
 

Rondom het IWDE : 1992-1994

Citation for published version (APA):
Berkum, van, E. E. M., Molenaar, J., Rienstra, S. W., Spoelstra, J., & Ven, van de, A. A. F. (1995). Rondom het
IWDE : 1992-1994. (IWDE Report; Vol. 95-02). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1995

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/acf025ff-4b57-4dad-9573-62f61bdd1cac


tla 
Technische 
Universiteit 
Eindhoven 

\\\\11(0 
Den Dolech 2 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

lnstituut 
Wiskundige Dienstverlening 
Eindhoven 

RAPPORT IWDE 95-02 

RONDOM HET IWDE 

1992- 1994 

E.E.M. van Berkum 
J. Molenaar 
S.W. Rienstra 
J. Spoelstra 
A.A.F. van de Ven 

augustus 1995 



RONDOM HET IWDE 

1992- 1994 

E.E.M. van Berkum 
J. Molenaar 

S. W. Rienstra 
J. Spoelstra 

A.A.F. van de Ven 

augustus 1995 



INHOUDSOPGA VE 

Inleiding 

Rondom het IWDE 

J apie Spoelstra 

Acoustic ranging 

Proefopzetten 

Passage Staffettendtise langs weefgaren 

Een acquisitiepoging 

Cursussen 

Het IWDE en eindprojecten voor Wiskunde voor de Industrie 

1 

2 

5 

8 

12 

14 

17 

20 

23 



1 

INLEIDING 

Toen we begonnen met de serie "Rondom het IWDE" in het facultaire informatieblad 
"Mededelingen" wat meer te vertellen over IWDE-activiteiten (projecten, cursussen, en aan 
het tweede faseonderwijs gerelateerde zaken) hadden we niet gedacht dat deze reeks zo 
rijk zou zijn. Enthousiaste bijdragen van onze faculteitscollega's, samen met de bijdragen 
van onszelf hebben een hoeveelheid lectuur opgeleverd die in vele opzichten leuk, 
interessant, leerzaam, en het bewaren waard is. Reden waarom het dus eigenlijk bewaard 
moet worden in een handzaam bandje. Aldus hebt u hier de eerste zes nummers samenge
vat (de periode 7-9-92 tot 12-9-94), en als alles normaal loopt (de reeks blijft gewoon 
doorlopen) za1 dat period.iek met de volgende ook gebeuren. 

augustus 1995 
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RONDOM HET IWDE (Jaap Molenaar) 

Voor velen in de faculteit Wiskunde en Informatica is bet Instituut voor Wiskundige 
Dienstverlening Eindhoven (IWDE) niet onbekend. Tocb kan bet nuttig zijn de werkzaam
beden van het instituut nader te belicbten. Velen zijn namelijk geYnteresseerd in bet uiterst 
praktiscbe werk, waarvoor bet IWDE is opgericbt, maar bet is nu eenmaal een gegeven dat 
lang niet iedereen van onze grote faculteit er daadwerkelijk bij betrokken kan zijn. Het is 
de bedoeling om in de Mededelingen een serie te starten over bet IWDE. Met regelmatige 
tussenpozen kunt U afleveringen verwacbten over verschillende aspecten van bet werk. We 
denken aan korte omschrijvingen van afgeronde en lopende projecten, aan nog onbeant
woorde vragen uit de industrie, aan bet contractonderwijs dat we verzorgen en aan onze 
relatie tot de ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie (Wvdl). Deze eerste keer 
zal ingegaan worden op de filosofie achter het IWDE en op de algemene werkwijze 
betreffende contractresearch. 

lndustriele Wiskunde 

Het IWDE is opgericht om het uitvoeren van wiskundige contractresearch vanuit de 
faculteit Wiskunde en Informatica soepel te Iaten verlopen. Maatschappelijke dienstverle
ning in de vorm van contractresearch en contractonderwijs is een officiele taak van de 
universiteiten. Deze taak wordt vanuit de politiek al jaren lang intensief gepropageerd, 
maar verloopt zelden echt vlekkeloos. Laten we veronderstellen dat het de politiek niet 
aileen te doen is om het aanboren van extra geldbronnen. Men gaat dan uit van het feit dat 
de interactie tussen de universiteiten en de rest van de maatschappij voor beide profijtelijk 
is. Dit is niet bij voorbaat duidelijk. In de maatschappij - vooral in de industrie, maar ook 
in de politiek, waar beslissingen genomen moeten worden ten aanzien van bijvoorbeeld 
milieumaatregelen of de vervoerspolitiek - is er een voortdurende roep om antwoorden op 
urgente vragen. Wiskunde kan vaak een bijdrage leveren aan deze antwoorden, maar 
zelden aileen: meestal wordt de wiskunde toegepast in combinatie met bijdragen uit andere 
vakgebieden. Deze activiteit, bet oplossen van urgente problemen met bebulp van 
wiskunde, wordt industriele wiskunde (IW) genoemd. Het IWDE is erop gericht bet 
bedrijfsleven hierin te ondersteunen. Binnen vele bedrijven zijn geen personen aanwezig, 
die dit zelf goed kunnen. Het zal duidelijk zijn dat dit soort werk haaks staat op de 
academische cultuur: de universiteiten zijn immers gericbt op lange termijn research. Het 
is niet overdreven te spreken van twee werelden, die geheel verscbillende interessen en 
belangen hebben.In het vervolg van deze serie zal bopelijk duidelijk worden, dat het 
uitvoeren van IW velerlei positieve kanten heeft voor onze faculteit. 
V oor de duidelijkheid verdient vermeld te worden dat in sommige gevallen de kloof tussen 
industrie en universiteit niet zo diep is. Enkele industrieen, vooral de multinationals, zijn 
in staat om de investeringen voor-lange-termijn research op te brengen, bijvoorbeeld door 
een aio-plaats te bekostigen of een hoogleraar als adviseur aan te trekken. Men noemt ook 
dit wel IW, zie bijvoorbeeld [1], maar aangezien hierbij de academische cultuur sterk 
overheersend is, lijkt het beter hier de klassieke term "toegepaste wiskunde" te gebruiken. 
Men ricbt zich dan namelijk niet op een concreet antwoord op een concrete vraag. 



3 

Industriele wiskunde in de praktijk 

Het lijkt logisch te veronderstellen dat IW het best past aan de TU' s. De UT is actief op 
dit gebied, aan de TUD is er nauwelijks belangstelling voor en de TUE is de enige TU 
met een speciaal instituut hiervoor. 
Het uitvoeren van IW stuit in de praktijk op enkele problemen. Wiskundigen zijn er 
(terecht) van overtuigd dat wiskunde een sterk onderschatte rol speelt in de meest 
uiteenlopende technieken. Buitenstaanders willen dit wei geloven, maar hebben over bet 
algemeen een zeer negatieve dunk van wiskundigen: ze zijn knap maar hebben geen flauw 
benul hoe je wiskunde in de praktijk moet toepassen. Dit beeld zit helaas erg diep 
verankerd. Het gevolg is dat veel wiskundige problemen in bet bedrijfsleven door 
academici met een andere afstudeerrichting worden aangepakt. De afgestudeerden van de 
ontwerpersopleiding Wvdi dragen er hopelijk toe bij dit negatieve imago om te buigen. 
Maar ook U kunt hiertoe bijdragen door in Uw kennissenkring te wijzen op zowel de 
enorme hoeveelheid wiskundige kennis die aanwezig is binnen onze faculteit, als op de 
bereidheid om deze praktisch toe te passen. Wellicht kunnen de voorbeelden die nog aan 
de orde komen in deze serie bier goede diensten bewijzen. 

Contractresearchprojecten 

Het eerste contact met een klant is meestal telefonisch. Indien de vraag ertoe aanleiding 
geeft, wordt er een afspraak gemaakt met een van de IWDE-medewerkers. In principe 
worden andere collega's in de faculteit in een zo vroeg mogelijk stadium bij een project 
betrokken. Dit stuit nogal eens op het probleem dat de vraag niet direct duidelijk valt te 
classificeren. Hoe zou U bijvoorbee1d een vraag als: "lk wil graag electriciteit opwekken 
met behulp van de middelpuntvliedende kracht. Hoe gaat dat?" classificeren? Het is ook 
niet efficient om een staflid tijd te laten investeren in een probleem dat vervolgens toch op 
een andermans vakgebied blijkt te liggen. Vooral voor mathematisch-fysische problemen is 
meestal eerst heel wat modelleerwerk vereist, voordat duidelijk is welke wiskunde van 
toepassing is. Bij statistische vragen of problemen op het gebied van proefopzetten ligt dit 
vaak makkelijker. 
Na het voorbereidend werk wordt er een offerte opgesteld. Het al of niet accepteren kan 
soms belnvloed worden door onverwachte factoren. Zo is er een offerte afgewezen touter 
omdat de off-shore markt plotseling instortte. Bij het uitvoeren van projecten worden zo 
veel als mogelijk collega's in de faculteit ingeschakeld. Voor dit werk is bij iedere 
vakgroep een aantal uren gereserveerd. Een project eindigt meestal met het schrijven van 
een rapport en het leveren van een computerprogramma. De rapporten worden uitgebracht 
in de IWDE-reeks. 
De spin-off van de projecten is veelsoortig. Het inspireert soms tot het doen van research 
en het schrijven van een publicatie. Ref. [2] komt rechtstreeks voort nit een project voor 
de schoenindustrie, a1 zal het verband U niet direct duidelijk zijn. Er kunnen aantrekkelijke 
stageplaatsen uit voortkomen. Ref. [3] is daar een voorbeeld van. En soms is er een 
aantrekkelijke interactie met het reguliere onderwijs, zoals het geval is bij de statistiekcur
sussen die momemteel voor DAF worden gegeven. 
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Acquisitie door de hele faculteit 

Ret rapport "Wiskunde in Beweging" [4] van de verkenningscommissie Wiskunde noemt 
het IWDE een "belangrijke troef' van de faculteit Wiskunde en Informatica aan de TUE. 
Ret uitspelen van deze troef vereist gezamenlijke inzet, bijvoorbeeld bij de acquisitie van 
projecten. Zou iedereen er gespitst op willen zijn of haar of hem een situatie ter ore komt, 
waarbij industriele wiskunde van groot nut zou kunnen zijn? De IWDE-medewerkers zijn 
te allen tijde bereid om een eerste contact te leggen en na te gaan of er, eventueel na een 
modelleringsfase, mogelijkheden zijn voor wiskundige contractresearch. Ret is namelijk al 
vaker gebleken, dat dit soon contacten op heel informele wijze tot stand kan komen. Ret 
zoeken naar stageplaatsen kan hierbij een goede aanleiding zijn. Ret kan naast een 
aantrekkelijke stageplaats soms een veel intensiever en vruchtbaarder contact opleveren. 

