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Gebruikersondersteuninq 

Als uitgangspunt wordt gesteld dat potentiële gebruikers van de programma- 
tuur op het gebied van de eindige elementenmethode, vanuit de vakgroep WFW 
ondersteund dienen te worden. Bij die gebruikersondersteuning (service) kan 
onderscheid gemaakt worden in twee typen activiteiten: 
a ) .  Directe service-verlening: 

concrete contacten met gebruikers met betrekking tot hun specifieke pro- 
blematiek en het aangeven van werkwijzen voor een oplossing. 

b). Achtergrond-werkzaamheden: 
alle activiteiten gericht. op het zo positief en efficiënt mogelijke ver- 
loop van de directe service-verlening. 

Om deze indeling enigszins inhoud te geven worden voor beide categorieën de 
belangrijkste aspecten nader omschreven: 
ad a). "overleg over de probleemformulering, de modelvorming, de keuze van 

de programmatuur en het aangeven van mogelijkheden en onmogelijkhe- 
den. 
"inleiden in het gebruik van het gekozen programma o f  de opeenvolging 
van programma's, bij een eerste kennismaking zo mogelijk via een na- 
volgbaar receptmatig demonstratie-voorbeeld. 
*geven van toelichting bij gebruikers-handleidingen. 
"bespreken en verduidelijken van theoretische achtergronden; inhoude- 
lijke kennis is daarvoor noodzakelijk. 
*oplossen van problemen bij verwerking met de software en het, indien 
nodig, assisteren bij foutmeldingen (van systeem of programmatuur) 
en andere onregelmatigheden. 
"begeleiding geven bij de interpretatie van de resultaten der ana- 
lyse. 

ad b). *het samenstellen en up-to-date houùen van receptmatige probleemge- 
richte (handzame) handleidingen, waarmee een toekomstige gebruiker 
der programmatuur zelfstandig know-how kan vergaren over de voor hem 
relevante werkwijze- 
*het bestuderen (indien nodig achterhalen) en verifiëren van theore- 
tische fundamenten van de in de programma's gevolgde methodieken en 
het schriftelijk vastleggen daarvan. 
1tCL aLLuc.C-1 hoüderr van de software, installatie err implementatie van 
(nieuwe versies van) de programma's en het vervaardigen en steeds 
aanpassen van de benodigde interface-programmatuur. 

*LAL ...-..L.. A A  
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*het uitbreiden van bestaande programma's met toevoegingen en het 
aanpassen ten behoeve van specifieke problemen. 
*het houden van een overzicht op de door gebruikers gevolgde werk- 
wijzen en op hun ervaringen om die weer te benutten ten dienste van 
anderen. 
*beheersactiviteiten met betrekking tot de software en de sc-hrifte- 
lijke informatiebronnen en tevens het rangschikken en toeqankelijk 
maken van vastgelegde gebruikerservaringen. 
*de registratie van het gebruik van de diverse programma's om daarop 
het beleid af te kunnen stemmen. 
*het onderhouden van (intensieve) contacten met programma-producenten 
en met gebruikers van elders. 
*het opsporen van fouten en onvolkomenheden in de programmatuur, het 
doen van aanbevelingen voor nieuwe software-versies aan de producen- 
ten. 
*het globaal volgen van de ontwikkelingen op de markt der elementen- 
methode-programmatuur. 

Om de vermelde taken op adequate wijze uit te kunnen voeren is naast speci- 
fieke vakkennis ook een gedegen informatica know-how vereist. 
Tot de gebruikersondersteuning, zoals in het voorgaande is omschreven, be- 
hoort zeker niet de directe en voor het probleem van de service-vrager spe- 
cifieke communicatie met de rekenmachine (hardware): het maken van invoerge- 
gevens (pre-processing), het runnen van analyse-programma's en het weergeven 
van de resultaten (post-processing) wordt beschouwd als een taak die door 
elke gebruiker zelf uitgevoerd dient te worden. 
Bij de service-vrager wordt derhalve een beperkte basiskennis verondersteld 
aanwezig te zijn: 
* 

