok te bepalen die de
beweging van zijn hefboom mogelijk maakt.
In dit hoofdstuk wordt de link gemaakt tussen de bewegingen uit hoofdstuk 4 en de vorm van
elke nok die nodig is om deze bewegingen te kunnen uitvoeren.

6.1 Principe
Deze link wordt weergeven in Figuur 4-1 die hieronder opnieuw terug te vinden is (zie Figuur
6-1).

Figuur 6-1: beweging hefboom

De beweging van de hefboom (nummer 1 in bovenstaande figuur) werd voor elk van de 4
onderdelen bepaald, maar in werkelijkheid wordt deze beweging aangestuurd door de nok die
tegen de nokrollen duwt zodat de hefboom naar links of naar rechts draait. In dit hoofdstuk
wordt de vorm van de nok bepaald die nodig is om deze beweging uit te voeren, dit wordt voor
elk van de 4 onderdelen gedaan.
Zoals in Figuur 3-12 wordt weergegeven bestaat elke nok uit 2 delen, het ene deel stuurt de
ene nokrol aan en het andere deel de andere nokrol. Dezelfde figuur wordt hieronder nog eens
weergegeven, maar op deze figuur worden de loopvlakken van de nokrollen ook aangeduid.
(zie Figuur 6-2)
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Figuur 6-2: nok + loopvlakken

Om de vorm van elke nok te bepalen wordt als volgt tewerk gegaan:
In NX is er een functie beschikbaar die NX motion heet, hierin is het mogelijk om bewegingen
te simuleren. Voor het ontwerp van de nokken worden de bewegingen van de hefbomen
gesimuleerd met de functies die bepaald werden in Matlab, en aan de hand van de simulatie
worden de vormen van de nokken bepaald. De werking wordt in volgend hoofdstuk duidelijk.

6.2 Uitwerking 3D assembly
Voor de NX motion wordt gebruik gemaakt van een assembly van de machine waarin enkel
de noodzakelijke onderdelen zitten. Dit zijn de hefbomen, nokkenas en al de andere
onderdelen die nodig zijn om een vezelbundel in een gat van een borstel aan te brengen. De
assembly die gebruikt wordt is weergegeven in Figuur 3-13.

6.2.1 Constraints + vrijheidsgraden
NX motion vereist dat er constraints worden aangelegd tussen verschillende onderdelen. Een
constraint is een koppeling tussen twee onderdelen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een
bout concentrisch te laten bewegen met een draadgat, beide onderdelen worden dus met
elkaar verbonden door een constraint. De gehele assembly wordt voorzien van constraints
zodat al de onderdelen vast staan ten opzichte van elkaar zoals het in werkelijkheid zou zijn.
Dit is een heel belangrijke voorwaarde, indien bijvoorbeeld de nokkenas op een verkeerde
afstand staat ten opzichte van de hefbomen zou dit leiden tot een totaal verkeerde vorm van
de nokken die in werkelijkheid nooit zullen functioneren.
Niet iedere beweging wordt volledig geconstraint. De hefbomen hebben één vrijheidsgraad,
namelijk de rotatie rond hun center.
Deze vrijheidsgraden zijn belangrijk voor het verdere verloop, want in een volgende stap
worden deze vrijheidsgraden vervangen door de functies die bepaald werden in Matlab.
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6.2.2 Functies
Iedere hefboom beweegt dus volgens zijn functie. De functies werden berekend met een
toerental van 1200 RPM. Dit betekent dat de nokkenas rond draait met een toerental van 1200
RPM. De gehele assembly doorloopt dus een cyclus van 0.05s (1200RPM) dat telkens
herhaalt wordt.
Voor elk onderdeel wordt de functie bepaald die zal ingegeven worden in NX motion, om de
beweging van de gehele assembly te simuleren. Voor enkele bewegingen wordt gebruik
gemaakt van een polynoomfuncties, het bepalen van de constanten werd afgeleid uit
referentie [1]. Betreffende bladzijden uit dit boek kunnen terug gevonden worden in bijlage B.
6.2.2.1 De Naald
Voor de naald wordt een sinusfunctie gebruikt van de vorm ( zie vergelijking (4-1)):
𝒚(𝒕) = 𝒂 ∗ 𝐬𝐢𝐧 𝒃 ∗ (𝒕 + 𝒄) + 𝒅

(6-1)

De vorm van deze beweging werd weergegeven in Figuur 4-8.
Waarbij b=1 , a=d , c= (3*π)/2 ( zie 4.3.1 De naald).
De amplitude werd bepaald door een punt in de functie in te vullen, de uiteindelijke functie ziet
er als volgt uit:
𝒚(𝒕) = 𝟓. 𝟗𝟑𝟔𝟗 ∗ 𝐬𝐢𝐧 𝟏 ∗ 𝒕 +

𝟑∗𝛑
𝟐

+ 𝟓. 𝟗𝟑𝟔𝟗

(6-2)

In NX motion wordt deze functie gekoppeld aan de hefboom van de naald zodat deze hefboom
een rotatie rond zijn center uitvoert volgens deze functie.

6.2.2.2 De Schuiver
Voor de schuiver worden 2 functies gebruikt, 1 voor de doorgaande beweging (van de
borstelkop naar zijn achterste stand) en 1 voor de teruggaande beweging (van zijn achterste
stand naar de borstelkop).
De vorm van deze beweging werd weergegeven in Figuur 4-9.
Voor de schuiver wordt een functie gebruikt van de vorm (zie vergelijking (4-2)):
𝒚(𝒕)
= 𝒄𝟎 + 𝒄𝟏 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 ) + 𝒄𝟐 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟐 + 𝒄𝟑 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟑 + 𝒄𝟒 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟒 + 𝒄𝟓 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟓 + 𝒄𝟔 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟔
+ 𝒄𝟕 ∗ (𝒕 − 𝒕𝟎 )𝟕
(6-3)
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Deze functie wordt 2 maal gebruikt, de constanten in de functie moeten telkens bepaald
worden, deze zijn afhankelijk van de begin en eindpunten van de functie:
t0 = x-waarde van startpunt functie

t1 = x-waarde van eindpunt functie

y0 = y-waarde van startpunt functie

y1 = y-waarde van eindpunt functie

v0 = snelheid in startpunt functie

v1 = snelheid in eindpunt functie

a0 = versnelling in startpunt functie

a1 = versnelling in eindpunt functie

j0 = ruk in startpunt functie

j1 = ruk in eindpunt functie

T = (t1 - t0 )

(6-4)

h = (y1 - y0)

(6-5)

Bovenstaande waarden worden uit Matlab gehaald, voor beide delen worden onderstaande
waarden bekomen:
Deel 1
t0 = 0.0009229 s

t1 = 0.02732 s

y0 = 0°

y1 = 3°

v0 = a0 = 0 rad/s

/

rad/s²

v1 = a1 = 0 rad/s

/

rad/s²

j0 = 1.708e5 rad/s³

j1 = 1.708e5 rad/s³

t0 = 0.03093 s

t1 = 0.0474 s

y0 = 3°

y1 = 0°

Deel 2

v0 = a0 = 0 rad/s

/

rad/s²

v1 = a1 = 0 rad/s

j0 = -7.041e5 rad/s³

/

rad/s²

j1 = -7.041e5 rad/s³

Voor de constanten in de vergelijking worden onderstaande vergelijkingen gebruikt:
𝒄𝟎 = 𝒚 𝟎

(6-6)

𝒄𝟏 = 𝒗𝟎

(6-7)

𝒄𝟐 =

𝒂𝟎
𝟐

(6-8)

𝒄𝟑 =

𝒋𝟎
𝟔

(6-9)
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𝒄𝟒 =

𝟐𝟏𝟎 ∗ 𝒉 − 𝑻 ∗ [ (𝟑𝟎 ∗ 𝒂𝟎 − 𝟏𝟓 ∗ 𝒂𝟏 ) ∗ 𝑻 + (𝟒 ∗ 𝒋𝟎 + 𝒋𝟏 ) ∗ 𝑻𝟐 + 𝟏𝟐𝟎 ∗ 𝒗𝟎 + 𝟗𝟎 ∗ 𝒗𝟏 ]
𝟔 ∗ 𝑻𝟒

(6-10)

𝒄𝟓 =

−𝟏𝟔𝟖 ∗ 𝒉 + 𝑻 ∗ [ (𝟐𝟎 ∗ 𝒂𝟎 − 𝟏𝟒 ∗ 𝒂𝟏 ) ∗ 𝑻 + (𝟐 ∗ 𝒋𝟎 + 𝒋𝟏 ) ∗ 𝑻𝟐 + 𝟗𝟎 ∗ 𝒗𝟎 + 𝟕𝟖 ∗ 𝒗𝟏 ]
𝟐 ∗ 𝑻𝟓