[1] P.W. Hemker, Fouten maken en verbeteren, inaugurate rede als bijzonder hoogle
raar industriele wiskunde UV A, juni 1990. 

[2] K.A. Post, Triangle in a triangle; exit an unsolved problem, accepted for publica
tion in Geometriae Dedicata. 

[3] J. van Bemmelen, Vereffening van meetwaarden horend bij een stelsel niet
lineaire vergelijkingen. Met een toepassing op de MEOD fabriek van Shell 
Nederland Chemie te Moerdijk, afstudeerverslag, augustus '92. 

[4] Verkenningscommissie Wiskunde, Wiskunde in Beweging - Ordering a Complex 
World, publ. Ministerie 0 & W, Den Haag, februari '92, ISBN 90-346-2725x. 

september 1992 
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JAPIE SPOELSTRA (gast van september 1992 t/m februari 1993) 

In het vervolg van de serie inforrnatieve artikelen over het IWDE stellen wij u voor dr. 
J apie Spoelstra, onze nieuwe tijdelijke medewerker. Hij bezoekt de faculteit en in bet 
bijzonder het IWDE gedurende 6 maanden om mee te maken hoe wiskundige dienstverle
ning aan de industrie kan functioneren. Wij Iaten Spoelstra zelf aan het woord in de 
verwachting dat de taal geen problemen zal opleveren. 

Die eerste keer dat ons Nederland gesien bet, was as toeriste, in die rniddel van die winter, 
17 jaar gelede, toe die vliegtuig gedaal het om op Scbiphol te land. Dit was genoeg vir my 
vrou en my om onmiddelik op die land verlief te raak: oral was daar blink strepies water 
om groen lappies grond, en dit in die winter! In die deel van Suid-Afrika waar ons woon, 
in Potchefstroom in die Wes-Transvaal, ongeveer 120km wes-suid-wes van Johannesburg, 
is groen grasvelde skaars. In die gebied waarin Potchefstroom le, is dit selfs nog skaarser 
as in Potchefstroom self. Potchefstroom le langs die Mooirivier, 'n standhoudende rivier 
van ongeveer lm diep en 6m breed, en as gevolg van die rivier is dit een van die groenste 
en boomrykste dorpe in Wes-TransvaaL 

Die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys, 'n Afrikaanstalige 
universiteit, was op dieselfde filosofiese basis opgerig as die Vrije Universiteit Amster
dam. Vroeer was daar dan ook veel kontak met die VU. Op wiskundige gebied het veel 
Suid-Afrikaners bulle doktorsgraadstudies in Nederland voltooi; onder andere my drie 
vorige departementshoofde aan die departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde. In die 
hoogty van die apartheidspolitiek het hierdie kontak feitlik totaal verbreek geraak. 
Interessant genoeg was die Suid-Afrikaanse (SA) Wiskundevereniging een van die weinige 
organisasies wat vanaf sy grondlegging aile vorrne van rassisme verwerp het, en hierdie 
standpunt gehandhaaf het ten spyte van druk. Eers in die laaste anderhalf jaar het deure 
weer begin oopgaan tussen Nederland en Suid-Afrika. Prof van Lint van die TUE het 
Suid-Afrika besoek as gas van die Suid-Afrikaanse Wiskundevereniging; die rektor van die 
Potchefstroomse Universiteit het Nederland, en in die besonder Leiden, ampshalwe besoek 
(hy het self twee jaar in Nederland in Biochemie studeer en Nederlands korrek leer praat), 
en 'n groot kongres oor "Nederlandistiek" met veel deelnemers uit o.a. Nederland en 
Belgie het kort gelede aan die Potchefstroomse Universiteit plaasgevind. 

As uitvloeisel van hierdie kontak het prof Peter van Eldik van die PU vir CHO 'n besoek 
gebring aan 'n aantal Europese universiteite. Hy was die persoon verantwoordelik vir aile 
kontrakte tussen die Potchefstroom Universiteit en die industrie, en hy wou kom kers 
opsteek oor die wyse waarop kontrakwerk, kontakte na buite, konsultasiewerk, ensovoorts, 
aan ander universiteite geskied. As eertydse professor in wiskunde, was die Wiskun
de-vir-die-lndustrie-program, en die rol van die IWDE, vir hom van besondere belang. Vir 
'n groot aantal jare vroeer het hy en ek saam oor middagetes by die werk gesit en gesels 
(veral oor politiek, die sentrale tema en self obsessie in Suid-Afrika). Omdat hy my 
belangstellings ken, het hy my naam genoem om die werkwyse hier van nader te kom leer 
ken, en prof P Cijsouw en die TUE was so vriendelik om my uit te nooi om ses maande 
hier te kom besoek afle. 



6 

Die universiteite in Suid-Afrika kry hul vorm vanuit die Engelse sowel as die Nederlandse 
tradisie, en aanvanklik was wiskunde en toegepaste wiskunde oral saam in een departe
ment. Mettertyd het daar op meeste universiteite skeiding gekom tussen die twee rigtings, 
met toegepaste wiskunde wat in vele gevalle 'n diensdepartement vir ingenieursstudente 
geword het, en wat slegs 'n bietjie meganika aangebied het. Waar toegepaste wiskunde 
wei sterk gebly het, bet dit in sekere gevalle 'n sterk teoretiese aanslag gekry. By enkele 
sentra het numeriese wiskunde 'n groter rol begin speel, veral by Potchefstroom en die 
Universiteit van Natal. Die leidende figuur by Universiteit Natal, Prof Gerard Joubert (wat 
tans in Eindhoven woon), was 'n groot dryfveer agter die stigting van die Suid-Afrikaanse 
Numeriese Wiskundevereniging, SANUM. SANUM hou jaarliks in Julie 'n kongres, en dit 
het so ontwikkel dat op hierdie kongresse heelwat aandag aan industriele wiskunde gegee 
word. Vir moontlike belangstellendes: SANUM se kongresse is altyd by 'n vakansieoord 
langs die see, en reelings word so getref dat lede se gesinne kan saamkom en 'n week 
vakansie hou! Daar is goeie samewerking tussen die SA WV en SANUM, en dit mag in 
die toekoms dartoe ontwikkel dat die organisasies kan saamsmelt, op voorwaarde dat nog 
toegepaste wiskunde nog suiwer wiskunde daaronder ly. 

Suid-Afrikaanse industriee kon nie meer genoeg tegnologie invoer nie, en met die 
noodsaak van 'n eie tegnologie het wiskundige vrae vanuit die industrie meer algemeen 
begin voorkom. Aan die Universiteite van Kaapstad en Potchefstroom was toevallig mense 
met belangstelling en ervaring hiervan, en beide inrigtings het op 'n ad hoc basis konsulta
siewerk gedoen, en die studente aan sulke projekte blootgestel. Beide wil nou 'n formele 
opleidingsprogram hierin vestig. 

Potchefstroom is nie 'n industrie-stad nie. Daar is veel mielieplase (=mais-meel-boerdery
e), bees(=rund)-boerderye en melk- en hoenderboere in die omgewing, en 50km oos en 
wes is daar goudmyne, maar die kern van die lewe draai om onderwys. Behalwe vir die 
universiteit is daar 'n onderwyskollege, 'n landboukollege, 8 groot middelbare skole en 
talryke primere skole. Tog is ons --- in Suid-Afrikaanse tenne --- digby die Pretoria-Wit
watersrand-Vaaldriehoek-gebied, die industriele sentrum van die land, en vanuit hierdie 
posisie hoop ons dat daar genoeg industriele kontak sal wees. 

My vrou, kinders en ek is nou 2 maande in Nederland, en ons bly nog slegs vir vier 
maande, maar die land is vir ons net so mooi soos vroeer. Die TUE met sy groot oop 
ruimtes, grasperke en die Dommel-rivier daardeur, moet een van die aantreklikste 
universiteitskampusse wees, al is die geboue nou wel nie historiese gedenkwaardighede 
soos by ander Europese sentra nie. 

Die teenstelling tussen Oirschot, waar ons woon, en Eindhoven, is vir ons tipies van die 
belewenis van 'n buitelander van Nederland: Hoogs modern en tegnologies ver gevorderd 
aan die een kant, histories en bewaringsgesind aan die ander. Advertensies oor toerisme in 
Nederland beklemtoon ook altyd hierdie aspek: 'n televisie-flits van 'n supermoderne trein 
teen die agtergrond van 'n windmeul; 'n foto van 'n sex-shop in Amsterdam, met langsaan 
'n foto van die rustige Begijnhof enkele honderd meters daarvandaan. In 'n sekere sin kom 
hierdie teenstelling ook voor in my land: 'n eerste-wereld westerse beskawing en tegnolo
giese ontwikkeling in die middel van 'n derde-wereld gemeenskap waar 'n groot deel van 
die bevolking nog die tradisies van 'n eeu gelede handhaaf. Ek hoop dat veel meer kontak 
tussen Nederland in die toekoms kan voorkom en daartoe kan meehelp dat Suid-Afrika so 
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ontwikkel dat alle Suid-Afrik.aners na keuse in 'n eerste-wereld bestaan kan deel. 

Gun vir my vmu en my 'n persoonlike woord: Ons wil almal aan die TUE wat die besoek 
moontlik gemaak het, veral Prof Cijsouw en my kollegas in die IWDE, van harte bedank 
vir hierdie geleentheid! 

november 1992 
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Stel je voor, over enkele tientallen jaren, als, Iaten we zeggen, ons gas bijna op, olie te 
duur, kemenergie of te duur of onveilig, en wind- en zonne-energie te kleinschalig is: dan 
is het heel goed mogelijk dat we onze elektrische energie (weer) betrekken van kolencen
trales. De geschiedenis zal zich echter niet helemaal herhalen, want deze centrales zullen 
veel efficienter en vooral veel schoner zijn dan de traditionele oude centrales. De kolen 
worden namelijk onder zeer hoge druk en zeer hoge temperatuur vergast, waama bet gas 
vervolgens wordt gevoerd naar de eigenlijke centrale. 