* 

inzicht hebben in grondslagen van de elementenmethode en de numerieke uit- 
werking, voor zover dat van toepassing is voor de specifieke probleemstel- 
ling. 
het (voor zover nodig) kunnen omgaan met de in aanmerking komende rekenma- 
chine (BUrrQUohS: Prime: Vax! via de randapparatuur (terminal, regebdrcik- 
ker, plotter) en het beschikken over kennis van opstartprocedures voor 
programma's, van andere actie-commando's, van werkwijzen voor filehandling 
en van andere standaard bedieningstechnieken. 
het enigszifis kinnen prôgrammeren icôrleren in Aigoi of Portrani, iiidiea 
dat noodzakelijk is voor het realiseren van eigen subroutines of andere 
toevoegingen. 
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Service zal in principe verleend worden aan eenieder die de programmatuur 
wenst te gebruiken. Bij service aan afstudeerders van binnen o f  buiten de 
vakgroep WFW is het zeer gewenst dat de afstudeercoach (-es) daarbij inten- 
sief is betrokken. Polarisatie van kennis in de afdeling W met betrekking 
tot het gebruik van standaardelementenmethodeprogrammatuur moet worden ver- 
meden door te streven naar voldoende deskundigheid bij andere vakgroepen. 
Daarbij dient vooral de aandacht gericht te zijn op het ontwikkelen van in- 
zicht in het belang en de mogelijkheden der methodiek. 

Software (-pakketten) 

In het kort zal worden aangegeven welke eindige elementenmethode-programma- 
tuur met betrekking tot de gebruikersondersteuning momenteel relevant is. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de van SDRC afkomstige software, het 
Marc-pakket, eenvoudige programma's voor gebruik in het standaard onderwijs 
en programmatuur (exercitie-programma's) waarin relatief snel en efficiënt 
eigen ontwikkelingen kunnen worden uitgetest. 

1 .  SDRC-software 

De SDRC-software is recentelijk verzameld in het interactief hanteerbare 
pakket Ideas, waarin een groot aantal te onderscheiden functie-eenheden is 
ondergebracht. Onderlinge communicatie verloopt via een gemeenschappelijke 
data-base, die een centrale positie inneemt; met GPS-routines vindt data-ma- 
nipulatie plaats. Voor een normale eindige elementenmethsde-berekening zijn 
de volgende onderdelen van belang. Bij de pre-processing kan gebruik gemaakt 
worden van Geomod om een drie-dimensionaal geometrisch model van de con- 
structie te maken, met Model Creation (vervanging van het voorheen gehan- 
teerde Supertab) kan een volledige invoer, inclusief de elementverdeling 
(mesh), gegenereerd worden voor analyse-programmatuur. Met Model-Solution 
(voorheen Superb) kan de daadwerkelijke elementenmethode-berekening plaats 

~ -vinden voor linea elastische, statische of dynamische problemen. Daarbij 
kan gebruik gemaakt worden van een beperkt, maar voor de meeste praktische 
problemen voldoende aantal elementtypen. Matrixmanipulatie vindt plaats met 
hypermatrix-package-subroutines, voor kleine problemen wordt aan de effi- 
ciëntie getwijfeld. Als pûst-processor volgt het pïogrâi;;;ia O ~ t p ü t  =isplay 
voor de grafische weergave van analyse-resultaten. De opeenvolging van pro- 
gramma's is volledig compatibel; er is sprake van een geïntegreerd pakket 
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met een zeer gebruikers-vriendelijk karakter, voor zover dat standaard pro- 
blemen betreft. 
Naast de hier genoemde reeks programma's, die voor het verkrijgen van ele- 
mentenmethode-oplossingen van velerlei praktische vraagstukken uitstekend 
geschikt is, worden van de SDRC-software nog de onderdelen Imp (analyse van 
mechanismen) en Cystan (dynamische analyse van samengestelde systemen) ge- 
noemd. Incidenteel worden met deze programma's berekeningen uitgevoerd, de 
ondersteuning van gebruikers zal in het volgende niet aan de orde komen. Het 
programma Imp ten behoeve van de analyse van multibody-systemen is dermate 
gebruikersonvriendelijk en is zo weinig flexibel dat het gebruik geminimali- 
seerd moet worden. Van het Ideas-onderdeel Systan dienen de mogelijkheden 
nader onderzocht te worden. 

