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I.  INLEIDING 

Picanol is een hoogtechnologisch bedrijf, waar ze 

high-tech weefmachines produceren en verkopen. 

De weefmachines gaan naar weverijen over de hele 

wereld. Op deze machines is het mogelijk om 

verschillende soorten weefsels te maken. 

Voor ieder soort weefsel moet een bepaalde 

maximale snelheid gehanteerd worden die 

afhankelijk is van vier parameters: 

 Mechanische onderdelen 

 Optionele elektrische onderdelen 

 Uitvoering weefkaders 

 Soort weefsel 

De maximale snelheid van de mechanische 

onderdelen alsook van de elektrische onderdelen ligt 

vast bij het ontwerp van de machine. De klant kan 

dan kiezen welke uitvoering van weefkader er 

gebruikt wordt, aangezien aan iedere soort 

weefkader ook een maximale snelheid verbonden is. 

Echter is de maximale snelheid ook afhankelijk van 

het soort weefsel. Voor het soort weefsel zijn ook 

verschillende parameters van belang: 

 Soort binding 

 Gewicht hevels en weefkaders 

 Bewegingswet 

 Koers van de weefkaders 

De soort binding en de dichtheid of het aantal draden 

bepalen het weefsel. Hoe meer draden, hoe meer 

hevels (verbinding draad met de kaders) en hoe meer 

gewicht dus per meter. Dit is een beperkende factor 

voor de snelheid. De bewegingswet zorgt ervoor dat 

de gekozen combinatie weefbaar is. Maar het  

 

 

belangrijkste punt die gekend moet zijn is de koers 

van de weefkaders. Deze is de belangrijkste factor 

voor het bepalen van de maximale snelheid. 

Een tweede punt is het juiste moment van insertie 

bepalen (insertie is het injecteren van een dwarsdraad 

tussen de opengehouden draden via de weefkaders). 

Voor het bepalen van het juiste moment van insertie 

is het noodzakelijk dat de hoogte van de weefkaders 

op ieder moment gekend is. Zo kan er berekend 

worden wanneer de hoek tussen de twee draden groot 

genoeg is om de insertie te laten plaatsvinden. De 

insertie gebeurt bij de grijpermachines met een 

grijper, bij luchtmachines doormiddel van lucht. 

 

In Figuur 1 is een deel van een weefmachine 

voorgesteld, hierop zijn de belangrijkste onderdelen 

aangeduid.  
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Figuur 1: Verschillende onderdelen 
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II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van dit eindwerk is tweeledig. Ten eerste 

dient een schatter of meetsysteem gemaakt te worden 

die in staat is om de koers van de weefkaders, zo 

nauwkeurig mogelijk te meten/schatten. Ten tweede 

dient een conceptenstudie gemaakt te worden 

omtrent het meten van de hoogte van de weefkaders.  

III.  RESULTATEN 

 

1. Koersschatting 

Voor het bepalen van de koers van de weefkaders 

zijn er verschillende mogelijkheden om dit te 

verwezenlijken. Echter dient het schat- of 

meetsysteem aan verschillende voorwaarden te 

voldoen: 

 Kostprijs < 100€ 

 Klein volume (afhankelijk waar er 
gemeten/geschat wordt) 

 Moet kunnen werken in stoffige omgeving 

 Voldoende nauwkeurig (maximale snelheid 

bepalen op 10 tr/min nauwkeurig) 

 

De manier waarop de koers geschat wordt is 

confidentieel en wordt hier niet verder besproken. 

 

2. Bepalen kaderhoogte 

Voor het meten van de hoogte zijn enkele concepten 

uitgewerkt: 

 Aan de hand van een tandlat en tandwiel 
waarop een encoder zit die mits enige 

omrekeningen eenvoudig de lineaire hoogte 

kan bepalen (Figuur 2). 

 
Figuur 2: Tandlat en Tandwiel 

 DC/DC displacement sensor (Figuur 3); dit 

meetapparatuur bestaat een transformator, 

een beweegbare kern, oscillator en een 

demodulator. Door spanning op de oscillator 

te zetten en de uitgangsspanning te meten van 

de demodulator is het mogelijk om te bepalen 

hoeveel de beweegbare kern is uitgeschoven. 

 

 
Figuur 3: DC/DC displacement sensor 

 

IV.  BESLUIT 

Na het uitvoeren van de masterproef kan besloten 

worden dat het mogelijk is om de koers van de 

weefkaders te schatten. Dit met een maximale fout 

van 2,64mm. Deze fout op de schatting zal plaats 

vinden indien er onderdelen toe zijn aan vervanging 

waardoor de speling groot is. Voor het schatten van 

de koers zijn verschillende Matlab scripts 

geschreven en dit voor een bepaalde bewegingswet. 

Deze kunnen eenvoudig en snel aangepast worden 

indien de koers van andere bewegingswetten gekend 

wil zijn. 

 

 

Doordat de fout op de koersschatting gekend is, zou 

aan de hand van de fout op de gaaphoek ook de fout 

op de maximale snelheid bepaald kunnen worden. 

Enkel is deze maximale snelheid van zeer veel 

verschillende zaken afhankelijk dat er geen exact 

verband kan gelegd word tussen de fout op de 

koersschatting en de fout op de maximale snelheid  
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