Aan deze vrij nieuwe technologie van kolenvergassing op industriele schaal wordt 
momenteel hard gewerkt, met name ook in Nederland. De KEMA, Arnhem, is bezig met 
het ontwerp van een prototype kolenvergasser I elektriciteitscentrale. Door ervaring met 
een prototype moet men natuurlijk de vele detailproblemen, onverwacht of onderschat, 
leren kennen en oplossen. Maar vanzelfsprekend moeten zoveel mogelijk problemen al op 
de tekentafel worden herkend en opgelost, dan wei moet een oplossing worden voorbereid. 

Met een zo'n probleem kregen wij te maken, en wij hebben het een heel, heel klein beetje 
mogen helpen oplossen (de groep van prof. Mattheij en ondergetekende). 

Het probleem 

Over een beetje kolenvergasser moet men niet gering denken. In een enorme oven van 
enkele tientallen meters hoogte en doorsnede heerst een temperatuur van meer dan 2{X)() K 
bij een druk van 30 a 40 atmosfeer. De aanwezige kolen verdampen tot een brandbaar 
gasmengsel, dat afgevoerd wordt via een grote pijp van 1 a 2 meter doorsnede naar de 
turbines van de elektriciteitsgeneratoren. De kolen zijn echter nooit helemaal zuiver. Het is 
een organisch produkt dat van alles kan bevatten. Daardoor bevat bet gasmengsel nog 
deeltjes vloeibare as en teer die later in een bezinkvat moeten worden afgevangen. 

Het blijkt nu technisch wenselijk dat de afvoerpijp wanden heeft koeler dan bet gas (zo'n 
500 K). De vloeibare as en teerdeeltjes slaan neer op de wand, stollen door de lagere 
temperatuur en kunnen zo de pijp doen verstoppen. Dit verstoppen gebeurt niet gelijkmatig 
of willekeurig. Als deeltjes neerslaan krijgt bet daar aanwezige gas een lagere deeltjes
dichtheid, en door de natuurlijke statistische neiging tot uitsmering van dichtheidsgradi
enten (diffusie) wordt dit gebied weer gevuld met deeltjes, die weer neerslaan etc. Het 
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gevolg is dat de ophoping of verstopping zich op een plaats (ring) in de buis concentreert. 

Een van de voorgestelde maatregelen hiertegen is de wand af te schermen door dicht aan 
de wand koud gas bij te mengen (zgn. quenching, blussen). De deeltjes stollen dan al in 
het koude gas en zullen niet plakken als ze de wand raken. 

Het probleem met dit soort tekentafel-maatregelen is echter dat niemand weet of ze zullen 
werken, en het is dan ook noodzakelijk een mogelijke verstopping te kunnen meten, mocht 
die zich voordoen. De hoge druk en temperatuur, en de ook overigens agressieve omge
ving maakt een eenvoudig voelertje niet goed mogelijk. Het idee was toen om van ergens 
stroomafwaarts in de afvoerbuis een geluidsgolf of puls te zenden en dan uit de reflectie 
op een of andere manier te meten of zich iets aan het ophopen is. De vraag was toen: is 
van tevoren theoretisch te zeggen of dat kan. Het is hier dat wij in beeld kwamen. 

Nu is een geluidsgolf in een ronde buis niet zo'n moeilijk probleem, althans voor een 
uniform medium. Het wordt ingewikkelder als het medium een variabele geluidssnelheid 
(nl. temperatuur) heeft. In eerste instantie kun je dat geheel numeriek oplossen (bijv. met 
een finite volume methode) en dat is wat men bij de KEMA had gedaan. Er bleken echter 
direct wat adders in het gras te zitten, waardoor men gei'nteresseerd raakte in wat meer 
analytische methoden (hoewel een volledig analytische oplossing niet mogelijk is). Zo was 
er de resolutie: om voldoende gridpunten per golflengte te hebben is een vrij dicht rooster 
nodig, en daarmee al gauw lange rekentijden. De uitstralingsconditie: ieder eindig 
rekengebied geeft reflecties op de grenzen, ook al modelleren die eigenlijk "oneindig". Om 
deze valse reflecties te omzeilen zijn nogal wat trues nodig. 

Afgezien van deze modelmatige problemen zijn er ook enkele fysische problemen. De 
reflectie op de overgang pijp - oven is bij lage frequenties sterk, terwijl de variaties op 
deze reflectie in feite het voor ons interessante verschijnsel zijn. Verder geeft de tempera
tuurgradient ook reflecties aan golven die met een voldoende kleine spoed door de pijp 
spiraliseren, te vergelijken met een akoestische Iuchtspiegeling, die dus niets te maken 
heeft met een verstopping. Deze akoestische luchtspiegelingen doen zich voor boven een 
bepaalde frequentie. 

Zo hebben we dus de twee fysische alternatieven: een hoog-frequent signaal (puis) met 
weinig last van de open-eind reflecties, of een laag-frequent signaal zonder valse reflecties 
op temperatuurgradienten. 

Het puls-probleem schijnt technisch niet zo moeilijk te zijn. Bij een bekend temperatuur
profiel is de looptijd van het puis-front goed te schatten. Het laag-frequente probleem is 
echter moeilijker. Daarom kregen wij van de KEMA de opdracht dat te modelleren, te 
analyseren, op te lossen en te programmeren. De expliciete wens was toegevoegd dat de 
aanpak zover als redelijk een analytisch karakter moest hebben, vanwege bovengenoemde 
ervaringen, omdat men vele serie-berekeningen wilde doen (parameter scans), en omdat 
men inzicht wilde hebben in met name de condities waaronder de valse reflecties optraden. 
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De oplossing 

Op grond van deze overwegingen is toen een aantal modellen voorgesteld, waarna in 
overleg met de opdrachtgever minder belangrijke aspecten, zoals de vorm van bet 
obstakel, details van de bron, bet smoorgas, zijn gestileerd, zodat bet temperatuurprofiel en 
de pijpopening in groter detail verdisconteerd kan worden. Het probleem kon toen worden 
gescbreven als een variant van de golfvergelijking met variabele coefficienten, en bij de 
geometrie beborende barde-wand randvoorwaarden, uitstralingscondities en condities op 
scberpe randen. 

De temperatuurvariatie in radiele ricbting (d.w.z. dwars op de pijpas) is zeer sterk en laat 
zich niet zo gauw vereenvoudigen, maar de variatie in axiale richting is, uit de aard van 
bet diffusie-en stromingsproces, langzaam (hoewel niet verwaarloosbaar: bet veroorzaakt 
de valse reflecties). Van deze langzame variatie is gebruik te maken bij bet construeren 
van een oplossing. Zonder axiale variatie is de oplossing geheel klassiek exact te schrijven 
als een (dubbel) reeks over basisfuncties of modes, die bepaald worden door een Sturm
Liouville eigenwaardeprobleem. Met een langzame variatie C'langzaam" vergeleken met de 
typische axiale lengteschaal van de modes, d.w.z. zoiets als de golflengte) kan deze vorm 
"geleend" worden, en Iaten we alleen de parameters van de basisfuncties (amplitude, 
eigenwaarde) langzaam op geschikte wijze varieren. Het aantrekkelijke van deze aanpak is 
dat we dicht bij bet paradigma van akoestische pijpmodes blijven, zodat akoestici blijven 
aanvoelen wat er gebeurt. Zo is er bij lage frequenties maar een voortlopende mode, 
terwijl de valse reflecties worden bepaald door bet punt dat een mode van voortlopend 
niet-voortlopend wordt, en de eigenwaarde in bet Sturm-Liouville probleem gelijk aan nul. 

In enthousiaste samenwerking met Bob Mattheij en Ton Baaijens hebben we een program
ma gemaakt dat bij gegeven configuratie de reflectie uitrekent met en zonder obstakel (en 
vele andere dingen). 20 maal de 10-log van bet quotient is dan in decibels bet onderschei
dend vermogen van de metingen. Een van de resultaten was dat een obstakel (bij de vrij 
lage frequentie waarvoor gerekend is) inderdaad gedetecteerd kan worden als deze in de 
orde van 30 a 50% van de pijpdoorsnede gaat afsluiten, maar dat de reflectie verrassender
wijs niet altijd meer, maar soms juist minder wordt. 

De laatste berichten van de KEMA waren dat er intensief met bet programma gewerkt is I 
wordt, en dat bet buitengewoon leerzaam was voor de te maken ontwerpbeslissingen. 

We kunnen ons nog afvragen of bet onderzoek een publikatie heeft opgeleverd. Het 
antwoord is gedeeltelijk bevestigend. Wiskundig bevatte bet probleem een groot aantal 
niet-triviale facetten, essentieel voor bet resultaat, maar ieder apart niet nieuw. Wat wel 
nieuw is, is de specifieke modellering, analyse en oplossing voor dit probleem. De 
verscbillende keuzes, vereenvoudigingen en afwegingen die gemaakt moeten worden, en 
de koppeling tussen fysica en wiskundige beschrijving, zijn tamelijk typerend voor 
"industriele wiskunde", en het probleem is daarom gepresenteerd in wat de verzameling 
bijdragen aan bet vooral educatief bedoelde "Symposium on Topics in Engineering 
Mathematics", te houden in de periode 29 juni - 4 juli 1992 in Surabaya, Indonesie, had 
moeten worden. Zoals bekend zijn de contacten met Indonesie begin 1992 enigszins 
verstoord geraakt en bet niet doorgaan van dit symposium is een van de resultaten. 
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Een probleem wat zich voorts nog voordeed, was het niet ongebruikelijke feit dat de 
opdrachtgever niet gesteld was op een publikatie. In dit geval was dat de firma waar de 
KEMA zelf weer de opdracht van had. We moesten dus in het artikel iedere verwijzing 
naar het oorspronkelijke probleem van kolenvergassing verwijderen. Dit soort terughou
dendheid is heel gebruikelijk, en meestal ook wei terecht, bij de wat kleinere bedrijven die 
met hun investering in een project veel te verliezen hebben, en bovendien vaak niet de staf 
hebben om zelf te kunnen profiteren van vrijgegeven resultaten van anderen op iets andere 
terreinen. 