2. Marc-Pakket 

Het Narc programma-pakket is speciaal ontworpen voor de analyse van niet-li- 
neaire mechanica problemen, statisch en dynamisch. De niet-lineariteiten 
kunnen zowel van geometrische als van fysische aard zijn, terwijl ook niet- 
lineaire randvoorwaarden in rekening kunnen worden gebracht. Uiteraard zijn 
ook voor lineaire problemen mogelijkheden aanwezig. Bij het pakket behoort 
een omvangrijke bibliotheek van elementen. 
Voor het pakket is ruim tien jaar geleden de basis gelegd. Via allerlei re- 
visies is de huidige versie tot stand gekomen hetgeen de doorzichtigheid der 
structuur niet heeft bevorderd. Ook kunnen, met betrekking tot een aantal 
rekentechnische aspecten, vraagtekens gezet worden bij de efficiëntie. 
Het speciaal bij het Marc-pakket ontworpen, interactieve, pre- en postpro- 
cessing programma Mentat wordt momenteel nauwelijks nog gehanteerd. Gepropa- 
geerd is om gebruik te maken van de betreffende SDRC-software. Ten behoeve 
daarvan zijn interface-programma's, opererend in communicatie met de Ideas- 
universal-file, ontwikkeld. De mogenlijkheden van deze programma's zijn voor 
alsnog beperkt. 

---Van het programm Mentc't komt op vrij korte termijn een nieuwe versie ter 
beschikking. De mogelijkheden van die versie moeten kunnen concurreren met 
de mogelijkheden binnen de Ideas-software voor pre- en postprocessing, opdat 
voor het Mentat-programma in de toekomst nog een actuele rol is weggelegd. 
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3 .  Prosrammatuur voor onderwiisdoeleinden 

Tot het standaard onderwijs behoort het omgaan met eenvoudige elementenme- 
thode-programmatuur vooralsnog in de lineair elastische sfeer. Voor een 
eerste kennismaking met de elementenmethode in het onderwijs van de afdeling 
der Werktuigbouwkunde, wordt een uitgebreide versie van het interactieve 
programma Rubsic gebruikt. Modelvorming kan slechts geschieden met staaf-, 
balk- en vlakspanningselementen. Het programma is betrekkelijk eenvoudig 
hanteerbaar (vriendelijk voor een beginnende gebruiker). Ook bij omvangrijk 
simultaan gebruik is de machine-belasting gering te noemen. 
Voor meer geavanceerde toepassingen is het programma Femsys beschikbaar. 
Voor de pre-processing kan (via een interface-programma) de meshgenerator 
Triquamesh gebruikt worden terwijl voor de representatie van de resultaten 
het programma Userdraw gehanteerd kan worden. Binnen Femsys kan gebruik ge- 
maakt worden van een beperkte elementenbibliotheek; het is echter zeer wel 
mogelijk om eigen elementen aan het programma toe te voegen. 
Het programma Femsys dient op termijn, wegens de Burroughs-afhankelijkheid, 
afgevoerd te worden. Voorlopig moet Rubsic, met bijbehorende pre- en post- 
processing operationeel blijven. 
Speciaal gericht op stromingsproblemen is er de mogelijkheid om van het 
Afep-programma gebruik te maken. Gok zijn applicaties in de mechanica-sfeer 
uitvoerbaar. De gebruikersvriendelijkheid laat echter te wensen over. 

4. Exercitie-Prosramma's 

Bij het onderzoek, voornamelijk van promovendi en afstudeerders, bestaat 
vaak de behoefte om in een flexibel kader eigen ontwikkelingen uit te tes- 
ten. Gesteld kan worden dat de in het voorgaande besproken software, wat dit 
aspect betreft, vaak onvoldoende vrijheid geeft, hoewel het Afep-programma 
en het Femsys-programma beperkte mogelijkheden bieden. 
Naast Afep en Femsys kunnen voor het uitproberen van eigen ontwikkelingen de 
pmgrimma's Wonsys er, Aeemg gebruikt wordenl echter door een gebrek aan dui- 
delijke structurering zijn allerlei bereikte mogelijkheden voor de analyse 
van problemen en gecreëerde werkwijzen nauwelijks aan anderen overdraagbaar. 
De resultaten van voltooid onderzoek zouden, inclusief het resulterend com- 

