
 

Afstuderen bij de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde

Citation for published version (APA):
Braak, L. H. (1985). Afstuderen bij de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde. (DCT rapporten; Vol. 1985.045).
Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1985

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/46dc9df3-4d96-4ee8-92d6-d3d5badcb8d6


1 

Afstuderen b i j  de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde; WFW 85.045 

I n  deze brochure zj . jn  voor toekomstige a fs t .udeerders  van de  vakgroep WFW 
enkele  wetenswaardlgheden verzameld over  de  mogelijkheden en d e  keuzes d i e  
gemaakt kunnen worden wat b e t r e f t  h e t  a f s t u d e r e n .  

Deze brochure beva t  de volgende onderdelen:  

A. ne a f s t u d e e r f a s e  
R. De onderzoekgebieden 

1. Niet-l ineaire mechanica 
2 .  Dyna~nXca/optimaliseren 
3. 3iomechanj.ca 
4 .  Regel techniek  

C .  Regelimgen 
D. Het dispuut: 

Bi j l agen  : 
1 :  
2 :  Afstudeexopdrachten i n  d e  afgelopen per iode  
3 : 12-examenregeling 

Keuzevakken door d e  vakgroep WFW verzorgd 
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A. De afstudeerfase: trimester 8 t/ni 12 

Na het voor alle W-studenten gelijke deel van de opleiding gedurende 7 tri- 
mesters, volgt  een vakgroepsgericht deel Inet: colleges, oefeningen en stages, 
waarna vervolgens een afstudeeropdracht moet worden uitgevoerd. 

De keuzevakken 

De vakgroep WFW biedt in de trimesters 8 ,  9 en 10 zelf een aantal keuzecol- 
leges aan (zie bijlage 1 ) .  
De afstudeerder kiest een dusdanig pakket dat hijlzij nominaal circa 2,s  
trimester bezet is. De vakgroep gaat voor dit deel van de studie uit van een 
belasting van 880 SBU, hetgeen vertaald kan worden j.n het voltooien van 11 6 
15 vakken. 
Vooralsnog kan -in overleg inet een der hoogleraren van de Vakgroep- gekozen 
worden uit alle keuzecolleges die op de THE worden aangeboden en die door W- 
studenten kunnen worden gevolgd. Aan de afstudeerders worden dus geen ver- 
plichtingen opgelegd ten aanzien van de keuze van hun vakkenpakket; de eigen 
verantwoordelijkheid van de student moet. garant staan voor een verstandige 
keuze. 

De staaes 

Er bestaan 2 verplichte stages. Elke stage heeft een omvang van 240 CBU: 50 
middagen werk en 10 middagen verslaglegging. 
ne eerste stage vindt plaats binnen de vakgroep. 
Voor de tweede stage wordt gezocht naar werkzaamheden buiten de vakgroep 
WFW. Deze stage kan zowel ia! de cifdeling W, in andere afdelifigen var, de TAE 
als in het bedrijfsleven worden uitgevoerd. 

De afstudeerondracht 

De afstudeeropdracht heeft een omvang van 1400 SBU ofwel nominaal 2,5 tri- 
mester. 
De afstudeeropdracht wordt uitgevoerd onder formele leiding van een van de 
vakgroepshooglerasen . 
Voor de dagelijkse begeleiding wordt een medewerker als coach aangewezen. 
De afstudeeropdracht maakt in het algemeen deel uit van de lopende onder- 
zoekgebieden van de vakgroep, hoewel het mogelijk is dat het afstudeerwerk 
in daartoe geschikte bedrijven wordt verricht . 
De afstudeerfase wordt afgesloten met 
- een schriftelijke verslaglegging van het verrichte werk 
- een vakgroepscolloquium 
- een examenzitting, waar naast de hoogleraar en de coach enige andere 

deskundigen een plaats in de examencommissie innemen. 
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B. De onderzoekoebieden 

In de vakgroep worden de volgende onderzoekgebieden onderscheiden. 

1 .  Niet- 1 ineaire inechanica 

In dit. onderzoekgebied vindt ontwikkeling plaats van delen van de conti- 
nuüntsmechanica waardoor een beschrijving mogelijk wordt, die in hoge mate 
voor elk materiaalgedrag eenzelfde vorm heeft.. Daardoor worden grote rek-, 
plasticiteits- en visco-elast~iciteitsproble~iien beter toegankelijk voor een 
oplossjng. Van groot belang zijn hierbij de constitutieve vergelijkingen. 
De op te lossen problemen kunnen zeer complex zijn; zowel geonietrische als 
fysische niet-lineariteiten kunnen in de rekenmodellen worden meegenomen. 
A l s  belangrijk toepassingsgebied wordt de omvormtechnologie gekozen. Deze 
toepassingen vragen om goed onderbouwde wrijvinysmodellen en om experimenten 
waarniee de modelparame ters kunnen worden bepaald. Voor deze toepassingen is 
samenwerking niet een deel van de vakgroep WPB gerealiseerd. Een ander toe- 
passingsgebied ligt in de biomechanica, waarbij eveneens numeriek en experi- 
menteel getinte afstudeeropdrachten aanwezig zijn. 