Een vereenvoudigde versie van het probleem is tenslotte nog gebruikt als praktisch project 
bij de tweede-fase-opleiding "Wiskunde voor de Industrie". Het was een van de projecten 
waarmee de in juni 1992 gehouden cursus Aero-akoestiek werd afgesloten. 

Referenties 

Wie van de technische details meer wil weten, kan die vinden in: 

S.W. Rienstra, "A multiple scales, modal expansion solution for the acoustical detection of 
obstructions in a coal gasification exhaust pipe", Report IWDE 92 - 07 (August 1992, 
TUE). 

S.W. Rienstra, "Acoustical detection of obstructions in a pipe with a temperature gra
dient", Topics in Engineering Mathematics (A. v.d. Burgh, J. Simonis eds.), Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht, 1992, p. 151-179. 

CJ.M. de Jong, P.J.A. Tijink, "Akoestisch gedrag van een diafragma in een kanaal", Wvdl 
student report (in press). 

januari 1993 
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PROEFOPZETTEN (E.E.M. van Berkum) 

lnleiding 

Vanaf het begin van de tachtiger jaren is de belangstelling voor de theorie van het 
proefopzetten toegenomen. De theorie van proefopzetten is van groot belang voor de 
industrie in verband met het efficient ontwikkelen en verbeteren van produkten, het 
verbeteren van produktieprocessen en de kwaliteitscontrole. Die toegenomen belangstelling 
komt mede omdat Taguchi er in Japan in geslaagd is om industrieen van het nut van 
proefopzetten te overtuigen. Gezien het succes van de Japanse industrie raken westerse 
industrieen nu ook meer en meer overtuigd van dat belang. 

Unilever 

Met Unilever, Vlaardingen, bestaat al lang samenwerking op het gebied van de statistiek. 
Deze contacten zijn ontstaan omdat R. Doornbos bij Unilever werkzaam was voordat hij 
naar Eindhoven kwam. 
Mijn samenwerking met U nil ever is begonnen in 1986 toen een student van ons bij 
Unilever ging afstuderen op het gebied van proefopzetten. Bij Unilever had men al een 
programma op het gebied van proefopzetten dat factoriele proefopzetten (eventueel in 
blokken) kon genereren. Unilever was wat dat betreft zijn tijd vooruit. Men wilde dit 
pakk:et echter uitbreiden, omdat de mogelijkheden te beperkt waren. Uit deze eerste 
samenwerking is een permanente samenwerking op het gebied van proefopzetten naar 
voren gekomen. Naar aanleiding van dit eerste afstudeerverslag ontstond namelijk het idee 
om, met een groot woord, een expertsysteem te ontwikkelen. Deze wens kwam naar voren, 
omdat de laboranten steeds meer zelf de statistische analyse gingen doen (met het pakk:et 
SAS) zonder advies te vragen bij de statistische sectie. Dit had tot gevolg dat men ook 
niet meer kwam vragen om advies bij het opzetten van de proef. Dit gat zou gevuld 
moeten worden met een programma dat via vragen aan de gebruiker tot een advies moest 
kunnen komen met betrekking tot een proefopzet. Dit project is in het najaar van 1988 
van start gegaan en uiteindelijk in juni 1990 afgerond. Unilever gebruikt SAS als pakket 
voor de statistische analyse. Toen het project begon, leken de mogelijkheden van SAS te 
beperkt. Daarom is eerst een verkennend onderzoek gedaan, waaruit naar voren kwam dat 
het zinvol was twee programma's te gebruiken: OPZET (het programma van Unilever) 
voor 2n-opzetten (al of niet in blokken) en Echip voor het genereren van proefopzetten 
voor regressiemodellen. Rond deze twee programma's moest een schil gebouwd worden. 
Voor het ontwikkelen van dit interactief programma is gebruik gemaakt van een commer
cieel pakket (Crystal). Voor mij was dit aspect ook interessant, omdat ik in 1986 bij 
Informatica heb gewerkt en daar zijdelings met expertsystemen te maken heb gekregen. 
Nadeel was echter dat het uiteindelijke programma dus te maken had met vier omgevin
gen: Crystal, OPZET, Echip en uiteindelijk SAS voor de analyse. Daarom kwam, toen het 
programma eenmaal ontwikkeld was, de wens om het te vertalen naar SAS. Dit was 
inmiddels ook mogelijk, omdat SAS met de module SAS-QC voor kwaliteitscontrole op de 
markt was gekomen. Dit project is inmiddels ook afgerond. Er is nu een programma 
beschikbaar (geschreven in SAS-taal) dat tot de volgende adviezen kan komen: 
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- (fractionele) factoriele schema's al of niet in blokken 
- central composite designs 
- D-optimale proefopzetten voor algemene regressiemodellen al of niet met beperkingen 

voor het experimentele gebied en al of niet met kwalitatieve factoren 
- mixture designs. 

Of dit programma zal voldoen aan de behoefte zal de toekomst moeten uitwijzen. 
Probleem bij het ontwikkelen van zo'n programma is altijd dat men geneigd is het te 
omvangrijk te maken om aile mogelijkheden te dekken. Dat heeft weer als bezwaar dat 
men veel vragen moet beantwoorden voordat het programma tot een advies komt. 
Of het ontwikk:elen van dit programma zal leiden tot een publicatie erover, is nog de 
vraag. Daarvoor is het misschien te vee! standaardwerk geweest. Wel is het werken aan dit 
project voor mij nuttig geweest voor het onderwijs. Ik heb hierdoor beter inzicht gekregen 
in de huidige stand van zaken op proefopzetgebied, met name wat betreft beschikbare 
programmatuur en wat betreft de wensen in het bedrijfsleven op het gebied van proefop
zetten. 

Verdere consultatie 

Naast dit langdurig project waren er ook kleinere praktische consultaties. In samenwerking 
met H.N. Linssen is het bedrijf Helvoet geadviseerd op het gebied van 2°-opzetten. Het 
betrof bier een eenvoudige standaardsituatie: een 23 -opzet. Dat wil zeggen voor drie 
factoren, die van belang worden verondersteld voor de produktontwikkeling, worden twee 
niveau's gekozen en bij elk van de acht combinaties wordt een waameming gedaan. 
Voordat men ons advies vroeg, gebruikte Helvoet een "one-factor-at-a-time"-opzet, dat wil 
zeggen een opzet waarbij een eerste keuze gemaakt wordt voor de factoren; het produkt 
wordt getest; bij onvoldoende geschiktheid wordt dan slechts een factor van waarde 
veranderd; er wordt opnieuw getest, enzovoorts. Dit is een inefficiente proefopzet die 
bovendien bij de aanwezigheid van interacties van factoren tot foute conclusies kan leiden. 
Dit voorbeeld gebruik ik nog steeds in het onderwijs als inleiding op het college variantie
anlyse en proefopzetten. 
J. Wijnen heeft consultatie gedaan voor Kemira. Ook hier betrof het fractionele, factoriele 
opzetten. 

Cursussen 

De belangstelling in het bedrijfsleven voor proefopzetten mondt ook uit in vragen naar 
cursussen. Zo is een aantal cursussen verzorgd voor General Electric Plastics te Bergen op 
Zoom en vorig jaar voor DAF, Eindhoven. Belangrijk onderdeel van deze laatste cursussen 
waren ook de fractionele 2°-opzetten, waarbij men bijvoorbeeld kan volstaan met de helft 
van het aantal waarnemingen van een volledige opzet. Ik hoop niet dat dat reden is 
geweest dat men nu ook denkt het werk met de helft van het personeel te doen. 

mei 1993 
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PASSAGE STAFFETTENDUSE LANGS WEEFGAREN (A.A.F. van de Ven) 

lnleiding 
Het project was afkomstig van het bedrijf Riiti te Strak:e (thans 'Te Strake') in Deurne. Dit 
machinebedrijf houdt zich o.a. bezig met de productie van (onderdelen van) machinate 
weefgetouwen. Bij deze weefmachines wordt de scheringdraad d.m. v. een naaldvormig 
blaaspijpje ("spuitje") door het inslagdoek geblazen. Een rij van deze spuitjes (de zgn. 
Stafettendiise), gemonteerd op de ladearm, beweegt hierbij in hoog tempo op en neer (+/-
10 keer per seconde) in een richting dwars op het vlak van de weefdraden ("doek"). 
Doordat elk spuitje door dit vlak heen beweegt, raakt het een of meer weefdraden en 
neemt deze een eindje met zich mee (waardoor de draden uitgerekt worden). Aan de kop 
van elk spuitje, bestaande uit een hol buisje met een dichte ronde kop, bevindt zich een 
klein gaatje, waaruit een dunne, sterk geconcentreerde luchtstraal ("jet") wordt gespoten, 
die de weef- of kettingdraden in axiale richting meeneemt (aldus een stuk weefdoek 
makend). 

Bij de passage van het spuitje door het doek trad een enkele maal draadbreuk op van het 
weefgaren, waama het weefproces tot stilstand moest worden gebracht. Bij dit proces 
waren twee verschillende soorten spuitjes in gebruik, die aileen geometrisch aan de kop 
een weinig van elkaar verschilden. Er werd echter wei een verschil in uitval door 
draadbreuk tussen de twee typen spuitjes geconstateerd. Beide spuitjes hadden een 
bolvormige kop; van het oorspronkelijk in gebruik zijnde spuitje (S.l) was de straal van de 
kop O.Smm; terwijl het alternatieve spuitje (8.2) een straal had van l.Smm. Het tweede 
spuitje, dat minder uitval gaf, had dus een stompere kop en leek daardoor eerder meer dan 
minder uitval te zullen geven. Het tegendeel bleek echter het geval en de vraag was: wat 
is hiervan de oorzaak en is het wellicht mogelijk om een ideate (minimale uitval) 
geometrie voor het spuitje te construeren. 

Modellering 

Alvorens wij tot een modellering konden komen, waren een aantal voorbereidende 
werkzaamheden nodig zoals: 
i) Dimensionering van de spuitjes. De twee typen spuitjes verschillen slechts in een 

doorsnede: de doorsnede langs de as van het spuitje loodrecht op de richting van 
de kettingdraad. 

ii) Dimensionering van de draad t.a.v. afmetingen, massa, sterkte-eigenschappen en 
wrijvingscoefficienten. 

iii) Dimensionering van de apparatuur, speciaal de kinematica van de beweging van 
de ladearm met de spuitjes. 