- 

putergereedschap, beschikbaar moeten zijn voor âiìderen eii z o ~ d e n  -r-*-* V b V L  wijder 

gebruik inzetbaar moeten zijn. Ad-hoc implementaties voldoen niet aan deze 
eisen en vergen bovendien te veel oneigenlijk werk van de onderzoekers. 
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In de vakgroep WFW is besloten om binnen het kader van Ideas een programma 
te creëeren met in zeer ruime mate eigen inbreng-mogelijkheden, speciaal ge- 
schikt voor ontwikkelingswerk. Daarbij zal het te ontwikkelen programma, in 
het volgende met X aangeduid, dezelfde in- en uitgang hebben als het pro- 
gramma Model Solution, zodat voor de pre- en postprocessing volledig op het 
Ideas-pakket teruggevallen kan worden. Met de ontwikkeling van het programma 
X is recentelijk begonnen; in het voorjaar 1985 dient een eerste versie 
operationeel te zijn. 
Het programma X moet zeker zodanig gestructureerd worden dat het voor onder- 
wijsdoeleinden bruikbaar is. Naast los  van Ideas staande in- en uitvoer mo- 
gelijkheden moet ook gezorgd worden voor een (efficiënte) versie die bij 
parallelgebruik in practicum-omstandigheden een voldoende hardware-vriende- 
lijk karakter heeft. Gedacht kan worden aan de mogelijkheid, om als  voor- 
loopprogramma bij X, een Fortran-versie van Triquamesh te hanteren, terwijl 
voor de postprocessing een twee-dimensionale versie van Output-Display in 
aanmerking kan komen. 

Huidiae situatie 

Net betrekking tot de service-verlening, zoals die de laatste tijd plaats 
vindt, wordt in eerste instantie de ondersteuning van de grote commerciële 
pakketten beschouwd, vervolgens wordt gekeken naar de gang van zaken bij de 
op het onderwijs gerichte programmatuur en tenslotte zal worden ingegaan op 
de exercitie-programma's. Het nu volgende is zeker niet volledig als een 
langere periode uit het recente verleden wordt bezien, maar moet eerder wor- 
den opgevat als een momentopname. 

1. Commerciële Pakketten 

Van het volledige repertoir van het Ideas-pakket voor elementenmethode-bere- 
keningen wordt (nog) betrekkelijk weinig gebruik gemaakt. Wel wordt vaak de 
Ideas pre- en postprocessing geha~tee1-6 ii_ ccmbinatie met het !~Iarc-prograrn- 
ma. De ondersteuning vindt daarbij (nog) voornamelijk plaats door H. Eeysen. 
Ook M. Sluiter is intensief bij de service-verlening betrokken. Zowel voor 
het Ideas- als voor het Marc-pakket zijn uitgebreide gebruikershandleidingen 
beschikbaar. Er zijn echter geen üp-tü-date receptmatige wegwijzers uüorhan- 
den. Het lijkt overigens enigszins discutabel te zijn of dat, voor zover dat 
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het Ideas-pakket betreft, noodzakelijk is in verband met de mogelijkheid van 
interactieve hulpverlening. 
Interface-software voor de communicatie tussen enerzijds Ideas en anderzijds 
Marc, zijn geïmplementeerd en met beperkte faciliteiten toepasbaar. 
Incidenteel wordt door de gebruikers van het Marc-pakket een beroep gedaan 
op H. Rooyackers en W. Brekelmans. De diversiteit der vraagstellingen maakt 
eel? adequate beantwoording vaak moeilijk. 
Nieuwe implementaties van de pakketten, die op geregelde tijden plaats moe- 
ten vinden zijn vaak tijdrovend, met name door de consequenties voor de in- 
terface-programmals. 
Gedacht kan daarbij worden aan het inzetten van programma-generatoren. Daar- 
mee kunnen interface-programma's geconstrueerd worden, uitgaande van een ge- 
detailleerde specificatie van de inkomende data en van de wensen met betrek- 
king tot de structuur der uitgaande gegevens. 