(6-11)

𝒄𝟔 =

𝟒𝟐𝟎 ∗ 𝒉 − 𝑻 ∗ [ (𝟒𝟓 ∗ 𝒂𝟎 − 𝟑𝟗 ∗ 𝒂𝟏 ) ∗ 𝑻 + (𝟒 ∗ 𝒋𝟎 + 𝟑 ∗ 𝒋𝟏 ) ∗ 𝑻𝟐 + 𝟐𝟏𝟔 ∗ 𝒗𝟎 + 𝟐𝟎𝟒 ∗ 𝒗𝟏 ]
𝟔 ∗ 𝑻𝟔

(6-12)

𝒄𝟕 =

−𝟏𝟐𝟎 ∗ 𝒉 + 𝑻 ∗ [ (𝟏𝟐 ∗ 𝒂𝟎 − 𝟏𝟐 ∗ 𝒂𝟏 ) ∗ 𝑻 + (𝒋𝟎 + 𝒋𝟏 ) ∗ 𝑻𝟐 + 𝟔𝟎 ∗ 𝒗𝟎 + 𝟔𝟎 ∗ 𝒗𝟏 ]
𝟔 ∗ 𝑻𝟕

(6-13)

Deze functies worden daarna gekoppeld in NX Motion aan de hefboom van de schuiver zodat
deze hefboom een rotatie rond zijn center uitvoert volgens deze functies.
Een extra moeilijkheid bij de schuiver is dat de simulatie op elk moment naar de juiste functie
moet kijken. Tussen 0.0009229s en 0.02732s moet de functie van deel 1 gebruikt worden en
tussen 0.03093s en 0.0474s moet de functie van deel 2 gebruikt worden. Tussen deze
intervallen moet de beweging van de hefboom blijven stilstaan in zijn laatste positie. Dus
tussen deel 1 en deel 2 blijft hij stil staan op 3° en tussen deel 2 en deel 1 op 0°. Dit wordt in
NX geprogrammeerd doormiddel van voorwaarden. Bijvoorbeeld wanneer de simulatie
0.0009229s bereikt wordt de functie van deel 1 actief, wanneer de simulatie 0.02732s bereikt
wordt de functie van deel 1 gedeactiveerd en blijft de beweging stilstaan op 3°.

6.2.2.3 De halve maan
Voor de halve maan werden de constanten van de functie al bepaald in hoofdstuk 4.3.3.
Hieronder wordt deze functie weergegeven:
𝒚(𝒕) = 𝟒𝟎 ∗ 𝐬𝐢𝐧 𝟏 ∗ (𝒕 + 𝟒. 𝟏𝟐𝟐𝟓) + 𝟒𝟎

(6-14)

6.2.2.4 Het mes
Zoals eerder besproken werd, is de functie van het mes opgebouwd uit meerdere vaste punten
waardoor Matlab dan de ideale functies bepaald. De beweging start in 0° tot 0.08° wanneer
de draad geknipt is, daarna beweegt hij verder tot 0.2° om uiteindelijk terug te keren tot 0°.
Deze vaste punten werden op voorhand vastgelegd, Matlab verdeelt deze beweging in 3
aparte functies die elk tussen 2 van deze vaste punten loopt: van 0° tot 0.08°, van 0.08° tot
0.2°, van 0.2° tot 0°. Hiervoor wordt telkens dezelfde functie gebruikt van de schuiver met de
vorm (zie ook 4.3.4 Het mes en Figuur 4-14):
Zoals bij de schuiver zijn de constanten van deze functie afhankelijk van zijn start -en eindpunt,
maar nu bestaat de totale beweging uit 3 delen:
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Deel 1
t0 = 0.0256s

t1 = 0.0281 s

y0 = 0°

y1 = 0.08°

v0 = 0 rad/s

v1 = 1.2098 rad/s

a0 = 0 rad/s²

a1 = 139.7234 rad/s²

j0 = 0 rad/s³

j1 = -6.4013e5 rad/s³

t0 = 0.0281 s

t1 = 0.0311 s

y0 = 0.08°

y1 = 0.2°

v0 = 1.2098 rad/s

v1 = -0.3094 rad/s

a0 = 139.7234 rad/s²

a1 = -749.5428 rad/s²

Deel 2

j0 = -6.4013 e5 rad/s³

j1 = 1.6583 e5 rad/s³

t0 = 0.0311 s

t1 = 0.0367s

y0 = 0.2°

y1 = 0°

v0 = -0.3094 rad/s

v1 = 0 rad/s

a0 = -749.5428 rad/s²

a1 = 0 rad/s²

j0 = 1.6583 e5 rad/s³

j1 = 0 rad/s³

Deel 3

Voor de constanten in de vergelijking worden dezelfde vergelijkingen als bij de schuiver
gebruikt.
Net zoals bij de schuiver is het ook hier belangrijk dat de simulatie op elk moment naar de
juiste functie kijkt, daarom wordt er ook hier met voorwaarden gewerkt.
Nu de functies geprogrammeerd zijn is het mogelijk om de simulatie te laten lopen, zoals
eerder gezegd loopt de simulatie gedurende 0.05s (1200 RPM) en dit herhaalt zich continu. In
die tijdsperiode volgt elk onderdeel zijn functie zoals hierboven beschreven en de nokkenas
draait aan een toerental van 1200RPM.
Doormiddel van deze simulatie is er al een eerste visuele controle of de functies uit Matlab
daadwerkelijk juist zijn. Aangezien de onderdelen ten opzichte van elkaar bewegen in de
simulatie, is het mogelijk om te zien of er geen onderdelen botsen. Of de draad op tijd afgeknipt
is zodat de naald deze kan meenemen, of de halve maan op het juiste moment op zijn plaats
is zodat de naald de vezelbundel kan meenemen en of de beweging van de schuiver qua
timing goed zit. Indien hier al een fout zou optreden in bovengenoemde controles dan zit er
een fout in de functies uit Matlab of in de implementatie in NX.
Indien aan bovenstaande controles voldaan is kan worden overgegaan naar de volgende stap,
namelijk de bewegingen koppelen aan de vorm van de nokken.
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6.3 Bepalen vorm nokken
In dit hoofdstuk worden de bewegingen uit de simulatie gekoppeld aan de vorm van de nokken,
dit gebeurt doormiddel van de simulatie.

Figuur 6-3: bepalen contour nokken

6.3.1 Contour nokken
Het principe om de contour per nok te bepalen wordt weergeven in Figuur 6-3. Tijdens de
simulatie gedurende 1 periode (0.05s) worden de locaties van de centerpunten van de
nokrollen (zie figuur) 2160 keer geregistreerd, dit resulteert in de 2 blauwe lijnen die op de
figuur rechtsboven worden weergegeven als ‘contour’. Deze blauwe lijnen bepalen dan ook de
vorm van de nokken, 1 lijn voor de nok en 1 voor de tegennok ( zie Figuur 3-12). Indien
rekening gehouden wordt met de straal van de nokrollen kan doormiddel van een offset de
vorm van de nok bepaald worden die nodig is om de beweging van de hefboom te realiseren.
De vorm van de nok wordt bepaald door een eindig aantal punten (2160), de reden van dit
aantal punten is omdat het freesprogramma, gebruikt voor het frezen van de nokken een
maximum heeft van 2160 punten.
De contour van de nokken is afhankelijk van de plaats waar de nokkenrollen zich bevinden ten
opzichte van de nokkenas. Echter het plaatsen van deze nokkenrollen kan een invloed hebben
op het krachtenverloop, dit wordt in volgend hoofdstuk verder toegelicht.