Op grond van punt i) kwamen we tot de conclusie dat we in eerste instantie konden 
volstaan met een 2-dirnensionaal model. Verdere overwegingen overtuigden ons ervan dat 
de verschillen tussen het gedrag van de twee spuitjes op de eerste plaats moesten worden 
gezocht in het contact-gedrag tussen spuitkop en draad. Criteria die hierbij een rol 
speelden waren o.a. 
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- de wrijvingskracht tussen draad en spuitje, 
- de trekspanningen in de draad, 
- energiedissipatie door wrijving (geeft plaatselijke wannteontwikkeling in de draad); 
voor een optimaal gedrag moeten bovenstaande effecten minimaal gehouden worden. 

Daarnaast mag worden verwacht dat van invloed zullen zijn: 
- de voorspanning in de kettingdraad (om hem strak te houden, moet deze draad enigszins 

worden voorgespannen), 
- de massa (per lengte-eenheid) van de draad, 
-de opspanlengte van de draad, 
- de trekstijfheid van de draad. 

Al deze overwegingen brachten ons tot de constructie van een discreet, 2-dimensionaal 
model in de vorm van een massa-veer-systeem: een massapunt, via een veer verbonden 
met een vast punt, dat kan glijden langs een met gegeven snelheid voortbewegende vlakke 
kromme K. Het massapunt met de veer representeert de draad (de stijfheid van de veer 
hangt sterk samen met de voorspanning in de draad) en de kromme K is de vorm van de 
spuit in de relevante doorsnede. Via een model-analyse, waarin het dynamisch gedrag van 
het massa-veer-systeem werd vergeleken met dat van de voorgespannen draad, werden 
adequate waarden voor de massa en de veerstijfheid van het model gevonden. 

Uit de studie aan de hand van dit model bleek dat het belangrijkste breukcriterium moest 
worden gezocht in het wei of niet "sticken" van de draad aan de spuitkop. We vonden 
namelijk dat onder bepaalde condities de draad vast bleef zitten (sticken) aan de spuitkop, 
terwijl in aile ander gevallen de draad langs de spuitkop afgleed en uiteindelijk los kwam 
van de spuit. In geval van stick wordt de draad veel verder uitgerekt, hetgeen aanleiding 
geeft tot veel grotere spanningen in de draad en, mogelijk, tot draadbreuk. 

Ondanks het feit dat het massa-veer-model al een erg vereenvoudigd beeld van de 
werkelijkheid geeft, gaf het toch aanleiding tot een stelsel sterk niet-lineaire bewegingsver
gelijkingen, welke alleen numeriek tot een oplossing konden worden gebracht. Deze 
numerieke implementatie werd verricht door Peter van Lieshout en Berry van Bree. De 
bewegingsvergelijkingen werden opgelost door middel van een Runge-Kutta methode van 
de Se orde. Behalve de beweging van het massapunt (de draad) ten opzichte van de 
kromme K (het spuitje) werden ook de normaalkracht en de wrijvingskracht tussen draad 
en spuitje berekend. Tevens werd nagegaan of aan een loslaat-criterium (het nul-worden 
van de normaalkracht) dan wei aan een stick-criterium (het tot rust komen van de 
puntmassa ten opzichte van K) was voldaan. 

Resultaten en Conclusies 

Uit de resultaten van de numerieke berekeningen bleek dat, enige tijd na het begin van 
contact, 

of de draad van de spuitkop loskomt, 
of blijft sticken. 

Voor deze berekeningen waren we uitgegaan van een cirkelvormige kop K. Het eerste 
contactpunt tussen draad en spuitkop lag ergens willekeurig op deze cirkel, aangegeven 



16 

door de hoek Si gemeten vanaf de symmetrielijn van K. Er bleek een critische topboek Scr 
te bestaan, zodanig dat als ai E [0, ecrJ er altijd stick optrad (0<9cr<<l). De waarde van 
deze critische tophoek was o.a. sterk athankelijk van de wrijvingscoefficient tussen spuitje 
en draad. 

Een nader inspectie van de precieze geometrie van de twee spuitkoppen leerde ons dat het 
spuitje S.l inderdaad een cirkelvormige kop had en dus ook een niet-lege stick-zone 
[O,Scr]. Daarentegen had het spuitje S.2 een aangesneden kop, inhoudende dat de kromme 
K aan de symmetrielijn een spitse hoek maakte. In dit geval liep 9 dus niet vanaf 9=0, 
maar vanaf een eindigewaarde, zeg 90 (90>0), en aldus verkleinde de stick-zone zich tot 
[90,9crl• wat mogelijk zelfs een lege verzameling kon zijn. Weliswaar was de spitse punt 
van S.2 enigszins afgerond, maar dit afgeplatte stukje was klein ten opzichte van de rest 
van de kop. 

Er van uitgaande dat stick de (boofd)oorzaak van draadbreuk was, verklaarde deze 
waarneming dus het verscbijnsel dat het tweede spuitje duidelijk minder uitval kende dan 
bet eerste, en biermee ondersteunde dit resultaat tevens onze verwachting dat het stickver
scbijnsel inderdaad een van, zo niet de belangrijkste, oorzaken voor draadbreuk is. 

Ons 2-dimensionale model (met al zijn evidente tekortkomingen) was dus tocb voldoende 
om op relatief eenvoudige wijze een antwoord op de in de Inleiding gestelde vraag te 
geven. Voor een goede, kwantitatieve bescbrijving van bet dynamiscb gedrag van de 
kettingdraad, inclusief de daarin optredende kracbten, is echter een nauwkeuriger, 3-
dimensionaal, model nodig. 

Rapport: IWDE 92-11, Passage Stafettendiise langs weefgaren, A.A.F. van de Yen 
en P.H. van Liesbout. 

P.S. In maart 1993 beeft Te Strake in de RAJ de Mecbatronics Trophy gewonnen voor 
de ontwikkeling van een electronisch bestuurbaar, pneumatisch inslagsysteem voor 
weefmachines. 

september 1993 
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EEN ACQUISITIEPOGING (Jaap Molenaar) 

In de serie "Rondom het IWDE" zijn er tot nu toe beschrijvingen verschenen van 
geslaagde projecten voor de industrie. Echter, bij de acquisitie is het onvermijdelijk dat er 
contacten met het bedrijfsleven zijn, die veelbelovend lijken en waarin daarom een flinke 
hoeveelheid tijd en moeite ge1nvesteerd wordt, maar die niet leiden tot een contractre
searchproject. Om een evenwichtig beeld van de IWDE-activiteiten te geven zal in deze 
aflevering een schets gegeven worden van een mislukte acquisitiepoging. De wiskunde die 
daarbij een rol speelde is overigens heel aardig en wellicht in een andere context bruik
baar. 

Het betreffende bedrijf was Van Helvoirt B.V. te Berlicum. Deze onderneming voert o.a. 
grote graafprojecten uit. Men had opdracht voor het aanbrengen van ondergrondse 
gaspijpen. Met het leggen van pijpen, bijvoorbeeld onder wegen en rivieren door, had het 
bedrijf veel ervaring, maar aileen als het rechte pijpen betrof. Een schets van zo'n situtatie 
is in figuur 1 gegeven. 

11erkpul 
konool 

scherm 

~--------------------------:-1 lam I~ 
~ 

boorkop 

-
verkpul 

Figuur 1. Schels von een boorsiluotie met rechLe pdp !niet op schooll 

De boorkop met daarachter een stuk pijp wordt het obstakel ingeduwd. De boorkop 
schraapt de grond weg, die als slurrie via de pijp wordt afgevoerd. Als het eerste stuk pijp 
bijna in de tunnel verdwenen is, wordt er een nieuw stuk aangelast, waarna het duw
schraapproces opnieuw begint. Tijdens het boren zal de boorkop de neiging vertonen niet 
precies rechtdoor te gaan. De grond is namelijk nooit helemaal homogeen van samenstel
ling. De stand en daarmee de richting waarin de boorkop schraapt, kan bijgesteld worden 
en hiermee stuurt men. Om effectief te kunnen sturen moet er voortdurend gemeten 
worden welk pad de boorkop aan het volgen is. Dit gebeurt met een lastersysteem. Achter 
de boorkop zit een laser gemonteerd evenwijdig aan de as van de pijp. De laserstraal 
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schijnt naar achteren door de pijp en treft een schenn. Zodra het pad van de boorkop 
afwijkt van een rechte lijn, gaat de laserspot bewegen over het scherm. Aan de hand van 
deze beweging wordt bijgestuurd. Heel simpel dus. Het zal duidelijk zijn dat deze methode 
faalt wanneer de pijp de bocht om moet. 

Dus gevraagd: een meetsysteem voor het bepalen van de boorkoppositie voor willekeurige 
tunnelgeometrie. 
Er is een systeem op de markt dat de boorkopbewegingen in het verticale vlak registreert 
door de hoek tussen de pijpas en de verticaal te meten en te integreren. De verticaal is 
eenvoudig te bepalen door gebruik te maken van de zwaartekracht. Het meten van de 
horizontale positie is echter een groot probleem, omdat een vaste horizontale richting niet 
goed te bepalen is. Systemen gebaseerd op het aardmagnetische veld zijn nogal onbe
trouwbaar. 

Van Helvoirt kwam in contact met het IWDE via het Innovatiecentrum Oost-Brabant. In 
een eerste orienterend gesprek kwam de vraag of we mogelijkheden zagen voor een 
dergelijk meetsysteem. In eerste instantie dacht men aan een variant op het in figuur 1 
getekende systeem, waarbij de laserstraal met spiegels de hoek omgeleid zou moeten 
worden. Na enig gepuzzel kwam het IWDE tot de conclusie dat het gebruik van spiegels 
tot grote praktische problemen leidt. Echter, er is een altematief: 

Monteer het scherm op een vaste afstand achter de laser en loodrecht op de pijpas. 
Registreer de wandeling van de laserspot over het scherm electronisch. Meet ook de lengte 
van de tunnel als functie van de tijd. Voer deze gegevens continu toe aan een in de 
werkput opgestelde PC en bereken daarop on-line het pad dat de boorkop volgt. 
Zie figuur 2. 

verkput 

--,---------~~-____ ... 