2. Onderwijs-Prosrammatuur 

Het programma Rubsic wordt vrijwel uitsluitend ondersteund door H. Rooy- 
ackers, die tevens de nieuwe implementatiec verzorgt en die het programma 
van uitbreidingen voorziet. Daarbij wordt aangetekend dat H. Rooyackers een 
langdurig tijdelijk dienstverband heeft waarbinnen de genoemàe ondessteu- 
ningsactiviteiten als een oneigenlijke taak beschouwd moeten worden. 
Gebruik van Rubsic door studenten vindt plaats in het kader van een practi- 
cum. 
Bij het gebruik van de opeenvolging Triquamesh, Femsys, Userdraw wordt as- 
sistentie gegeven door L .  Braak en in geringere mate door L .  van Beukering 
en A. Schoofs. Het gebruik vindt plaats op ongeregelde tijden, er is een re- 
ceptmatige handleiding aanwezig. Als extra aspect bij de service-verlening 
kan genoemd worden de, in het kader van de budgettsekenning door het reken- 
centrum der T.H.! noodzakelijke administratie. De programma-technische on- 
dersteuning van Femsys, met de nadruk op de inEormatica-aangelegenheden, 

---wordt gerealiseerd dons 2 .  Eanens efi Tï. n n  Beukering. 
De hulpverlening bij het gebruik van het Afep-programma vindt plaats door A .  

van Steenhoven en F. van de Vosse. Studenten worden in het algemeen via het 
practicum Numerieke Stromingsleer ingewijd in het gebruik van Afep. Bij pro- 
blemen, die door de gebruikersonvriendeiijkheia regelmatig optreüen, wordt 
assistentie verleend door A. van Steenhoven indien mogelijk. 
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Wanneer grotere deskundigheid gewenst is kan F. van de Vosse geraadpleegd 
worden, waarbij zijn inzet, in verband met zijn tijdelijke aanstelling, als 
een oneigenlijke taak moet worden opgevat. A. van Steenhoven vervult daarbij 
als het ware een afweerfunctie ter bescherming van F. van de Vosse, die ook 
al belast is met het uitvoeren van nieuwe implementaties. In verband hiermee 
wordt het gebruik van Afep momenteel niet gestimuleerd maar eerder afgeremd, 
ter voorkoming van overbelasting. 

3 .  Exercitie-Prosramma's 

Het programma Heemp wordt ondersteund door de producent H. Rooyackers. 
Bij Nonsys ontbreekt alle ondersteuning maar know-how is aanwezig bij C .  

Oomenc en J. Muyghe. 
Het te ontwikkelen nieuwe exercitie-programma X moet een kader scheppen met 
ruime mogelijkheden voor onderzoek. Ontwikkeling vindt plaats door H. 
Leysen, daarbij geëscorteerd door onder andere L. van Beukering. Service- 
verlening zal nader bezien moeten worden maar veel aandacht zal besteed moe- 
ten worden aan het behoud van een overzicht op de gerealiseerde ontwikke- 
lingen en aan terugkoppeling naar SDRC. 

Toekomst 

Om op adequate wijze service te kunnen verlenen moet een duidelijke struc- 
tuur gecreëerd worden met betrekking tot verantwoordelijkheden voor de ser- 
vice-verlening. Het is daarbij, om de continuïteit te waarborgen, ongewenst 
dat omvangrijke en essentiële service-taken, toebedeeld worden aan medewer- 
kers met een tijdelijke aanstelling of aan studenten (student-assistenten). 
Ten behoeve van een volledige ondersteuning van: 
* Ideas: 
Geomod - Model Creation - Model Solution - Output Display 

* Marc: 
Geona~d - Model Creation - Interface - Mare - Interfwe - Outpt". Display 

* x: 
Geomod - Model Creation - X - Output Display 

* Afep: 
!.ieestai pre- en postprocessing in AÍep, soms Itieas. 