43

6.3.2 Krachtenbepaling nokkenrollen
Zoals hierboven reeds werd aangehaald heeft de plaatsing van de nokkenrollen ten opzichte
van de nokkenas een invloed op het krachtenverloop.
De hefboom ondergaat een versnelling die wordt veroorzaakt door de nokkenas die duwt op
de nokkenrol. De kracht die nodig is om deze versnelling te veroorzaken gaat door het centrum
van de nokkenrol en staat loodrecht op de rechte tussen het centrum van de nokkenrol en het
draaicentrum van de hefboom, dit is de zwarte pijl in onderstaande figuur.
Echter, de kracht die de nok uitoefent op de nokkenrol staat loodrecht op de raaklijn aan het
oppervlak van de nok en gaat ook door het centrum van de nokkenrol, dit is de rode pijl in
onderstaande figuur. ( zie Figuur 6-4).
Zoals duidelijk is in de figuur vallen deze 2 krachten niet samen, wat wil zeggen dat er een
krachtencomponent is die niet bijdraagt tot het draaien van de hefboom, maar die zal inwerken
op de as van de hefboom, wat ongewenst is.
Aangezien doorheen de cyclus de hefboom draait en de nok een onregelmatige vorm heeft,
zal de hoek (α) tussen deze 2 krachten ook veranderen. Het doel bij het kiezen van de plaats
van de nokkenrollen ten opzichte van de nokkenas is: deze hoek zo klein mogelijk te houden.
Er werd uitgegaan van de huidige hefbomen en dus ook de huidige plaatsing van de
nokkenrollen. In NX bestaat de mogelijkheid om voor 1 periode de hoek tussen deze 2
krachten continu te meten en op die manier een beeld te krijgen van het verloop van deze
hoek. Voor de 4 hefbomen werd geconcludeerd dat voor al de nokkenrollen deze hoeken
variëren tussen maximum -12° tot 9°.
Wat wil dit nu zeggen voor het krachtenverloop, stel:



F = kracht van nok op nokrol (= rode pijl in figuur)
K = kracht voor beweging hefboom (= zwarte pijl in figuur)

Als vergelijking tussen beide wordt bekomen:
𝐜𝐨𝐬( 𝜶) =

𝑲
𝑭

(6-15)

We bekomen dat K minimum 97.8% van F bedraagt ( = cos(−12)).
Of dat de component die inwerkt op de as van de hefboom maximum 2.2% bedraagt.
Het effect op de as zal dus bijzonder klein zijn, daarom wordt er beslist om de huidige
hefbomen te gebruiken. Dit brengt als extra voordeel een kostenbesparing met zich mee
aangezien er hierdoor geen nieuwe hefbomen gefreesd moeten worden.
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Figuur 6-4: krachtenverloop nokkenrol

De huidige plaatsen van de nokkenrollen blijven dus behouden, waardoor de contour van de
nokken nu volledig vastliggen. Het ontwerp van de nokken is echter nog niet af, hieronder volgt
de laatste stap in het 3D ontwerp.

6.3.3 Massacenter nokkenas
De contour van elke nok werd in vorig hoofdstuk vastgelegd, aangezien de spiebaan dezelfde
blijft bij de nieuwe nokken als bij de oude (zodat dezelfde as gebruikt kan worden) is ook het
3D model van elke nok volledig bepaald.
Een nok is geen cirkelvormig onderdeel op de nokkenas, hierdoor valt het massacentrum niet
gelijk met het centrum van de as. Door het niet samenvallen van beide centers ontstaat een
kracht. Een belangrijke stap bij het ontwerp van de nokkenas is het doen samenvallen van het
massacentrum met het centrum van de as.
De methode die hiervoor wordt toegepast was al zichtbaar in Figuur 3-12 namelijk doormiddel
van boringen en gleuven wordt geprobeerd om het massacentrum te verplaatsen. Hiervoor
worden enkele afspraken gemaakt:
-

-

Boringen en gleuven moeten minimaal 10mm van de contour van de nok verwijderd
zijn. Omdat op deze contour een nokrol loopt mag deze zeker niet op bepaalde
plaatsen verzwakt worden.
Boringen moeten minimaal 10 mm van elkaar verwijderd zijn, opnieuw om
verzwakkingen te vermijden.
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-

Gleuven mogen maximaal 5mm diep zijn, omdat gleuven een groot gebied innemen
zou een te diepe gleuf een te grote verzwakking van de nok betekenen.
In samenspraak met de productie worden ingewerkte boutgaten voorzien voor het
opspannen van de nok tijdens de productie, zie linksonder Figuur 3-12.
In het 3D model van elke nok worden afschuiningen aangebracht die men in de
productie ook zal aanbrengen om scherpe randen te vermijden.
In het 3D model wordt de plaats waar het stuknummer terecht komt ook meegenomen
omdat ook dit invloed heeft op het massacentrum.

Om dit te realiseren wordt er gestart met in elke nok opspangaten te voorzien die zeker moeten
aanwezig zijn. Daarna wordt bij 3 van de 4 nokken het massacentrum afzonderlijk per nok
gelijkgesteld aan het centrum van de as. In NX is er een functie beschikbaar die de coördinaten
van het massacentrum weergeeft ten opzichte van de coördinaten van de as. Op deze manier
kan er enerzijds gestructureerd geprobeerd worden het massacentrum juist te leggen, maar
omdat er moet voldaan worden aan bovenstaande voorwaarden is dit anderzijds ook trial and
error. Voor elke nok wordt geprobeerd om tot op 0.0001 mm nauwkeurig het massacentrum
gelijk te stellen aan het centrum van de as.
Daarna wordt de gehele nokkenas bekeken, dit met alle onderdelen die er in realiteit ook zullen
opkomen, zoals spiegleuven en opspanbussen. Om hiervan het massacentrum juist te leggen
wordt er gebruik gemaakt van de laatste nok die nog niet onder handen werd genomen. Omdat
het niet mogelijk is om met enkel deze nok dit te realiseren worden de andere nokken ook
eventueel aangepast. Het is namelijk belangrijker dat van de gehele nokkenas het
massacentrum gelijk is aan het centrum van de as. Ook voor de gehele as wordt een
nauwkeurigheid nagestreefd van 0.0001 mm. In werkelijkheid zal het massacentrum een
grotere afwijking vertonen dan in het 3D model (bijvoorbeeld door kleine toleranties in de
productie).
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7 PRODUCTIE NOKKEN
Nu het ontwerp van de nokken afgerond is kan overgegaan worden tot de productie. Zoals
eerder werd vermeld worden deze nokken gefreesd. Omdat de kostprijs zo laag mogelijk moet
zijn voor deze nokken is het belangrijk dat de nokken maar van één kant moeten afgewerkt
worden. Hoe dit mogelijk is, is zichtbaar in Figuur 3-12: de contour die de tegennok aanstuurt,
is steeds kleiner dan de contour die de nok aanstuurt, zodat beide contouren van 1 kant
bewerkt kunnen worden. Omdat de nok volledig gefreesd wordt, moet de spiegleuf een
speciale vorm krijgen; deze bestaat in feite uit 2 delen, het ene deel ondersteund de zijkanten
van de spie en het tweede deel de bovenzijde van de spie ( zie Figuur 3-12). De spiebaan
moet wel van de 2 kanten gefreesd worden, dit wordt hieronder verder toegelicht.

7.1.1 Voorbewerken
Er wordt eerst gestart met het vlakfrezen van de achterzijde van de nok, dit is de onderzijde in
Figuur 3-12.
Daarna wordt de nok omgedraaid; er wordt opnieuw vlak gefreesd met het vorige vlak als
referentie zodat deze perfect evenwijdig zijn. Hiervoor wordt een overmaat genomen op de
dikte, in de nabewerking wordt dit vlak nog afgewerkt. Daarna worden beide contouren
gefreesd met overmaat, ook voor een verdere nabewerking. In deze opspanning worden al de
gaten en uitsparingen gefreesd op maat. Het centrale gat wordt als laatste gefreesd met een
ondermaat, ook voor een latere nabewerking.
Tot nu toe zijn beide vlakken van de nok afgewerkt, net zoals al de boringen. Zoals eerder
vermeld worden ingewerkte boutgaten gebruikt voor de opspanning, maar ook de
aangebrachte gaten voor het massacentrum doen dienst als extra opspanning op de volgende
manier:
Zoals in onderstaande figuur wordt weergegeven (zie Figuur 7-1), worden plaatjes gelaserd
die in de gleuven in de nok worden gelegd en die doormiddel van spitse bouten de nok kunnen
opspannen. Hierdoor is het mogelijk om de nok perfect op te spannen tijdens de nabewerking.
Hiervoor wordt er een kaliberplaat gemaakt, waarop de nok kan opgespannen worden en het
mogelijk wordt om de contour van de nokken af te werken. Deze kaliberplaat wordt gebruikt
om elke nieuwe reeks nokken telkens op dezelfde manier perfect op te spannen.
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Figuur 7-1: nok met opspanplaatjes

7.1.2 Harden
Het harden wordt uitgegeven aan een externe firma die hierin gespecialiseerd is. Als
hardingsproces wordt cementeren gebruikt tot een hardheid van 62 Rockwell C wordt bereikt.
Cementeren is in het oppervlakte harden. De nok wordt op hoge temperatuur blootgesteld aan
CO gas, hierdoor verhoogt de koolstofconcentratie in het oppervlak van de nok tot enkele mm
diep. Deze verhoogde koolstof concentratie is nodig om een gewenste martensiet structuur te
bekomen in de buitenste laag. Deze structuur bekomt een hogere hardheid. De vereiste
hiervoor zijn; enerzijds een voldoende koolstof concentratie en anderzijds moet na het
verhitten, afgeschrikt worden. Als laatste wordt een ontlatingsproces uitgevoerd om hiermee
de piekspanningen en scheurvorming te voorkomen. Het resultaat is dat de nok een harde
buitenste laagt bekomt die beter bestand is tegen slijtage. De kern blijft echt zacht en taai, wat
beter bestand is tegen vermoeiing.