.__ ______ _.,.··-··-·········--···-··p-i}plengle(tijd) 

Figuur 2. Schets van een boorsiluotie met kromme pjjp (niel op school! 
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We Iaten het aan de wiskundig georienteerde lezers over om zelf met elementaire 
differentiaal- geometrie nate gaan dat uit deze gegevens inderdaad de boorkoppositie door 
integratie te berekenen is. 

Dit idee werd aan Van Helvoirt gepresenteerd en men was enthousiast over de eenvoud. 
Weldra dook er echter een probleem op. Men had ons gesuggereerd dat het kopen van een 
scherm, waarmee electronisch de positie van een lichtvlek gemeten kan worden, een 
triviaal onderdeel van het plan was. Helaas, toen het erop aankwam welk scherm gekozen 
moest worden, bleek een dergelijk systeem helemaal niet standaard te koop te zijn. Omdat 
het project onverwachts op dit technische detail dreigde te stranden, ging het IWDE toen 
zelf op zoek naar een oplossing. Die werd gevonden bij de Innovatiewerkplaats te Nuenen, 
een ondememing uitgaande van o.a. de Hogeschool Eindhoven. Daar zou op korte termijn 
een dergelijk systeem ontworpen en vervaardigd kunnen worden. Een complicatie bleek te 
zijn dat de Innovatiewerkplaats geen rechtstreeks contact wilde hebben met Van Helvoirt, 
omdat men reeds voor een concurrerend bedrijf werkte. Deze hobbel werd genomen door 
een offerte voor een contract op te stellen, waarin het IWDE als hoofdaannemer en de 
Innovatiewerkplaats als onderaannemer fungeerden. Deze met veel moeite opgestelde 
offerte werd door Van Helvoirt bestudeerd en .... . niet geaccepteerd. De reden was 
allereerst van financiele aard. Doordat het benodigde scherm speciaal voor dit project 
gemaakt moest worden, liep de prijs van het geheel enorm op. Een andere, overigens niet 
officieel genoemde reden, was waarschijnlijk de angst voor het onbekende. Op korte 
termijn moest men beslissen over de aanschaf van een systeem dat berustte op een 
wiskundig inzicht dat voor hen niet te doorgronden viel en bovendien nog niet eerder 
toegepast en dus getest was. Uiteindelijk besloot men het systeem te gebruiken dat aileen 
verticale verplaatsingen meet en het risico te nemen afwijkingen in de horizontale positie 
van de pijp te krijgen. 

Dit acquisitieproject bevatte een meer dan gewoon aantal hobbels. De evaluatie van de 
gang van zaken leverde nuttige inzichten op. Een daarvan is dat je een idee voor een 
innovatieve methode aileen verkocht krijgt, als je een prototype kunt demonstreren. Het 
bedrijfsleven denkt nu eenmaal in produkten, niet in wiskundige methoden. Maar om een 
produkt te kunnen aanbieden, waarvan de essentie een wiskundig inzicht is, moet er al 
veel werk verzet zijn. Als het om een algoritme gaat, dat gei"mplementeerd moet worden in 
een computerprogramma (en daarmee een produkt wordt), is het nog haalbaar de investe
ring te doen. Zijn er echter naast de computer nog andere apparaten nodig, dan kan het 
IWDE zeker niet als hoofdaannemer fungeren. Een andere les uit deze acquisitie is dat 
grote tijdsdruk funest is als het gaat om het ontwikkelen en overdragen van nieuwe 
technieken. 

Gelukkig gaan de meeste acquisitieprojecten voorspoediger en doorlopen ze min of meer 
gladjes de volgende stadia: orientatie, modellering, bijstelling van de modellering, 
projectomschrijving voor gefaseerde uitvoering, offerte met prijsbepaling, onderhan
deling over de geheimhoudingsvoorwaarden en tenslotte acceptatie offerle. 

november 1993 
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CURSUSSEN (Sjoerd Rienstra). 

Een van de IWDE-activiteiten waaraan in deze serie nog geen aandacbt is besteed is de 
organisatie en bet geven van cursussen op toegepast (dwz. "industrieel") wiskundig gebied. 

Motivatie 

De acbterliggende gedachte is heel eenvoudig: 
1. Een van de boofdtaken van een universiteit is geavanceerd onderwijs. Dat is dus onze 

specialiteit en daarvan kunnen we in breder verband proberen gebruik te maken. 
2. Een bedrijf zal soms niet zozeer behoefte hebben aan de oplossing van een probleem 

als wei aan kennis van oplossingen van een zekere categorie problemen. Met andere 
woorden, bijscholing van medewerkers op een beperkt gebied. 

Haken en ogen 

Nu zitten bier heel wat baken en ogen aan. 
Een bedrijf laat (in de regel) een medewerker geen universitaire opleiding volgen. Dat 
is te breed en duurt daardoor te lang, zodat de kosten van gemiste produktieve uren te 
groot wordt. Verder is het onzeker of de investering terugkomt Zo'n complete oplei
ding moet de medewerker doen voordat bij een beroepsloopbaan aanvangt. Waar de 
interesse bij een bedrijf naar uitgaat zijn daarom korte, intensieve en gespecialiseerde 
cursussen. Die heeft de universiteit ecbter niet klaar liggen en deze moeten daarom 
apart gemaakt worden. Dat kost geld. 
Heeft een bedrijf een voldoende grote groep medewerkers (zeg, meer dan 15) met 
belangstelling voor dezelfde cursus, dan kan een cursus in zijn gebeel aan het bedrijf 
worden aangeboden, inclusief voor bet bedrijf specifieke voorbeelden en oefeningen, 
zodat de vertaling naar de bedoelde eindtoepassing kant en klaar kan worden meegele
verd. De totale kosten voor het bedrijf zijn dan eenmalig, en zijn onafhankelijk van 
het aantal cursisten. Dit is zowel voor cursusgever als -ontvanger een vrij comfortabele 
en risicoloze vorm. 
Kan een bedrijf maar een of twee cursisten leveren, dan moeten deze aanschuiven bij 
een bestaande cursus. 

Als je nu zo'n aanschuifcursus gaat organiseren word je geconfronteerd met de volgende 
problemen: 

Voor welke cursussen is er zoveel belangstelling dat het de moeite loont er een te 
organiseren. Voor welke hiervan is expertise in huis? 
Welke cursussen zijn zo populair dat die markt overvol en niet meer interessant is? 
Hoe laat je je doelgroep weten dat je een cursus voor ze hebt? 

Peilen van de belangstelling is minder eenvoudig dan bet lijkt. Iedereen peilt, en een grote 
vraag betekent in de regel ook een groot aanbod. En met de echt professionele cursusorga
nisatoren, met een beperkt maar zeer feestelijk aangekleed en scherp aanbod, is het 
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moeilijk concurreren. Het gaat feitelijk om het subtiele onderscheid van een markt die 
klein genoeg is om vakinhoudelijk weinig concurrenten te hebben maar toch groot genoeg 
om een klas te vullen. 

Direct aansluitend doet zich dan het probleem voor van de geringe potentiele-cursistdicht
heid. Als bijvoorbeeld (achteraf blijkt dat) er in geheel Nederland 100 potentiele cursisten 
zijn, waarvan 20% ook echt kunnen of willen deelnemen, dan zal dat met een bereik van 
50% van de markt 10 cursisten opleveren. Stel dat we die willen bereiken met advertenties 
in de grote bladen (lntermediair, De lngenieur, dagbladen), dan kost dat voor een niet al te 
kleine advertentie tussen f 2000,- en f 4000,-. Als de cursus per cursist zo'n f 2000,- a f 
3000,- opbrengt dan is het duidelijk dat dat nauwelijks kan renderen. 

De conclusie die door de meeste cursusorganisatoren is getrokken is dat de markt bereikt 
moet worden door een beperkte maar zeer gerichte mailing. Deze aanpak valt of staat 
echter met de beschikbaarheid van een adressenbestand met gedetailleerde en nauwkeurig 
bijgehouden informatie. 

Huidige aanpak 

Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot de volgende aanpak: 
1 "In house"-cursussen (bedrijfscursussen) worden geleverd als het voldoende oplevert: 

interessante contacten met het bedrijf, of financieel anderszins, uiteraard afgezet tegen 
de hoeveelheid te investeren tijd. 

2 Aanschuif-cursussen (open cursussen) worden voor buitenstaanders opengesteld als ze 
in zekere zin toch al gegeven worden, namelijk de specialistische cursussen in ECMI
verband voor de 2de fase studenten van de opleiding "Wiskunde voor de Industrie". 
Dat verkleint het noodzakelijk minimum aantal cursisten (men moet niet de illusie 
hebben dat alle inkomsten dan "gratis" zijn; er blijft nog veel voorbereidend en 
begeleidend werk omheen). De cursussen zijn per definitie "postacademisch" en door 
de intemationale samenwerking vaak vrij uniek. 

3 Samenwerken met de Stichting Postacademisch Onderwijs in de Natuurwetenschappen 
(PAON), die met zo'n 50 cursussen per jaar een scherp beeld van de markt heeft, en 
een groot en up-to-date adresbestand heeft. Winst en verlies worden gedeeld zodat 
heiden voordeel hebben bij een goede gang van zaken. 