In dit onderzoekgebied kunnen de volgende projekten worden gekarakteriseerd: 

1.1 

1 . 2  

1 . 3  

1 .$  

Contactproblemen 
- Het opstellen van mathematische wrijvinysmodellen 
- Het ontwikkelen van experimenten voor het bepalen van modelparame- 
ters. 

Censtitutieve verseliikinsen 
- Het in rekening brengen van grote rekken en/of grote rotaties van 

- Het in rekening brengen v m  tijdsafhankelljkheid in het materiaalge- 
het inat er i aa 1 

drag (kunststoffen, biomaterialen) 

Procesarenzen 
- Onderzoek naar de grenzen van het elastisch evenwicht (kip- en knik- 
fenomenen). 

Simulatie van bewerkinqsprocessen 
Dit deel van het onderzoekgebied zal vooral door de vakgroep WPB wor- 
den uitgevoerd. Interessant voor de vakgroep WFW is hierbij: 
- Computer Ai.ded Design voor omvormgereedschap. 

Het: onderzoek wordt uitgevoerd onder 1eidi.ng van: 
Pro€.dr.ir. J.D. Janssen 
met als medewerkers : 
dr.ir. F . E .  Veldpaus 

dr.ir. C.M. pllenken (vooral 1 . 3 )  
ir. W.A.M.  Rrekelmans 
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ir. C .  Sitters 

ir. F. Baayens (contact-problemen) 
ir. G. v. Erp ( stabiliteit ) 
ir. F. Starmans (grote deformaties) 
ir. H. Rooyackers (gedrag kunststoffen) 

en als promotieassistenten: 

2 .  D m a m  i ca / o P t i ma 1 .i s er en 

Bij het voorspellen van Bet dynamisch gedrag van constructies wordt in toe- 
nemende mate gebruik gemaakt van stochastische niethoden. Het beschrijven van 
random trillingen wordt daardoor noodzakelijk. 
Een ander belangrijk aspect betreft het beschrijven van systemen waarvan de 
onderdelen een lineair, maar de koppeling tussen die onderdelen een niet- 
lineair gedrag vertonen. Numerieke en experimentele methoden moeten worden 
ontwikkeld om te kunnen werken met stochastixhe signalen en niet-lineaire 
syr;teinen. Het onderzoek heeft raakvlakken niet besturingsloyica, regeltech- 
niek en systeemleer. 
De toepassi.ngen worden in die bedrijfstakken van de indust.rie gezocht, waar 
een Uptiraaal dynaniisch gedrag van groot belang is. 
De optimalisering zal gericht zijn op yeometriewijzigingen die op basis van 
de eindige elementenniethode en de statistische theorie van proefopzetten 
moeten worden gerealiseerd. 

Projekten in dit onderzoekgebied worden ais volgt gekarakteriseerd: 

2.1 Rotorsvsteinen 
- Het voorspellen viìn het dynainisch gedrag van gmte rotereride syste- 
men (bijv. motor- koppeling- pomp). 

2 . 2  Optimaliserinq 
- Het optimaliseren van constructies door niiddel van geometriewijzi- 
gingen om te konien tot een betere sterkte-, stijheids- of inassaver- 
deling. 

Het onderzoek wordt uj.tgevoerd onder leiding van: 
Profadr.ir. D.H. van Campen 
met als medewerkers : 
dx.ir. A .  de Kraker ( 2 . 1 )  

ir. A .  Schoofs ( 2 . 2 )  
dr.ir. L. Braak 
dr.ir. P. Schreurs 
en als promotieassistenten: 

ir. M. Crooymans (rotorsystemen) 
ir. W. Koppens (multi-body-systems) 
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3 .  Biomechanica 