7.1.3 Nabewerking
Na het harden wordt eerst de dikte van de nok op maat geslepen. Daarna worden de 2
contouren en het centrale gat op maat gefreesd, dit kan pas na het harden gebeuren omdat
het mogelijk is dat de vorm door het harden nog kleine wijzigingen ondergaat. Als laatste wordt
ook de spiegleuf gefreesd, ook deze wordt van 1 kant afgewerkt.
Tijdens deze nabewerking is het belangrijk dat de nok perfect is opgespand op bovenstaande
manier, omdat de krachten tijdens het frezen groter zijn door het harden van de nok.
Na deze nabewerking zijn de nokken klaar om gemonteerd te worden op de as, het geheel
kan hierna in de machine gemonteerd worden om de testen uit te voeren.
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8 LEVENSDUUR- EN KOSTENBEPALING
Met de levensduurbepaling wordt de levensduur van de nokrollen uitgerekend aan de hand
van de krachten die hierop worden uitgeoefend. Voor de kostenbepaling wordt de
productiekost van de 4 nokken bepaald aan de hand van de benodigde grondstoffen en de
productie tijd.

8.1 Levensduurbepaling
Op de machine wordt gebruik gemaakt van nokrollen van het merk SKF. Nokrollen
onderscheiden zich van gewone kogellagers doormiddel van de dikkere buitenring van het
lager. Deze dikkere buitenring zorgt voor een betere bescherming tegen hoge druk die wordt
uitgeoefend door de nok waarop de nokkenrol zal lopen. Voor de berekening van de
levensduur wordt onderstaande formule gebruikt, afkomstig uit de hoofdcatalogus van SKF
[2].
𝑪

𝒑

𝑳𝟏𝟎 = ( )
𝑷






(8-1)

𝐿 staat voor de levensduur van het lager met een betrouwbaarheid van 90% en wordt
uitgedrukt in miljoenen omwentelingen.
C is het dynamisch draaggetal van het lager, wat voor dit lager 9100N bedraagt.
p is een constante afhankelijk van het type lager, voor een nokrol is p=10/3.
P is de equivalente dynamische lager belasting in N, deze waarde moet bepaald
worden voor de machine.

Voor het bepalen van P moet de nokrol bepaald worden die de grootste kracht zal ondergaan.
Doormiddel van NX motion bestaat de mogelijkheid om in de 3D assembly een punt te
definiëren, en dan in dit punt de kracht op de vragen gedurende 1 omwenteling van de
nokkenas. Het bepalen van de kracht in dit punt gebeurt doormiddel van de versnelling en de
massatraagheid van het onderdeel waar het punt toe behoort. Als punt wordt om beurt een
nokrol van een hefboom gekozen. In dit punt wordt gedurende de 360° van de nokkenas
telkens de kracht bepaald. Voor het berekenen van de levensduur zal de maximale kracht
bepaald worden. Aangezien deze maximale kracht maar voor een fractie actief zal zijn, zal
gebruik gemaakt worden van een gemiddelde kracht, die als volgt wordt gedefinieerd:
𝑭𝒈𝒆𝒎𝒊𝒅𝒅𝒆𝒍𝒅 =

𝑭𝒎𝒂𝒙 − 𝑭𝒎𝒊𝒏
𝟐

(8-2)

Uiteindelijk wordt voor de naald de grootste kracht opgemeten, deze bedraagt 1694.56N. Zoals
in Figuur 6-4 werd aangetoond, zal de kracht van de nok op de nokrol opgedeeld worden in
enerzijds een kracht die zorgt voor de versnelling van de hefboom en anderzijds één die
loodrecht staat op de as van de hefboom. Uit de NX motion werd de maximale kracht bepaald
die instaat voor de versnelling, doormiddel van de hoek tussen de kracht van nok op nokrol en
deze voor de versnelling wordt de kracht berekend die ontstaat door de nok die tegen de nokrol
duwt. Deze hoek bedraagt 8.34°, hierdoor wordt een kracht bekomen van 1712.67N.
De minimaal kracht die werd opgemeten bedraagt 0N hierdoor wordt als gemiddelde kracht
856.335N bekomen.
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Wanneer deze waarde wordt ingevuld in de formule wordt een levensduur van 2638 miljoen
omwentelingen bekomen. Deze levensduur in omwentelingen wordt verder omgerekend naar
een aantal uren dat de machine draait doormiddel van het toerental.
De machine draait met 1200 RPM, dit is het toerental van de nokkenas, als ervan uit gegaan
wordt dat de nokrol zonder slip loopt over het oppervlak van de nok, kan doormiddel van de
omtrek van de nok en de omtrek van de nokrol bepaald worden aan welk toerental de nokrol
draait. De omtrek van de nok voor de naald bedraagt 472mm, voor de nokrol bedraagt de
straal 47mm wat neerkomt op een omtrek van 147.65mm, de nokrol draait dus
(472/147.65)=3.2 maal sneller dan de nokkenas.
Het toerental van de nokrol bedraagt dus 1200*3.2 = 3840 RPM, wanneer verondersteld wordt
dat de machine gedurende één jaar continu draait, komt dit neer op:
1200*3.2*60*24*365 = 2018 miljoen omwentelingen.
Hierdoor wordt bekomen dat de nokrollen een levensduur van 1.3 jaar zullen hebben (met
90% betrouwbaarheid). Hierbij moeten echter wel enkele opmerkingen gemaakt worden:



Er werd enkel met een gemiddelde kracht rekening gehouden, terwijl kracht tussen de
nok en nokrol continu varieert, daarom is de gemiddelde kracht maar een bovengrens
Er werd rekening gehouden dat de machine continu draait ieder uur van de dag, in
werkelijkheid zal dit zeker niet het geval zal, dus ook hier werd een bovengrens
aangenomen. Het is echter niet exact te bepalen hoeveel de machine in werkelijkheid
zal draaien.

De conclusie bij de levensduur bepaling is dat de bekomen levensduur van 1.3 jaar een
bovengrens is, waardoor de werkelijke levensduur waarschijnlijk een stuk hoger zal zijn. Het
exact bepalen van de levensduur is door bovenstaande opmerkingen echter niet mogelijk.

8.2 Kostenbepaling
De kostenbepaling van de nokken wordt enerzijds bepaald uit de grondstof en anderzijds uit
het aantal uren freeswerk en het harden die nodig zijn voor de productie van de nokken. Dit
wordt voor elke nok weergegeven in onderstaande tabel. (zie Tabel 8-1)

Tabel 8-1: productiekost nokken

Materiaalkost [€]

Frezen [ aantal uren]

Harden [€]

Naald

47.37

1.45

3.88

Schuiver

28.37

1.3

3.88

Halve maan

31.7

1.44

3.88

Mes

15.18

1.26

3.88

50

9 BEPALEN MEETOPSTELLING
In dit hoofdstuk wordt er overgegaan naar het praktische gedeelte van de masterproef. In
hoofdstukken 4 en 6 zijn de nokken berekend doormiddel van Matlab en NX, nu wordt
overgegaan tot de uiteindelijke testen op de machine.
Enerzijds wordt een geluidsmeting uitgevoerd en anderzijds een trillingsmeting. Voor de
geluidsmeting wordt een dB(A) meter gebruikt, voor de trillingsmeting wordt er gebruik
gemaakt van een accelerometer. Eerst wordt de huidige nokkenas getest, die daarna
vervangen wordt door de nieuwe nokkenas.
Om de testen telkens op dezelfde manier uit te voeren wordt er op voorhand een protocol
vastgelegd. Hierin komen 2 zaken aan bod: ten eerste de opstelling van de machine en de
geluidsmeter, ten tweede de instelling van de trillingsmeting. Hiervoor moet eerst de werking
van de trillingsanalyse nader toegelicht worden.

9.1 Trillingsanalyse
Voor de trillingsanalyse worden onderstaande toestellen gebruikt die verder zullen toegelicht
worden.