Afgezien van conjuncturele schommelingen Ievert de huidige opzet winstgevende resulta
ten. Hoewel we de marges nog wei wat groter zouden willen zien doen we het beter, soms 
zelfs aanzienlijk beter, dan de meeste collega ECMI-instituten die zich ook met postacade
misch onderwijs bezighouden, en waarmee jaarlijks een werkvergadering wordt gehouden. 
Aileen Oxford loopt ook zeer goed. Inderdaad door de aanwezigheid van een universitair 
organisatiebureau, vergelijkbaar met ons PAON. De overige ECMI-collega's gaan met 
ingang van dit jaar ook zien of onze aanpak met een "PAON" bij hen kan werken. 
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De cursussen die tot nu toe gehouden zijn: 

de open cursussen: 
Distributie, Locatie en Allocatie (1990) 
prof. dr. J.K. Lenstra (TUE) 
Eindige Elementen (1990) 
J.K.M. Jansen (TUE) 
Heat and Mass Transfer (1991) 
Prof. S. McKee (Strathclyde University, Glasgow) 
Eindige Elementen (1991) 
J .K.M. Jan sen (TUE) 
Design of Experiments ( 1991) 
J.B. Dijkstra, M.J.M. Rietjens, R. Doornbosch, J.T.M. Wijnen (TUE) 
Inverse Problems (1991) 
Prof. H.W. Engl (Linz) 
Spline Approximatie (1992) 
H. ter Morsche, C. van Overveld, C. van Ginneken (TUE) 
Aero-Akoestiek (1992) 
A. Hirschberg, S.W. Rienstra (TUE) 
Liquid Crystal Devices ( 1992) 
Prof. P.M. Leslie (Strathclyde University, Glasgow) 
Chaos en Voorspelbaarheid (1993) 
Prof. F. Takens (RUG), prof. H.W. Broer (RUG), J. Molenaar (TUE) 
Environmental Modelling (1993) 
C. Coles (Strathclyde University, Glasgow) 

de bedrijfscursussen: 
Proefopzetten met SAS (GEP) (1990) 
J.B. Djjkstra, M.J.M. Rietjens, J.T.M. Wijnen, E.E.M. van Berkum (TUE) 
Proefopzetten met SAS (DOW) (1990) 
J.B. Dijkstra, M.J.M. Rietjens 
Regressieanalyse en Proefopzetten m.b.v. SAS (GEP) (1991) 
J.B. Dijkstra, M.J.M. Rietjens 
Introduction to Applied Statistics (DAF) (1992, 2x) 
K.J. Rijpkema, Jack T.M. Wijnen (TUE) 
Design and Analysis of Experiments (DAF) (1992) 
E.E.M. van Berkum, J.T.M. Wijnen (TUE) 
Voorraadbeheersing in de praktijk (Baan Info Systems) (1994) 
Prof. A.G. de Kok, L. Fortuyn (TUE) 

april 1994 
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HET IWDE EN EINDPROJECTEN VOOR WISKUNDE VOOR DE INDUSTRIE 
(Sjoerd Rienstra) 

Bij het opzetten van de tweede fase opleiding "Wiskunde voor de Industrie" is besloten 
dat bet van essentieel belang is dat er zowel in bet kader van de opleiding als voor de 
faculteit als geheel een geregeld en centraal contact bestaat met bedrijfsleven, waar 
industriele en meer algemeen toegepaste wiskunde een rol speelt. Daardoor is de 
"Wiskunde voor de Industrie"-opleiding een mede-aanleiding geweest voor de oprichting 
van bet IWDE. Direct en indirect Ieven bet IWDE bijdragen aan de opleiding. Een van 
deze bijdragen betreft de Eindprojecten, de praktische bedrijfsstage waarmee de opleiding 
wordt afgesloten. 

"The proof of the pudding lies in the eating" zeggen de Engelsen, als ze willen aangeven, 
dat de prak:tijk beslissend is. Wij hebben daar niet zo'n beeldend gezegde voor, maar ook 
wij zijn het er over eens, dat niemand zwemmen kan leren met een schriftelijke cursus, 
auto kan rijden uit een boekje of een succesvol manager kan zijn na een weekje cursus op 
de Veluwe. 

Of, om dichter bij huis te blijven, een toegepast wiskundige moet het gevoel voor de 
werkelijkheid, die hij beschrijft, voor een deel uit ondervinding leren. Hij mag niet met 
een misschien heel grate nauwkeurigheid een heel fout antwoord produceren. Hij moet een 
ruw model van een verfijnd model kunnen onderscheiden. Hij moet bij de berekening van, 
pakweg, een brug direct aan het antwoord kunnen zien dat er een vergissing gemaakt is 
tussen 1 gram en 7000 ton omdat bijvoorbeeld de gebruikte eenheden psi en niet dyne!rrl 
waren. (V oor wie dit voorbeeld wat flauw is, mag ook den ken aan model-misinterpretaties 
in bet algemeen, zoals het toepassen van de Kutta-Joukowski voorwaarde in een visceuze 
stroming.) Elementen in een wiskundig model moeten altijd verbonden blijven met waar 
ze voor staan en niet zoals de stukken uit een schaakspel toevallig bekende namen hebben 
maar verder alleen onderhevig aan formele regels. 

Vandaar dat de opleiding "Wiskunde voor de Industrie" niet af is, voordat praktische 
ervaring in de vorm van het "Eindproject" is opgedaan bij een bedrijf. 

Behalve deze voor de hand liggende argumenten is er nog een andere, misschien iets 
minder benoembare, kant aan de zaak. Wiskunde vervult in natuurwetenschappen en 
techniek niet aileen de rol van "rekenmethode", maar in hoge mate vooral die van een taaL 
En we weten allemaal dat je op school nog zo goed je best kunt doen op een vreemde 
taal, de fijne nuances, het levend maken van de woordenschat, et cetera, bereik je pas als 
je in het land zelf bent. We sturen de Wvdl-cursisten dus eigenlijk een beetje naar het 
wiskundige "buitenland". 

Hoezo is wiskunde nu een "taal" ? 

Wiskunde omvat de studie van abstracte structuren en hun relaties. In 
natuurwetenschappen die beschrijfbaar zijn in nauwkeurig omschreven structuren (die dus 
de grondslagen van dat vak modelleren) leven de wiskunde aldus "kant en klare" stellin-
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gen en methoden om deze structuren, en daarmee het betreffende vak: te begrijpen. Dit is 
de zuiverste vorm van toegepaste wiskunde (voorbeeld: theoretische natuurkunde). Het is 
de basis van de natuurwetenschappelijke traditie die teruggaat tot Galilei. Het is misschien 
typerend, dat een van Nederlands eerste grote toegepast wiskundigen, Simon Stevin, deze 
eigen en dienende dubbelrol van de wiskunde herkende en vastlegde in de naam "Wis
kunde": de kunde van het wissen, d.w.z. abstraheren, en het wis en zeker weten. 

De industriele wiskunde typeert zich echter doord.at het te behandelen probleem in detail 
buitengewoon ingewikkeld is en eigenlijk niet wiskundig volledig beschrijfbaar 
(modelleerbaar) is, maar aan de andere kant in zijn onderdelen wel goed begrepen is, en 
overzichtelijk is door de beschikbaarheid van een of andere realisatie (bijvoorbeeld 
luchtstromingen, staalconstructies, produktielijn van potjes jam). In zo'n situatie hoeft de 
wiskundige zich bij zijn analyse niet aileen te verlaten op de wiskunde zelf, maar kan hij 
zich deels Iaten leiden door de werkelijkheid. Hij zal bijvoorbeeld eerst zoeken naar zo 
sterke vereenvoudigingen, dat een bepaalde skeletstructuur zichtbaar wordt. Vervolgens zal 
hij singuliere punten of speciale gevallen apart bekijken. Geleidelijk aan zal hij dan eens 
gaan denken aan een meeromvattende modellering, waar dan de computer bij te pas moet 
komen. De wiskunde speelt dan steeds meer de rol van de taal waarin probleem en 
oplossing gesteld zijn. En dus is dan het "vertalen" cruciaal, d.w.z. modelleren en inter
preteren. 

Terug nu naar de 2-de fase opleiding en de Eindprojecten. 

In de Middeleeuwen plachten gezellen 7 jaar bij een meester prak:tijk op te doen voor ze 
zich volleerd mochten noemen. Dit is in de huidige tijd wat aan de lange kant. Wij hebben 
gekozen voor een half jaar. De cursisten hebben al een ruime studieperiode achter de rug, 
terwijl ze ook prak:tische ervaring zullen opdoen in het bedrijf waar ze na hun diploma 
terechtkomen. Toch zou het niet goed zijn de opleiding af te sluiten zonder enige 
prak:tijkervaring. Er zijn verschillende redenen waarom we eraan hechten deze ervaring 
binnen de opleiding te laten plaatsvinden. 

Ten eerste draagt het bij tot de veelzijdigheid van de opgeleide in kwestie. De industrieel 
wiskundige zal hoe dan ook met problemen te mak:en krijgen die van oorsprong niet 
wiskundig zijn, en waar een zeker gevoel voor ontwikkeld moet worden. Hoe vak:er je dat 
proces hebt doorgemaak:t, hoe meer overzicht je krijgt en hoe sneller je dat afgaat. 
Bovendien zullen de confrontaties van steeds verschillende vakgebieden elkaar versterken. 

Een tweede reden is eigenbelang van de opleiding. Via de begeleiding vanuit de TUE (die 
plaatsvindt naast de begeleiding van het betreffende bedrijf), kunnen de TUE medewerkers 
hun "feeling" met de prak:tijk op peil houden, iets wat voor deze opleiding in het bijzonder 
natuurlijk essentieel is. 

Aspecten, waar de cursist bij de stage mee in aanraking moet komen, zijn: 
een realistisch probleem waar in een of andere zin belangen mee gemoeid zijn. 
de rol die dit probleem speelt voor het bedrijf. 
de modelleerfase, dat wil zeggen het vertalen van bet probleem in wiskundige 
relaties. 
een verscheidenheid van wiskundige technieken voor de analyse en oplossing van het 
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probleem. 
de interpretatiefase, dat wil zeggen het terugvertalen van ( tussen-) resultaten naar de 
werkelijkheid van het oorspronkelijke probleem. 
resultaten (denk aan computerprogramma's) in een vonn brengen dat ze begrijpelijk 
en hanteerbaar zijn voor degene van wie de oorspronkelijke vraag afkomstig was. 
mondelinge en schriftelijke verslaggeving 
interdisciplinair teamwork. 
organisatorische zaken als projectmanagement, tijd- en kostenschattingen, acquisitie. 

Dit is uiteraard een ideaal: soms is het modelleren al goeddeels gedaan, soms speelt de 
wiskunde een kleine rol, soms speelt de computer een heel grote rol, en in hoeverre men 
een stagiair betrekt bij projectmanagement, kostenschattingen en acquisitie hangen met 
bedrijfscultuur samen en varieren sterk van geval tot geval. 

Welke vonn hebben de eindprojecten? 

Een goed eindproject heeft directe waarde voor het bedrijf in kwestie, en dient niet (aileen 
maar) de hobby te zijn van een medewerker. Het mag dus niet het wat vrijblijvende 
karakter hebben van sommige eerste-fase stages. Dit moet tot uiting komen in 
medewerking van het bedrijf in de vorm van het leveren van mankracht voor begeleiding, 
faciliteiten en een financiele bijdrage aan de personele kosten. Een en ander wordt strikt 
zakelijk vastgelegd in een contract met de wederzijds aangegane verplichtingen. 