De werktuigkundige biomedische techniek wordt door de vakgroep gezien als 
een toepassingsgebied voor de mechanica van vaste stoffen en vloeistoffen. 
De ma%eriaaleigenschappen en geometrieen van delen van het menselijk lichaam 
leiden bij het voorspellen van het mechanisch gedrag tot zeer complexe re- 
kenmodellen en tot geavanceerde experimentele opstellingen. De consequentie 
hiervan is dat er zowel vanuit dit toepassingsgebied impulsen komen voor het 
theoret5sch mechanica onderzoek ai5 omgekeerd. 
Het zal duidelijk zijn dat dit multidisciplinair onderzoek niet kan worden 
uitgevoerd zonder steun van medische specialisten. Daarom is er een inten- 
sieve samenwerking met o.a. de Rijksuniversiteiten in Leiden en Maastricht 
en met de Katholieke Universiteit te Nijmegen. In de vakgroep werkt tevens 
een anatoom als buitengewoon hoogleraar en zal een fysioloog als zodanig nog 
worden benoemd. 

Projekten in dit onderzoek worden als volgt gekarakteriseerd: 

Me chani. ca van het s D i e I - s ke 1 ets te 1 s e 1 
- De globale modelvorming ten behoeve van het kinematisch en dynamisch 
gedrag van het spier-skeletstelsel in het algemeen 

- Onderzoek naar de kinematica en dynamica van de knie 
- Onderzoek naar het gedrag van weefselstrukturen in de elleboog. 

Technolouie rond vitale funkties 
- Het hartklepprojekt wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in het 
funktioneren van de aortaklep en van vervangende kunstkleppen, opdat 
specificaties kunnen worden gegeven voor de constructie en implemen- 
tatie var, verbeterde hartklepprcthesen 

- Ten behoeve van vroege detectie van atherosclerose (aderverkalking) 
worden stromingcverschijnselen rond vernauwinuen in bloedvaten on- 
derzocht met behulp van numerieke en experimentele methoden. Wat dit 
projekt betreft zijn afstudeerprojekten in samenwerking met 
Pr0f.dr.h. G. Vossers (afd. N) zeer goed mogelijk. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van: 
Prof.clr.ir. J.D. Janssen 
Prof.dr.ir. D.H. van Campen 
Prof.dr. A .  Huson 
met als medewerkers : 
dr.ir. A .  v. Steenhoven (vitale funkties) 
dr-ir. A .  Sauren (spier-skeletstelsel ) 

en als promotieassistenten: 
ir. K. Oomens 

ir. G. Peters (elleboog) 
ir. A .  Dortnans í knie ) 
ir. D. Xoddeman (elleboog) 
ir. F. v.d. Vosse (atherosclerose) 
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Req e 1 t echni e k 

He% onderzoekgebied: werktuigkundige regeltechniek is  sinds korte tijd bij 
de vakgroep WFW in ontwikkeling. Gestreefd wordt naar een intensieve samen- 
werking met de dynamica. Het regelen van niet-lineaire systeiiien mede op ba- 
sis van niet-deterInj.nictische signalen zal een geheel eigen kleur geven aan 
dit onderzoekgebied. 
Aangezien tot nu toe vooral veel aandacht. werd geschonken aan het ontwikke- 
len van de leerstof in het algemene studiegedeelte is er voor dit onderzoek- 
gebied nog geen reeks van projekten gerealiseerd, maar uit het dynamica-ye- 
bied kunnen al wel zinvolle afstudeeropdrachten in deze richting worden af- 
geleid. 

Hek gebied wordt geleid door: 
prof.dr.ir. J. Rok 
me% als medewerker : 
dr.ir. J. van Heck 
en als  promotieassistent: 
ir. Th. Heeren 
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c .  Recrelincren 

1. Oriëntatie OP de vakqroep 

Het is gebruikelijk dat aankomende afstudeerders zich bij verschillende me- 
dewerkers oriënteren over de onderzoekgebieden en de afstudeeropdrachten die 
door hen uitgevoerd zouden kunnen worden. In informele sfeer kan dan tevens 
een beeld verkregen worden van de vakgroep WFWg van de mogelijkheden tot 
begeleiding en van de faciliteiten die beschikbaar zijn. Ook vindt er bijna 
altijd een gesprek plaats met een van de hoogleraren van de vakgroep. 

2. Aanmeldinq 

Bij liet bureau Onderwijs van de afdeling en bij het secretariaat van de vak- 
groep zijn formulieren verkrijgbaar waarmee een student zich formeel kan 
aanmelden als afstudeerder bij de vakgroep. Hij/zij kiest dan tevens de 
hoogleraar onder wiens leiding de afstudeeropdracht zal worden uitgevoerd. 
In een later stadiuin van het afstuderen kan deze keuze nog worden gewijzigd. 
Vroegtijdige aaiimeldj.ng, direkt na het 7e semester heeft het voordeel dat 
de vakgroep zicht heeft op de te verwachten aanloop. 