Laadversterker en laag doorlaat filter: type 2635, merk: Brüel en Kjaer; dit is 1 toestel
dat enerzijds een laadversterker bevat en anderzijds een laag doorlaat filter
Oscilloscoop type DPO 3014, merk: Tektronix

Voor de trillingsmeting wordt gebruik gemaakt van een MEMS accelerometer. Dit is een
condensator met differentiële capaciteit. De accelerometer bestaat uit 2 delen; het eerste deel
is vast, terwijl het tweede deel in 1 richting kan bewegen. Dit geheel gedraagt zich als een
massa veer systeem. Wanneer het geheel een versnelling ondergaat, beweegt het
beweegbare gedeelte ten opzichte van het vaste gedeelte. Hierdoor verandert de capaciteit in
de condensator, de capaciteit is namelijk afhankelijk van de afstand tussen beide delen, en
deze capaciteitsverandering wordt opgemeten. In onderstaande figuur wordt een schets van
dergelijk type accelerometer weergegeven. (zie Figuur 9-1 bron: [3])
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Figuur 9-1: principeschets accelerometer

Het meten van deze capaciteitsverandering gebeurt doormiddel van het opmeten van een
spanningsverandering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de laadversterker die een
gelijkspanning zal opwekken over de condensator. Door de trilling zal de capaciteit van de
condensator het verloop van deze trilling volgen. Dezelfde laadversterker meet deze
capaciteitsverandering, hierbij is enkel het verloop van de trilling van belang. Daarom worden
de hogere frequenties die zullen veroorzaakt worden door ruis weg gefilterd doormiddel van
de laag doorlaat filter. Het verloop van deze spanningsverandering, waaruit de hoge
frequenties zijn weg gefilterd, zal gemeten worden door de oscilloscoop, waar hiervan een
beeld kan gevormd worden. De overgang tussen de verschillende onderdelen wordt in
onderstaand blokschema weergegeven. (zie Figuur 9-2)

accelerometer

laag doorlaat
filter

laadversterker

Figuur 9-2: blokschema trillingsmeting
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oscilloscoop

9.2 Opstellen protocol
9.2.1 Opstelling machine
De machine wordt opgesteld op een aparte afdeling in het bedrijf waar er geen invloed is van
andere machines. Zodat de gemeten trilling enkel afkomstig is van de machine zelf. Tijdens
de testen wordt er aan de plaatsing van de machine geen wijzigingen gedaan, zodat er geen
invloed kan zijn door de opstelling van de machine zelf. Tijdens de testen zullen geen borstels
geproduceerd worden, enkel de nokkenas zal aangestuurd worden. Hierdoor wordt enkel maar
het effect van de nokkenas en de hefbomen op de trillingen gemeten.
De geluidsmeter wordt altijd op dezelfde plaats gepositioneerd, zodat ook hier de vergelijking
zo juist mogelijk wordt gemaakt. De ruimte waarin wordt gemeten is geen dode kamer (dit is
een kamer waarin de weerkaatsing van geluid op de muren wordt gedempt) waardoor er effect
is van de weerkaatsing van het geluid. Daarom is de geluidsmeting een relatieve test om enkel
het verschil tussen de 2 nokkenassen op te meten.

9.2.2 Instellingen trillingsanalyse
Voor de trillingsmeting wordt eerst de plaats waar de accelerometer zal bevestigd worden
gekozen. Er wordt gekozen om in 1 richting te meten zoals in onderstaande figuur wordt
weergegeven. Er wordt loodrecht op de nokkenas en evenwijdig met de vloer gemeten omdat
verondersteld wordt dat in deze richting de trilling het grootst zal zijn. Dit wordt verondersteld
omdat de hefbomen in de machine in deze richting bewegen. In onderstaande figuur wordt de
plaatsing van de accelerometer weergegeven in de zwarte cirkel. De zwarte pijl in de figuur
toont de richting aan waarin de trilling zal opgemeten worden. (zie Figuur 9-3)

Figuur 9-3: plaatsing accelerometer

Verder wordt bij de trillingsanalyse nog de laag doorlaatfilter ingesteld en de oscilloscoop.
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9.2.2.1 Laag doorlaatfilter
Zoals hierboven werd aangehaald zal een verplaatsing gemeten worden doormiddel van een
spanning. De verplaatsing is in mm en spanning zal weergegeven worden in mV. Hierbij kan
de keuze gemaakt worden of 1mm gelijk staat aan 1mV of dat 0.1mm gelijk staat aan 1mV.
Aangezien de trilling van de machine in de orde grootte van 0.1mm ligt wordt 0.1mm per mV
gekozen.
Om een duidelijk beeld weer te geven op de oscilloscoop wordt dit signaal nog versterkt,
hiervoor wordt gekozen om het signaal 316 maal te versterken. Deze keuze wordt gemaakt
door een trilling op te meten en ervoor te zorgen dat het signaal dat naar de oscilloscoop wordt
verstuurd duidelijk is.
Bovenstaande keuzes zorgen ervoor dat het opgemeten signaal zal kunnen omgezet worden
naar een verplaatsing van de accelerometer. Namelijk: het signaal zal weergegeven worden
in V, er werd gekozen dat 0.1mm = 1mV en dat het signaal wordt vermenigvuldigd met 316.
We bekomen dus volgende omzetting voor het signaal f:
𝒇[𝑽] ∗

𝟏𝟎𝟎𝟎[𝒎𝑽] 𝟎. 𝟏 [𝒎𝒎]
𝟏
∗
∗
[𝑽]
[𝒎𝑽]
𝟑𝟏𝟔

(9-1)

Dit geeft als omzettingsfactor: *
Als laatste wordt de boven limiet van de laag doorlaatfilter ingesteld, alle frequenties boven
deze limiet zullen weg gefilterd worden. Hierbij wordt voor 3kHz gekozen, ook dit gebeurt
doormiddel van het opmeten van een trilling, waarbij deze limiet zodanig wordt gekozen dat
een duidelijk signaal wordt bekomen, maar dat er niet te veel frequenties worden weg gefilterd.
9.2.2.2 Oscilloscoop
Tijdens het meten van een trilling is het belangrijk dat het gemeten signaal duidelijk wordt
voorgesteld op de oscilloscoop. Hierbij kan de x-as en de y-as van het beeld ingesteld worden.
Dit heeft echter geen invloed op het signaal , enkel maar op de weergave van het signaal. Het
gemeten signaal zal daarna opgeslagen worden als Excel file om daarna verder te bewerken.
Het signaal zal daardoor uit een reeks van punten bestaan, hoe meer punten, hoe
nauwkeuriger het resultaat zal zijn. Hierbij wordt gekozen voor 10000 punten.
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10 UITVOERING OP MACHINE
Nu de voorwaarden voor de meetopstelling volledig vastgelegd zijn, kan er overgegaan
worden tot de uiteindelijke metingen. Er wordt gestart met de huidige nokkenas bij een
toerental van 1200 RPM en 1000 RPM. Deze toerentallen zijn gekozen omdat deze
uiteindelijke gebruikt zullen worden bij de productie van tandenborstels. Daarom zijn 1000
RPM en 1200 RPM belangrijk voor het bedrijf.
Als eerste wordt er in dit hoofdstuk beschreven wat er als resultaat wordt weergegeven door
de oscilloscoop. Vervolgens wordt het gebruik van een Fourier analyse nader toegelicht.
Daarna wordt een eerste meting uitgevoerd op de huidige nokkenas met bijhorende
opmerkingen. Als laatste wordt ook de nieuwe nokkenas getest. In volgend hoofdstuk worden
de resultaten van beide nokkenassen naast elkaar gelegd.

10.1 Resultaten oscilloscoop
Zoals eerder werd aangehaald zal het signaal weergegeven worden als een spanning op de
oscilloscoop, doormiddel van de omzettingsfactor kan deze spanning omgezet worden naar
een verplaatsing van de accelerometer.
Hierna wordt het signaal opgeslagen als een reeks van punten deze reeks bestaat uit 10000
x- en y-waarden. In Excel wordt deze meting weergegeven als de spanning ( in V) ten opzichte
van de tijd (in s). Doormiddel van de omzettingsfactor wordt de spanning omgezet naar een
verplaatsing van de accelerometer (in mm) ten opzichte van de tijd.
Voor de verdere bewerkingen wordt opnieuw Matlab gebruikt, als eerste worden grafieken
weergegeven van de verplaatsing ten opzichte van de tijd. Daarna wordt deze meting gebruikt
voor een Fourier analyse die in volgend hoofdstuk wordt toegelicht.
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10.2 Fourier analyse
Een fourier analyse wordt gebruikt om na te gaan welke frequenties een aandeel hebben in
het gemeten signaal. Aangezien het gemeten signaal een discreet signaal is ( het is
opgebouwd uit een eindig aantal gemeten punten) wordt er gebruik gemaakt van een discrete
fourier transformatie.
Stel dat de verplaatsing (in mm) ten opzichte van de tijd (in s) wordt voorgesteld als x(t) met x
= verplaatsing en t = tijd. Per frequentie wordt nagegaan wat het aandeel is van deze frequentie
in het signaal, dit wordt voorgesteld als X(k) met k= frequentie (in Hz).
Voor een signaal dat wordt voorgesteld doormiddel van N punten wordt volgende formule
bekomen: (bron: [4])
𝑵 𝟏

𝑿(𝒌) =

𝒙(𝒏) ∗ 𝒆

𝒊∗𝝎∗𝒏∗𝒌

𝒎𝒆𝒕 𝒌 = 𝟎 ∶ 𝑵 − 𝟏 𝒆𝒏 𝝎 =

𝒏 𝟎

𝟐∗𝝅
𝑵

(10-1)

Per frequentie wordt deze waarde berekend en dit resultaat wordt uitgezet in het
frequentiespectrum, op deze manier wordt zichtbaar wat het aandeel is van een bepaalde
frequentie op het signaal.