Het project wordt uitgevoerd door een team, gefonneerd rond de cursist, en bestaande uit: 
de cursist uit de ontwerpersopleiding 
een lid van de vaste staf van de Technische Universiteit Eindhoven 
een lid van de vaste staf van het betrokken bedrijf. 

De tweede-fase cursist fungeert als teamleider. Het lid van de vaste staf van de TUE 
begeleidt het project als geheel, zorgt voor adviezen en bewaakt de wetenschappelijke 
kwaliteit. De medewerker van het bedrijf verschaft de nodige informatie omtrent het 
probleem, zorgt ervoor dat tijdens de voortgang het oorspronkelijke probleem aan de orde 
blijft, en beoordeelt de relevantie van de resultaten voor het bedrijf. Indien nodig of nuttig 
kunnen natuurlijk meer stafleden aan de begeleiding bijdragen. 

Een meer uitgebreide versie van een eindproject is het "combinatieproject". Hierbij wordt 
het team aangevuld met enige eerste-fase studenten in hun afstudeerfase. Dit is tot nu toe 
twee maal gerealiseerd. Het probleem is, dat het hiervoor nodig is op zodanig ruime 
termijn afspraken te maken om alle lijntjes op hetzelfde moment te Iaten samenkomen, dat 
het aanbod van geschikte problemen klein is. De grote tijdsmarge is namelijk in strijd met 
een andere eis, namelijk dat het voor het bedrijf een realistisch probleem moet zijn, en 
realistische problemen hebben haast. Goede eindprojecten komen daardoor in een laat 
stadium beschikbaar. 

Hoe komen we nu aan projecten? 

Tot nu toe is een groot deel van de eindprojecten is door het IWDE verkregen, als vanzelf 
voortkomend uit de grote hoeveelheid bedrijfscontacten. De laatste tijd wordt emaar 
gestreefd, dat de eerste TUE-begeleider zelf eerst zoekt en zijn/haar bedrijfscontacten 
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aanboort. Niet aileen levert dat een project, dat preciezer aansluit bij bet vakgebied van de 
begeleider, maar ook is de betrokkenheid er van het begin af aan. In aile gevallen neemt 
het IWDE de procedures aangaande contract en financiele afwikkeling voor zijn rekening. 

Op bovenstaande vorrnt een categorie een uitzondering: de eindprojecten die op grond van 
de samenwerking binnen ECMI (het "European Consortium for Mathematics in Industry") 
in het buitenland worden uitgevoerd. Voor deze projecten hebben onze buitenlandse 
partners gezorgd. Omgekeerd heeft de TUE (en daarrnee bet IWDE) voor een aantal 
buitenlandse studenten een project in Nederland gearrangeerd. 

Na deze algemene ideeen met wat we vinden, wat we willen, en hoe het zou moeten, dan 
de praktijk. Om een idee te geven hoe de eindprojecten er uiteindelijk uitzien zal ik 
hieronder beknopt de gerealiseerde en lopende projecten opsommen. Merk op dat de 
onderwerpen een grote diversiteit vertonen, en met tal van toepassingsvakken verband 
houden. In de lijst zijn de projecten die in bet buitenland plaats vonden, met een sterretje 
* aangeduid. 

Eindprojecten WISKUNDE VOOR DE INDUSTRIE, huidige stand 

De ontwikkeling van biomechanische computermodellen van de mens, ten behoeve van 
onderzoek naar o.a. ongelukpreventie en sportblessures. 

Onderzoek naar de warrnteuitwisseling met de bodem van een ondergrondse pijplijn. De 
viscositeit van hierdoor getransporteerd vloeibaar gemaakt kolengruis is sterk 
temperatuurafhankelijk. 

Schatten van reactieconstanten in chemische reacties indien de concentratie van 
sommige reagerende componenten niet gemeten kan worden. 

Vergelijking van de stroming en warrntehuishouding van een Newtonse met een niet
Newtonse zeer visceuze vloeistof in een polymerisatiereactor. 

Ontwerp van foutcorrigerende codes ten behoeve van satellietcommunicatie. 

Het schatten van parameters in rheologische vergelijkingen die het visco-elastisch 
gedrag van polyrneren beschrijven. 

Het rnodelleren van krimp- en vervormingsgedrag van aardewerk in de bakfase, om 
beter te voorzien welke vorrn de oven in moet. 

Het automatisch identificeren van de segmentatie van geologische logs met behulp van 
neurale netwerken. 

Data analyse ten behoeve van onderzoek naar wasver:1..achters. 



27 

Optimalisatie van de produktieplanning in de voedingsmiddelen industrie. Speciale 
randvoorwaarden worden bier gesteld door eisen op het gebied van hygiene en opslag. 

Onderzoek ten behoeve van het opstellen van logistieke besturingsregels bij het 
assemblageproces van vracbtwagens. 

Berekenen van watergolfprofielen bij verschillende bodemprofielen en waterdiepten. 
Numeriek onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuw golfmodel. 

Typedetectie van een in de lucht vliegende belikopter aan de hand van infraroodbeelden. 

Onderzoek naar de relatie tussen gestandaardiseerde kwaliteitsparameters en het 
voorkomen van (crc-4 blok-) fouten in transmissieverbindingen, teneinde het 
transmissiemodel te verbeteren. 

Het verbeteren van het getijdemodel voor bet Ooster- en Westerscbeldebekken, door de 
fysische oorzaak van voorkomende afwijkingen te onderzoeken, en door deze met 
Kalmanfiltertechnieken te reduceren. 

Onderzoek naar oplosmethoden voor stromingsproblemen met sterke gradienten, 
teneinde een alternatief algoritme te vinden om opgenomen te worden in het pakket "Phoe
nics" 

Minimalisatie van temperatuureffecten bij de bepaling van bet calorisch vermogen van 
consumptieaardgas (Wobbe-index). 

Onderzoek naar en implementatie van een verbeterde methode voor de berekening van 
transport door convectie en dispersie van in grondwater opgeloste stoffen. 

Onderzoek naar het toepassen van niet-verschoven roosters voor turbulente 
incompressibele stromingsberekeningen, om willekeurige geometrieen mogelijk te 
maken. 

Ret ontwikkelen van een algemene methode om met behulp van neurale netwerken een 
willekeurige chemische reactie te modelleren uit meetgegevens, teneinde de reactie te 
kunnen optimaliseren. Daarnaast het ontwikkelen van een "process control" systeem met 
behulp van een neuraal netwerk. 

Ret vinden van een betere oplosmethode voor het probleem van het toewijzen van 
radiofrequenties aan de basisstations van een mobiel communicatienetwerk, zodanig dat 
naburige stations elkaar zo min mogelijk storen. 

Het ontwerpen van een geautomatiseerd planningssysteem voor de produktie van 
diergeneesmiddelen, waarbij tegen minimale kosten een hoog service-niveau en lage 
voorraadkosten gehandhaafd worden, onder gegeven capaciteitsrestricties en volgorde
afhankelijke omstelkosten. 

Onderzoek naar authenticatiemechanismen en protocols (waar onder zero-knowledge 
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protocols) voor digitale ondertekening, en de toepassing daarvan bij public keys en 
telecommunicatienetwerken. 

Het ontwerpen van een open beveiligingssysteem voor banktransacties, waarvoor 
beveiliging met cryptologische technieken mogelijk is. 

Analyse van de ordersgewijze produktie en distributie van eierdozen, met als doel een 
planningssysteem dat een ordervolgorde Ievert met een minimale machineomsteltijd. 

Het bepalen van Boozer-coordinateD ten behoeve van berekeningen aan een plasma, dat 
met behulp van een magneetveld is opgesloten in een torusachtige ruimte. Extreem hoge 
plasmatemperaturen moeten dan uiteindelijk leiden tot het vrijkomen van energie uit 
kernfusie. 

De toepassing in een commercieel pakket van de gemengde eindige-elementen methode en 
de blokgecentreerde eindige-differentie methode voor de snelheidsbepaling in een twee
fasenstroming in poreuze media. 

Het ontwikkeling van software waarmee een eindige-elementen routine, voor de 
berekening van trillingen van (bv.) een machine, kan worden gekoppeld aan een rand
elementen routine, waarmee dan het daardoor afgestraalde geluid kan worden bepaald. 

De ontwikkeling van een beslissingsondersteunend planningssysteem, gebaseerd op plannings
en optimalisatiealgoritmen uit de schedulingtheorie, voor de produktie (op order) van 

plaatwerk in de utiliteitsbouw. 

De beschrijving van de waterstraal waarmee papierpulp op een lopende band wordt 
gespoten bij de produktie van papier. Een zo uniform mogelijke straal Ievert de minste 
verliezen. 

Onderzoek naar het (visco-)elastisch gedrag van bloedvaten als functie van de bloeddruk. 

Het oplossen van de vergelijking voor de zgn. "potential vorticity", een grootheid die 
centraal staat bij de beschrijving van het weer en de weersvoorspelling. 

Onderzoek naar de gevoeligheid voor dynamische randvoorwaarden van een tweedimensi
onaal stralings-, dynamisch en chemisch model van de ozonlaag in de stratosfeer. 

Onderzoek naar de bruikbaarheid van een "vooruitdenkende" regelmethode (model 
predictive control) voor de regeling van een destillatiekolom. 

Het modelleren en simuleren van glasbreuk ten behoeve van de produktie van 
televisiebeeldbuizen. 

De analyse van de manier waarop geluidspulsen zich voortplanten via de wand van een 
boorpijp, ten behoeve van informatieoverdracht naar hoven van gegevens betreffende de 
boorkop. 
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Ontwerp en implementatie van een simulator voor driefasenstroming in poreuze media, 
op basis van een triangulaire Riemann-solver 

Gevoeligheidsanalyse van de dienstregeling van het Nederlandse spoorwegnet, ten 
behoeve van inzicht in de manier waarop vertragingen doorwerken. 

Het beschrijven van de warmtehuishouding en het visceuze gedrag van consumptieijs 
tijdens het produktieproces. 

Het leveren van een statistisch model voor de verdeling van de deposities in zure regen 
over geheel Nederland, uitgaande van bekende meetwaarden op een 15-tallokaties. 
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