3 .  Keuz evakken 

De lijst van keuzevakken moet uiterlijk 3 maanden voor het doctoraalexamen 
bij het bureau Onderwijs wosden ingeleverd. Formulieren zijn bij het secre- 
tariaat verkrijgbaar. 
De lijst met keuzevakken behoeft de goedkeuring van de afstudeerdocent. Het 
verdiefit aanbeveling ~ ~ e ~ j t i j d i g  kontukt met hem op te iierirezl over (Je gemaak- 
te keuze. 

4. De coach 

Tegen de tijd dat de meeste vakken behaald zijn en stages zijn afgewerkt 
wordt in een gesprek tussen afstudeerder en afstudeerdocent de definitieve 
keuze gemaakt voor de afstudeeropdracht. Op grond van die opdracht wordt aan 
de student een coach toegewezen die voor de dagelijkse begeleiding van de 
opdracht zorg draagt. 

5 .  De af studeeropdracht 

De student nioet tennij-ncte drie maanden voor zijn doctoraalexamen bi j het 
bureau Onderwijs inleveren een omschrijving van zijn afstudeeropdracht. In 
de meeste gevallen wordt deze omschrijving door de coach op schrift gesteld. 
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6. Colloquia 

Op geregelde tijden worden in de vakgroep colloquia georganiseerd voor mede- 
werkers en studenten. Het is een goede gewoonte dat zo veel mogelijk afstu- 
deerders deze colloquia geregeld bijwonen. ne aankondigingen van onderwerp 
en spreker hangen op de publikatieborden van de vakgroep. 

7 .  Huisvestinq 

Het is onmogelijk oin elke afstudeerder gedurende zijn afstudeerperi,ode een 
eigen zitruj.mte ter beschikking te stellen. Als vakgroep proberen wij de 
beschikbare ruimte zo goed mogelj.jk te gebruiken. Regelingen van plaats of 
ineubilair worden door E. v.d. Broek getroffen. 

8 .  Rekenf aciliteiten 

Neem kontakt op met E. nukul voor het verkrijgen van toegang tot de PRIME. 

9. Overiae vaksroepsaktiviteiten 

Zie hoofdstuk over het dispuut "In zijn element". 
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D. Het DisPuut 'I In z ' n Element" 

De vakgroep WFW kent een eigen dispuut genaamd "In z'n Element". Dit dispuut 
werd opgericht in het voorjaar van 1979 niet als belangrijkste stiniulator 
Joop Nagtegaal. 
Het bestuur wordt eenmaal per jaar gerekruteerd uit de afstudeerders van de 
vakgroep WFW. 
De belangrijkste doelstelling van het dispuut is het initiëren en organise- 
Len van evenementen die voor de leden van WFW nuttig en/of aardig worden 
geacht, zoals  excursies naar bedrijfen, fietstocht(en1 en tafeltenni.stoer- 
nooien. 
Een jaarli.jks terugkerend evenement vormt het voetbaltoernooi om de "W.L. 
Esmeijer trofee", waarbij studenten en inedewerkers hun beste beentje voor- 
zetten om de wisselbeker in de wacht te slepen. Deze trofee wordt na de 
voetbalwedstrijd bij de borrel uitgereikt door Prof. Esmeijer. 
De barcoinmissie van het dispuut draagt de zorg voor de drank en versnaperin- 
gen bij de vakgroepsborrel die in principe iedere vrijdag vanaf 16.30 uur 
wordt gehouden tegenover het vakgroepssecretariaat. 
Heb je leuke ideeën of suggesties of wil je meer informatie over het dispuut 
neem dan even kont.akt op met een van de onderstaande bestuursleden. 

VoorzLtter : LUC Haniilton 
Penningm. : Wim Bruys 
Secr. : Lainbert Mulders 
Barcomm. : Frans Bosman/Wim Courage 



Bijlacre 1 

Keuzevakken door de vakgroep WFW 

Trimester Docent - Vak 

3.2 Menken Stabiliteit 
Veldpaus Basis niet-lineai re mechanica 
Huson Werkgroep "Kraakbeen" 
Vossers/ Numerieke stromj.ngsleer I 

v. Steenhoven incl. practicum AFEP-pakket 

3 . 3  

4 . 1  

v. Campen Voortgezette dynamica 
Brekelmans Niet-lineaire mechanica 
Vossers/ Humane stromingsleer 