lijkt, althans voorlopig, een viertal full-time medewerkers (met een normale 
werkdag) nodig te zijn. Aangaande de taakverdeling zullen nadere afspraken 
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gemaakt moeten worden. Deze uitgebreide ondersteuning is, afgezien nog van 
een aanzienlijke inwerkperiode, temeer nodig omdat verwacht kan worden dat 
door de verplichte stages in het onderwijs tot werktuigkundig ingenieur, het 
beroep op service zeker zal toenemen in aanzienlijke mate. Voorts is er 
sprake van een snelle groei van het gebruik van eindige elementen software 
buiten de vakgroep WFW. Daarnaast heeft de vakgroep WFW te maken met een 
explosieve toename van het aantal afstudeerders, hetgeen eveneens de 
behoefte aan service beïnvloedt. 
De geraamde inzet aan personele middelen lijkt aan de minimale kant te zijn. 
Specifieke software-deskundigheid is nodig, mankracht is nodig voor de prak- 
tische gebruikersondersteuning, theoretische kennis is vereist bij modelvor- 
ming en interpretatie van resultaten. Tevens zal ruime aandacht besteed moe- 
ten worden aan commercialiseringsaspecten in contact met programmaproducen- 
ten. De gedachten zijn uitgegaan naar een team van bijvoorbeeld zes, ten 
dele part-time bij de service betrokken, medewerkers. Een gedetailleerde af- 
bakening der taken is onmogelijk maar ook ongewenst. Overlapping van taken 
is bevorderlijk voor de onderlinge contacten en biedt voordelen in het kader 
van de continuïteit. Naast aan academici met specifieke deskundigheid zal 
eveneens aan mensen met een hoge beroepsopleiding gedacht kunnen worden ter 
invulling van het service-apparaat. 
Getracht Kan worden om met betrekking tot de software-ondersteuning, even- 
tueel via (mini-) cursussen, steunpunten te vinden in andere vakgroepen. In- 
dien daar kernen zouden ontstaan met voldoende know-how, kan dat enige ver- 
lichting bieden ten aanzien van de servicetaken van de vakgroep WFW. Vraag 
daarbij is of de afdeling dat een gewenste ontwikkeling vindt; een standpunt 
zou kunnen zijn dat de betreffende software-ondersteuning een exclusieve 
vakgroepsaangelegenheid is en blijft. 
Het is duidelijk dat het nieuw te ontwikkelen exercitie-programma X, de pro- 
gramma's Nonsys en Heemp overbodig moet maken. Het streven kan zijn om op 
termijn ook de mogelijkheden van Afep in X onder te brengen. Om dien 
aangaande beslissingen te kunnen nemen dienen we eerst gebruikerservaring op 
t e  doen zet 4e ciewe, gebruikersvriecdelijkere, versie van dit 
programma AFEP. 
Discutabel is of met (een gebruikersvriendelijke versie van) Ideas de onder- 
wijsprogrammatuur Rubsic en Femsys (met bijbehorende voor- en naloopprogram- 
ma'sj overbodig gemaakt kan worden. Voor onderwijsdoeleinden zouden eenvou- 
dige programma's met zeer beperkte mogelijkheden wel eens educatiever kunnen 
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zijn. Een ander aspect daarbij is dat rekening gehouden zal moeten worden 
met de capaciteit van de rekenapparatuur. 
Tenslotte kan gesteld worden dat op langere termijn specifieke software no- 
dig lijkt te zijn voor dynamische berekeningen (bijvoorbeeld Adams of Dads). 
Het programma Adams is onaantrekkelijk door het afwezig zijn van (finan- 
ciële) tegemoetkomingen bij aanschaf door instituten voor hoger onderwijs. 
Het programma Dads voor multibody-problemen komt wel in aanmerking, zeker 
gezien de (mede-) belangstelling bij andere vakgroepen en de industrie. Be- 
slissingen omtrent de gebruikersondersteuning kunnen momenteel worden uitge- 
steld. 

Enicre resterende discussie-Punten 

* Men kan zich afvragen of het Marc-programma op langere termijn overbodig 
zal worden bij een omvangrijke uitbouw van het te ontwikkelen programma X .  

Daarnaast is uiteraard een volledige vervanging door een geavanceerder en 
moderner pakket met uitgebreidere faciliteiten niet onmogelijk. 

* Men kan zich afvragen of het te ontwikkelen pakket X niet in Model Solu- 
tion geïncorporeerd zou moeten worden in plaats van dat voor de voorgeno- 
men parallelstructuur wordt gekozen. 

* De mening is verdeeld over de vraag in hoeverre het noodzakelijk is äe in- 
houdelijke theoretische achtergronden van commerciële programmatuur te 
achterhalen of te bestuderen. 

Opgedane ervaringen kunnen bdk leiden tot adviezen met betrekking tot de 
toepassing van bepaalde werkwijzen in specifieke situaties. Samenhangend 
hiermee kan er aan gedacht worden afstudeerstages te benutten om kennis te 
vergaren van de theoretische achtergronden der programmatuur. 