10.3 Meting huidige nokkenas
10.3.1 Trillingsanalyse huidige nokkenas
Als eerste metingen worden de toerentallen 1000 en 1200 RPM gemeten, aangezien dit
belangrijke toerentallen zijn voor de machine. De machine zal namelijk aan deze toerentallen
gebruikt worden. In onderstaande figuren wordt het verloop van de trilling weergegeven in mm
ten opzichte van de tijd in seconden. Daarnaast wordt het frequentiespectrum weergegeven,
berekend in Matlab op de manier zoals hierboven werd uitgelegd. Het frequentiespectrum
wordt weergegeven tot 100 Hz. Aangezien het maximale toerental 1200 RPM is, wat
overeenkomt met 20 Hz, mogen we ons beperken tot frequenties lager dan 100 Hz.

Figuur 10-1: trillingsanalyse 1000 RPM huidige nokkenas
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Figuur 10-2: trillingsanalyse 1200 RPM huidige nokkenas

Uit bovenstaande figuren ( zie Figuur 10-1 en Figuur 10-2) kunnen volgende opmerkingen
gemaakt worden:
Grafiek verplaatsingen
Uit de grafieken van de verplaatsing wordt er opgemerkt dat de maxima bij 1000 RPM lager
zijn dan bij 1200 RPM. Het hoger toerental zorgt dus in dit geval voor hogere trillingen, door
de hogere versnellingen die op de hefbomen inwerken.
Wat uit deze grafieken nog valt op te merken is dat de grafiek bij 1000 RPM veel
onregelmatiger is dan bij 1200 RPM. Bij de grafiek van 1000 RPM zijn er per periode 2 grote
onregelmatigheden aanwezig, bij 1200 RPM kunnen die op ongeveer dezelfde plaats
teruggevonden worden, maar veel minder uitgesproken. De vraag is waar deze
onregelmatigheden door veroorzaakt worden? Hier wordt later op teruggekomen.

Grafiek frequentiespectrum
Wanneer het frequentiespectrum bij beide toerentallen nader wordt bestudeerd valt
onmiddellijk op dat het grootste aandeel afkomstig is van het toerental ( bijvoorbeeld 1200
RPM = 20Hz). Verder worden kleine pieken waargenomen bij een lagere frequenties en bij
beide grafieken een grotere piek bij een hogere frequentie. Bij 1000 RPM bevindt deze piek
zich bij 44 Hz wat de 3e harmonische is van 1000 RPM. Bij 1200 RPM bevindt deze piek zich
bij 40 Hz wat de 2e harmonische is van 1200 RPM. Beide grafieken hebben geen frequentie
gemeenschappelijk met een hoge piek. Daarom kan er uit het frequentiespectrum geen reden
afgeleid worden voor de onregelmatigheid in het verloop van de grafiek van de trilling. Zoals
hierboven werd aangenomen hebben de hogere frequenties (boven 50Hz) geen invloed op
het frequentiespectrum, de amplitudes zijn hier laag.

Uit de grafiek van de verplaatsing wordt afgeleid dat er een onregelmatigheid aanwezig is in
het verloop, echter uit de grafiek van het frequentiespectrum kan er niet bepaald een reden
afgeleid worden hiervoor. Om na te gaan waar deze onregelmatigheid in het trilling verloop
van afkomstig is, wordt er nog een extra test uitgevoerd. Deze testen komen verder aan bod.
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10.3.2 Geluidsmeting huidige nokkenas
Voor het uitvoeren van de geluidsmeting wordt gebruik gemaakt van een toestel dat het dB(A)
niveau meet. (zie onderstaande Figuur 10-3)

Figuur 10-3: geluidsmeter

De gevoeligheid van het oor is afhankelijk van de frequentie en van het drukniveau, daarom
wordt bij een geluidsmeting rekening gehouden met het drukniveau per frequentie. Bij een
geluidsmeting wordt geprobeerd om de gevoeligheid van het menselijke oor na te bootsen.
Daarom wordt er gebruik gemaakt van een waarderingsnetwerk, dit is in feite een samenhang
van elektronische filters, waarvan de gevoeligheid als functie van de frequentie gelijk is aan
dat van het menselijke oor.
In deze toepassing wordt gebruik gemaakt van het dB(A) niveau als waarderingsnetwerk.
Daarbij wordt per frequentie het drukniveau in dB vermindert met het omgekeerde van de 40
isofooncurve. De 40 isofooncurve staat voor alle tonen die eenzelfde indruk van luidheid geven
aan het menselijke oor als de toon bij 1000 Hz met een drukniveau van 40 dB. In onderstaande
figuur worden de isofooncurves weergegeven met onder de 40 isofooncurve. (zie Figuur
10-4).

Figuur 10-4: isofooncurves
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(Als referentie voor de figuur van de isofooncurves en de verklaring van het
waarderingsnetwerk wordt verwezen naar de cursus van het vak Mechanische trillingen door
S. Debruyne zie Referenties [5])
Voor de geluidsmeting wordt opnieuw enkel naar de 2 toerentallen van 1000 RPM en 1200
RPM gekeken, omdat dit ook de toerentallen zijn waarop de machine zal gebruikt worden. Bij
1000 RPM wordt een dB(A) niveau van 80dB gemeten, bij 1200 RPM wordt een dB(A) niveau
van 82 dB gemeten.

10.4 Meting nieuwe nokkenas
Na het uitvoeren van de testen op de huidige nokkenas wordt deze vervangen door de nieuwe
nokkenas om ook hierop testen uit te voeren. Vooraleer de testen worden uitgevoerd, wordt
de machine eerst volledig afgeregeld om borstels te produceren, aangezien het weinig zin
heeft testen uit te voeren op een nokkenas waarvan dan achteraf zou blijken dat hiermee geen
borstels kunnen geproduceerd worden. Met het afregelen van de machine wordt bedoeld dat
al de onderdelen die regelbaar zijn, op hun juiste positie geplaatst worden. Na het afregelen
wordt de machine getest en hieruit blijkt dat het mogelijk is om met de nieuwe nokkenas
borstels te produceren. Nu kan er overgegaan worden tot de trillings- en geluidstesten.

10.4.1 Trillingsanalyse nieuwe nokkenas
Net zoals bij de huidige nokkenas wordt er getest op 1000 RPM en 1200 RPM om een
vergelijking te maken met de huidige nokkenas. Het resultaat van de trillingsanalyse bij deze
toerentallen wordt hieronder weergegeven.

Figuur 10-5: trillingsanalyse 1000 RPM nieuwe nokkenas
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Figuur 10-6: trillingsanalyse 1200 RPM nieuwe nokkenas

Uit bovenstaande figuren (zie Figuur 10-5 en Figuur 10-6) kunnen volgende opmerkingen
gemaakt worden:
Grafiek verplaatsingen
Uit de grafieken van de verplaatsingen kan net zoals bij de huidige nokkenas waargenomen
worden dat de grafiek bij 1000 RPM een lager maxima heeft, maar een onregelmatiger verloop
dan de grafiek bij 1200 RPM. Opmerkelijk is dat deze onregelmatigheden op ongeveer
dezelfde plaatsen liggen als bij de huidige nokkenas. Maar deze zijn echter minder
uitgesproken. Per periode waren er 2 grote onregelmatigheden bij de huidige nokkenas bij
1000 RPM, terwijl bij de nieuwe nokkenas bij 1000 RPM er maar 1 echt grote onregelmatigheid
aanwezig is.
Grafiek frequentiespectrum
In het frequentiespectrum bij beide toerentallen wordt een maxima gemeten bij de frequentie
waarop de machine draait, wat logisch is, dit was namelijk ook zo bij de huidige nokkenas. Bij
de huidige nokkenas zijn er echter bij beide toerentallen geen extra pieken aanwezig die een
belangrijk aandeel vormen in het frequentiespectrum. Bij beide grafieken valt enkel die ene
piek op te merken. Een vergelijking met de huidige nokkenas wordt in volgend hoofdstuk
gemaakt.

Om een eventuele oorzaak van deze onregelmatigheden in de grafieken te zoeken, wordt een
extra test gemaakt in volgende sectie waarbij de grafiek van de verplaatsingen gecombineerd
wordt met de grafiek van de bewegingen uit hoofdstuk 4 Matlab.
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10.4.2 Geluidsmeting nieuwe nokkenas
Bij de nieuwe nokkenas wordt een gelijkaardige geluidsmeting uitgevoerd als bij de huidige
nokkenas waarbij ook het waarderingsnetwerk dB(A) wordt gebruikt.
Voor een toerental van 1000 RPM wordt een dB(A) niveau gemeten van 78.5 dB, Bij 1200
RPM bedraagt het dB(A) niveau 80.5 dB.