Schoof s Optimal iser ing 
Braak Software pakketten 

v. Steenhoven 

Nenken Alternatieve formuleringen 
Veldpaus Plasticiteit (niet in 'R5/'56)  
de Kraker Random trj.lli.ngen 
Brekelmans Rijzonder onderwerpen EEM (niet in ' 8 5 / ' 3 6 )  
Braak/ 

v.  Steenhoven/ 
Verduin Experiinent el e Mechanica 
Oomens / 
Sauren/ 
Jaris sen/ 
Huson Biologische Materialen 

Jans s en Kennisoverdracht (gedurende 1 trimester) 
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Bi'llase 2 

Afstudeeropdrachten in de afcrelopen periode 

Niet lineaire mechanica 
- De ontwikkeling van een werkwijze, gebaseerL. op de EEM, voor de model- 

lering van vezelversterkte materialen 
Niet-lineaire berekeningen en programmatuuraspecten voor kunststofaf- 
dicht ingen 
Een analysemethode t .  b. v. geometri sch en fysi sch ni et-lineaire proble- 
men, waarbij ook contactverschijnselen een rol spelen 
Geometrisch en fysisch niet-lineair gedrag van rotatie-symmetrische 
membranien 
Kiponderzoek aan geextrudeerde aluminiumprofieles met een complexe 
dwarsdoorsnede 

Dvnamj.calOPt imal i seren 
- Het optimaliseren van de eigenfrequenties val? axiaal-symmetrixhe con- 

structies, toegepast op een luid- of carsillon-klok 
Het dynamisch gedrag van een systeem, bestaande uj.t een rotor en een 
star lichaam, opgehangen in veren 
Numerieke modellen voor vloeistof lagers in de rotordynamica 

Biomechanica 
- De Echovar E8 van Alvar; analyse van de werkingsprincipes en nauwkeu- 

righeid 
Een model voor het bepalen van evenwichtsstanden van twee starre 
lichainen welke gekoppeld zijn d.m.v. passieve elementen en puntkontak- 
ten 
De berekening van spanningen en vervormingen j.n snelhardende composie- 
E!2 t e r ia I e 9 

Een bi.jdrage t o t  de ontwikkeling van een rekenmodel voor het quasi.- 
statisch gedrag van de menselijke aortaklep 
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Riilacre 3 

12-examenreselinq 

Aktie door student: 

1. Uiterlijk 3 weken vbor 12-datum: 
- aanmelding bij Bureau Onderwijs d.m.v. aldaar verkrijgbaar formulier 
- tevens aanmelding bij Centr. Stud. Adm. 

- een exemplaar van hek eindstudieverslag bij Bureau Onderwijs inleve- 

- alsmede een in het Nederlands gest.elde samenvatting (op A4)  van het 

Overhandiging aân de eindstudentdocent van door het Bureau Onderwijs 
uitgereikt beoordelinysformulier. 
Bureau Onderwijs ontvangt tijdig j.nforinatie m.b.t. het te houden eind- 
studiecolloquium (IO dagen voor het verschijnen van TH-berichten). 

2. Uiterlijk 10 dagen voor 12-datum: 

ren 

verslag bij het Bureau Onderwijs inleveren. 
3 .  

4 .  

Aktie door eindstudiedocent: 

1. Uit.erlijk 3 maanden vbor 12-datum: 
- afstudeerder ontvangt defi.nitieve beschrijving van de eindstudieop- 

- de dekaan ontvangt korte samenvatting hiervan (via Bureau Onder- 
dracht 

wijs). 
2. Uiterlijk 6 weken voor 12-datuni: 

- eindstudiedocent doet de dekaaxr eexr uwistel inzake de samenstelling 

Tijdige bepaling van datum en plaats van het eindstudiecolloguiurn. 

- verantwoordelijke docent rapporteert schriftelijk aan de dekaan in- 
zake de conclusies van de ondervragingscommissie (via Bureau Onder- 
wijs) . 

van de ondervragingscoarimissie (via Bureau Onderwijs 1 
3 .  
4. iJiterlijk 10 dagen vbbr 12-datum: 

Voorts geldt: 

- geen combinatie van 11- en 12-exainen, tenzij de dekaan -op voorstel van de 
einstudiedocent- anders bepaalt 

- aanmeldingsformulier t.b.v. receptie wordt rechtstreeks bij betrokken 

- afstudeerders bepalen op eigen jniti.atief en in onderling overleg, de 
dienst ingeleverd 

"aankledi-ng" van de diploma-uitreiking. Aan het Bureau Onderwijs wordt 
tijdig bekend gemaakt wie namens de afstudeerders het woord zal voeren. 