10.5 Verklaring trillingsanalyse
Om een verklaring te zoeken voor de onregelmatigheid in het verloop van de trillingen wordt
een link gelegd met de grafieken van de bewegingen. Dit is mogelijk met behulp van de
encoder van de nokkenas. Deze encoder bezit namelijk een nulpunt, het is mogelijk om een
signaal uit te sturen telkens de encoder dit nulpunt voorbij komt. Dit signaal wordt gedurende
180° uitgezonden en wordt samen met het signaal van de trilling weergegeven op de
oscilloscoop. Verder is het geweten dat wanneer de encoder zich in zijn nulpunt bevindt, de
naald zich in zijn uiterste stand bevindt. Hierdoor is het mogelijk om de functies van de
verschillende onderdelen weer te geven op de grafiek van de trilling. Hiervoor wordt de meting
van de trilling bij 1200RPM op de huidige nokkenas gebruikt. De trilling wordt weergegeven in
mm verplaatsing, de 4 bewegingen in aantal °. De bewegingen worden herschaald zodat de
grafieken een gelijke grootte hebben om zo de vergelijking beter te kunnen maken. Er zal dan
ook niet naar maximale waarden gekeken worden, enkel naar de vorm van de grafieken.

Figuur 10-7: grafiek trilling vs grafieken bewegingen

Bovenstaande figuur (zie Figuur 10-7) geeft deze redenering weer, hierbij worden eerst de
verschillende grafieken duidelijk gemaakt:
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Blauw = grafiek van de trilling.
Geel = signaal dat encoder uitstuurt. Telkens de encoder zijn nulpunt bereikt stuurt hij
een positief signaal uit.
Rood = grafiek van de naald.
Groen = grafiek van de schuiver.
Paars = grafiek van de halve maan.
Zwart = grafiek van het mes.
Zwarte cirkels = 2 onregelmatigheden die aanwezig zijn in de grafiek van de trilling.

Aan de hand van deze figuur kan uitgemaakt worden wat welke beweging doet op het moment
dat de onregelmatigheden in de grafiek van de trilling zich voordoen. Bij de rechtse zwarte
cirkel wordt opgemerkt dat deze voorkomt op het moment dat de halve maan zijn stilstand
heeft en terug zijn beweging inzet, op dat moment zet ook de schuiver zijn beweging in en
bereikt het mes zijn uiterste positie op daarna terug te keren. Het wordt duidelijk dat 3 van de
4 bewegingen rond dat moment een verandering ondergaan, dit kan dan ook de oorzaak zijn
van deze onregelmatigheid in de grafiek van de trilling. Want het inzetten van een beweging
brengt versnelling met zich mee, wat ook een verandering van de krachten betekent.
Omdat versnelling krachten induceert, wordt een extra test gedaan om ook de grafieken van
de versnellingen te combineren met de grafiek van de trillingen, dit wordt in onderstaande
figuren (zie Figuur 10-8 en Figuur 10-9) weergegeven. Er wordt voor gekozen om dit in 2
figuren op te splitsen voor de duidelijkheid, anders staan er te veel figuren door elkaar. Hier
worden dezelfde kleuren gebruikt als in voorgaande figuur, ook hier wordt een herschaling
gebruikt.

Figuur 10-8: grafiek trilling vs versnelling naald en schuiver
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Uit bovenstaande figuur (zie Figuur 10-8) valt er niet meteen een verband af te leiden tussen
de eerste onregelmatigheid in de trilling en de versnellingen van den naald of schuiver, want
van beide bewegingen valt er geen maximale waarde samen met deze onregelmatigheid.
Bij de tweede onregelmatigheid valt dit echter wel op te merken. De maximale waarde van de
versnelling van de schuiver valt samen met deze tweede onregelmatigheid. Ook valt hierbij op
dat op het moment dat de versnelling van de schuiver ster daalt, het verloop van de trilling
afvlakt. Deze versnelling zou dus een verklaring kunnen zijn waarom deze onregelmatigheid
optreedt in het verloop van de trilling.

Figuur 10-9: grafiek trilling vs versnelling halve maan en mes

Uit bovenstaande figuur (zie Figuur 10-9) valt een verband te leggen tussen de grafiek van
de trilling en de versnelling van de halve maan. Net nadat de versnelling van de halve maan
een onregelmatigheid vertoont in zijn verloop, vertoont ook het verloop van de trilling een
onregelmatigheid. De versnelling van de halve maan zou dus een reden kunnen zijn waarom
deze onregelmatigheid optreedt.
Bij het optreden van de tweede onregelmatigheid in het verloop van de trilling kunnen ook
enkele opmerkingen gemaakt worden. Op dat moment maakt de versnelling van de halve
maan een brute beweging, net zoals de versnelling van mes. Beide versnellingen zouden dus
kunnen bijdragen tot het optreden van deze onregelmatigheid.
De conclusie is dat de versnelling wel degelijk in verband kan gebracht worden met de
onregelmatigheden in het verloop van de trilling. Om nog een duidelijker beeld hierin te
scheppen zouden niet enkel de versnellingen, maar ook de richtingen van de versnellingen
bepaald moeten worden. Dit valt echter buiten deze thesis.
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11 RESULTATEN UITVOERING OP MACHINE
Nu de testen op beide nokkenassen afgerond zijn, kan er overgegaan worden tot de
vergelijking tussen beide. Deze vergelijking zal uitmaken welke nokkenas in de praktijk de
beste is, dit resultaat kan dan gekoppeld worden aan het resultaat uit Matlab.

11.1 Vergelijking trillingsanalyse
Eerst worden de trillingsanalyses per toerental bestudeerd, hierbij wordt er enerzijds gekeken
naar de amplitude in het verloop van de trilling, en anderzijds naar de vorm van de trilling. De
amplitude wordt gedefinieerd als: (maximum – minimum) / 2.

11.1.1 1000 RPM

Figuur 11-1: trillingsanalyse 1000 RPM huidig vs nieuw

In bovenstaande figuur (zie Figuur 11-1) wordt voor de huidige en nieuwe nokkenas de grafiek
van de trilling bij 1000 RPM vergeleken. Het minima en maxima uit deze grafieken worden in
onderstaande tabel samengevat. (zie Tabel 11-1 alle waarden zijn in mm)

Tabel 11-1: minima en maxima trillingsanalyse 1000 RPM

Minimum [mm]

Maximum [mm]

amplitude [mm]

huidig

-0.307

0.4462

0.3766

nieuw

-0.3354

0.4241

0.37975 [+1%]

Voor beide grafieken worden min of meer dezelfde waarden bekomen. Bij de nieuwe nokkenas
is de amplitude groter dan bij de huidige (0.37975 vs 0.3766). Als er naar de vorm van de
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grafieken wordt gekeken, is de grafiek van de nieuwe nokkenas opmerkelijk vloeiender dan
van de huidige nokkenas. De onregelmatigheden doorheen het verloop zijn minder
uitgesproken. Algemeen kan er geconcludeerd worden dat bij 1000 RPM de maxima van de
grafieken min of meer vergelijkbaar zijn, maar dat het verloop van de trilling bij de nieuwe
nokkenas vloeiender is dan bij de huidige nokkenas.

11.1.2 1200 RPM

Figuur 11-2: trillingsanalyse 1200 RPM huidig vs nieuw

In bovenstaande figuur (zie Figuur 11-2) worden beide grafieken van de trillingsanalyse bij
1200 RPM weergegeven. De minima en maxima uit beide grafieken worden in onderstaande
tabel samengevat. (Zie Tabel 11-2 alle waarden zijn in mm)

Tabel 11-2: minima en maxima trillingsanalyse 1200 RPM

Minimum [mm]

Maximum [mm]

Maximum – minimum [mm]

huidig

-0.6013

0.6519

0.6266

nieuw

-0.5411

0.6234

0.58225

Wanneer de amplitude wordt vergeleken, is duidelijk dat de amplitude van de nieuwe nokkenas
lager is dan van de huidige (0.58225 vs 0.6266). De trilling zal bij de nieuwe nokkenas duidelijk
minder sterk aanwezig zijn. Wanneer dan het verloop tussen beide wordt gekeken, zijn beide
grafieken relatief vloeiend. Er zijn geen grote onregelmatigheden aanwezig. Maar ook hier is
de grafiek van de nieuwe nokkenas vloeiender dan van de huidige nokkenas.
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11.1.3 Besluit trillingsanalyse
Voor de trillingsanalyse kan als algemeen besluit gelden dat de nieuwe nokkenas een beter
resultaat oplevert dan de huidige. Bij 1000 RPM is het verschil in maxima minder aanwezig,
maar is het verschil in vorm van de grafieken wel duidelijk aanwezig. Bij 1200 RPM is het
omgekeerde van toepassing. Verder kan er gesteld worden dat er geen extreme verbeteringen
merkbaar zijn in de trillingsanalyse. Dit wordt bijgestaan door het frequentiespectrum. Hierin
was telkens de frequentie van het toerental van de machine dominant. Dit wil dus zeggen dat
het toerental van de machine de grootste invloed heeft op de trilling. Hierdoor is er bij gelijk
toerental geen al te groot verschil tussen de huidige en nieuwe nokkenas, maar er is toch een
verbetering merkbaar.

11.2 Vergelijking geluidsmeting
Voor de geluidsmeting werd, zoals eerder vermeld, het dB(A) niveau gemeten, hierbij wordt
een maximale waarde bekomen die toonaangevend is voor het niveau van luidheid dat het
menselijk oor zal waarnemen. In dit hoofdstuk wordt eerst de vergelijking gemaakt tussen de
huidige en nieuwe nokkenas, daarna wordt hieruit een besluit getrokken.

11.2.1 Geluidsmeting huidig versus nieuw
Bij beide toerentallen worden de gemeten geluidsniveaus (in dB) weergegeven in
onderstaande tabel (zie Tabel 11-3).

Tabel 11-3: geluidsniveaus huidige en nieuwe nokkenas

1000 RPM [dB]

1200 RPM [dB]

Huidig

80

82

nieuw

78.5

80.5

Bij beide toerentallen wordt een gelijkaardige conclusie getrokken; bij de nieuwe nokkenas
daalt het dB(A) niveau met 1.5 dB ten opzichte van de huidige. Belangrijke opmerking hierbij
is dat dit een relatieve vergelijking is, het geluidsniveau werd niet opgemeten in een dode
kamer waardoor weerkaatsing van het geluid ook een invloed heeft. Omdat deze meting enkel
bedoeld is als vergelijking tussen beide nokkenassen is dit geen probleem.
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12 BESLUIT
Het besluit van de masterproef bestaat uit verschillende delen. Als eerste wordt een besluit
genomen omtrent het gedeelte Matlab, daarnaast wordt een besluit genomen met betrekking
tot de uiteindelijke uitvoering op de machine. Als laatste wordt een idee gegeven voor verdere
ontwikkeling van de nokkenas.

12.1 Besluit Matlab
Het besluit van het gedeelte Matlab slaat op de berekeningen om tot het ontwerp van de
nokken te komen. Er wordt enerzijds gekeken naar de bekomen functies die de bewegingen
van de onderdelen bepalen en anderzijds naar de berekeningswijze zelf.

12.1.1 Functies
De vergelijking tussen de functies werd gemaakt in Hoofdstuk 5 Resultaten Matlab, hierin
werd duidelijk dat de functies die berekend werden met Matlab een verbetering zijn ten
opzichte van de originele functies.
De vorm van de functies van de halve maan en het mes zijn opmerkelijk beter. De reden
hiervoor is dat bij de huidige nokken, verschillende functies zijn gecombineerd om 1 beweging
te bekomen. Het probleem hierbij is dat de overgang tussen die verschillende functies nooit
perfect is, waardoor er een sprong in de versnelling en ruk ontstaat op die plaats. Ook in Matlab
worden verschillende functies gecombineerd om de beweging van het mes te definiëren,
echter hier zorgt Matlab zelf voor de overgang tussen de functies, waardoor deze nagenoeg
perfect is en er geen sprongen ontstaan.
Een andere verbetering is het feit dat de versnelling en ruk lager zijn bij de functies in Matlab
ten opzichte van de huidige, een lagere versnelling brengt ook lagere krachten met zich mee.
Eén van de oorzaken hiervoor is de optimalisatie van de schuiver (zie Hoofdstuk 4.4
Optimalisatie). Door de start en eindpunten van de beweging te verleggen, wordt de
tijdsperiode waarin de beweging moet plaatsvinden vergroot, waardoor de versnelling en ruk
dalen. Wat hierboven wordt aangehaald over het combineren van functies is ook hier een
reden voor het verlagen van de versnelling en ruk.
Theoretisch gezien zijn de nieuwe nokken zeker een verbetering ten opzichte van de oude.
Niet alleen de vorm van de nieuwe functies is beter, maar ook de maximale waarden in
versnelling en ruk zijn lager. Dit brengt met zich mee dat ook de krachten lager zullen zijn.

12.1.2 Berekeningswijze
Niet alleen het resultaat van de berekeningen is belangrijk, maar ook de berekeningswijze zelf
speelt een rol. De berekeningen moeten enerzijds een goed resultaat opleveren, maar
anderzijds moet de tijdsduur van de berekeningen zo kort mogelijk zijn. Ook hier is Matlab een
verbetering ten opzichte van Excel. In samenspraak met de persoon die de huidige nokken
ontworpen heeft doormiddel van Excel werd geconcludeerd dat qua tijdsduur het nieuwe
ontwerp vlotter verliep. Als extra pluspunt komt hierbij dat voor latere berekeningen voor een
andere machine dezelfde code kan gebruikt worden mist aanpassingen. Hierdoor zal bij latere
berekeningen een grote tijdwinst gemaakt worden. Verder is Matlab gewoonweg beter
geschikt voor dergelijke berekeningen, omdat in het programma zelf tal van functies aanwezig
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zijn die vlot geïmplementeerd kunnen worden. Het enige nadeel hierbij is dat men op de hoogte
moet zijn van deze functies, er is dus op voorhand enige kennis vereist alvorens men de
berekeningen kan uitvoeren.
Matlab is in het algemeen een verbetering ten opzichte van Excel, niet enkel qua resultaten,
maar ook qua berekeningswijzen.

12.2 Besluit uitvoering op machine
Eenmaal de functies vastgelegd zijn, werden dezelfde stappen genomen om tot de
uiteindelijke nokken te komen als bij de huidige nokkenas. Het implementeren in NX, daarna
het bepalen van de vormen en het uiteindelijke frezen werden op exact dezelfde manier
gedaan. Op deze manier werd enkel de invloed van de functies zelf vergeleken, zonder invloed
van andere bewerkingsstappen.
Na de productie van de nokken, werden beide nokkenassen achtereenvolgens op dezelfde
machine gemonteerd. Voor de testen werd een protocol gevolgd zodat deze steeds op
dezelfde manier werden uitgevoerd om zo een zo juist mogelijke vergelijking te maken.
Voor de geluidstesten is de conclusie dat de nieuwe nokkenas zorgt voor een lagere
geluidsproductie dan de huidige. Bij zowel 1000 RPM als 1200 RPM wordt een daling van
1.5dB gemeten. Dit een relatieve vergelijking, de testen werden niet uitgevoerd in een speciale
kamer voor geluidstesten.
Ook voor de trillingstesten is een verbetering merkbaar van de nieuwe nokkenas ten opzichte
van de huidige, alhoewel deze niet zo uitgesproken is. Er is een lichte daling in de maximale
waarde van de trilling, en ook de vorm is verbeterd; de trilling van de nieuwe nokkenas heeft
een regelmatiger verloop dan de huidige.
Verder werd bij beide nokkenassen opgemerkt dat het toerental waarop de machine draait de
grootste invloed heeft op de trilling, maar dat er bij beide onregelmatigheden aanwezig zijn op
de trilling zelf. Deze onregelmatigheden treden op wanneer verschillende onderdelen op
hetzelfde moment een verandering in hun beweging ondergaan. Dit werd niet verder
onderzocht omdat dit buiten het doel van de masterproef valt.
In de praktijk wordt ook een verbetering waargenomen van de nieuwe nokkenas ten opzichte
van de huidige. De geluidsproductie is gedaald, en de trilling heeft een vloeiender verloop en
lagere maxima.

12.3 Toekomst nokkenas
Voor de theoretische bepaling van de functies werd de optimale oplossing bekomen, om nu
nog verdere verbeteringen uit te voeren op de nokkenas, zal verder de link gelegd moeten
worden tussen de trillingsanalyse en de bewegingen van de onderdelen. In Hoofdstuk 10.5
Verklaring trillingsanalyse werd de aanzet gegeven tot het koppelen van de functies en de
trilling. Door hier verder op in te gaan, zou men in staat kunnen zijn om nog beter te achterhalen
welke onderdelen de grootste invloed hebben op deze onregelmatigheden. Wanneer dit
achterhaald wordt, zou het mogelijk zijn om de bewegingen van deze onderdelen aan te
passen, zodat de onregelmatigheden in de grafiek van de trilling onderdrukt worden. Hierdoor
zal het verloop van de trilling verder geoptimaliseerd worden.
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