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Inleiding 

De vakgroep Fundamentele Werktuigkunde (WFW) biedt toekomstige afstudeerders 
via deze brochure de nogelijkheid zich te oriënteren op het onderwijs resp. 
het Q D ~ S ~ Z O ~ ~  d a t  in de vakgroep WFW geleverd resp. verricht wordt. 
Bowndien worden er enkele meer specifieke zaken vermeld rond het afstuderen 
in de faculteit en in de vakgroep in het bijzonder. 
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Hoofdstuk 1 

De afstudeerfase Trim. 8 tlm 1 2  

Na het voor alle W-studenten gelijke deel van de opleiding gedurende 7 trimes- 
ters, volgt een vakgroepsgericht deel, waarin je jouw onderwijspakket in hoge 
mate zelf kunt bepalen. 
Gedurende 2 

tweetal stages af. In het laatste deel van je studie aan de TUE Yoer je een 
onderzoekopdracht uit. 

3 trimesters volg je een aantal keuzevakken en werk je een 

1.1 De keuzevakken (901 SBU) 

Je kiest een dusdanig pakket aan keuzevakken dat je die in circa 2 1/2 5 3 

trimesters kunt afwerken. De vakgroep WFW gaat voor dit deel van de studie uit 
van een studiebelasting van 901 SBU, ofwel je zult 10 & 15 vakken succesvol 
moeten afronden. 
Vooralsnog kun je - in overleg met één van de hoogleraren van de vakgroep - 
kiezen uit alle keuzecolleges die er in de verschillende faculteiten van de 
TUE worden aangeboden en die, afhankelijk van je vooropleiding, door 
%-studenten kunnen worden gevolgd. 
De vakgroep legt je geen verplichtingen op ten aanzien van de keuze van jouw 
vakkenpakket. Wij menen dat jouw verantwoordelijkheid voor je studie garznt 
staat voor een verstandige keuze. 
Ter toelichting wordt in de bijlage 1 sen o-serzicht gegeven van de keuze- 
colleges verzorgd door de vakgroep WF13, in bijlage 2 een voorstel voor de 
keuzevakken als je het afstuderen richt op de Werktuigkundige Regeltechniek, 
in bijlage 3 de eerste selectie keuzevakken voor Polymeertechnologie. 

1 . 2  De stages (480 SBU) 

In de afstudeerfase zijn 2 stages gepland, waarin je de theoretisch gerichte 
vakken voor het eerst in een onderzoeksfeer zult Boeten toepassen. 
De eerste stage vindt meestal plaats binnen de vakgroep, de tweede stage kan 
ook buiten de vakgroep worden uitgevoerd. De stages vinden bij voorkeur plaats 
in verschillende onderzoekgebieden. Waar mogelijk wordt gezocht naar opdrach- 
ten bij andere vakgroepen of bij de industrie. 
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Elke stage heeft een omvang van 240 SBU. Dit komt overeen met 50 niddagen 
(halve dagdelen) onderzoek en 10 middagen die nodig zijn voor de verslagleg- 
ging. De planning van de stage wordt in overleg met de begeleider(s1 vast- 
gesteld, Elke stage wordt afgerond met een verslag en met een korte voordracht 
die gehouden wordt voor een kleine kring van belangstellenden. 

1.3 De afstudeeropdracht (1400 SBU) 

Een afstudeeropdracht maakt in het algemeen deel uit van Ret lopende onderzoek 
in de vakgroep. Vaak komt het voor dat afstudeeropdrachten voortvloeien uit 
~romotieonder~~ek dat binnen de vakgroep of in nauwe samenwerking met de 
vakgroep verricht wordt. In een beperkt aantal gevallen wordt het afstudeer- 
werk verricht in een industriële omgeving. De afstudeeropdracht voer je uit 
onder forrrele leiding van &en van de hoogleraren van de uakgroep, Eaar de 
dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door één van de medewerkers die als jouw 
afstudeercoach wordt aangewezen. 
Een afstudeeropdracht heeft een nominale omvang van 1400 SBU ofwel 2 112 
trimester. 

De afstudeerfase wordt afgesloten met: 
- een schriftelijke verslaglegging van het verrichte onderzoek. Je moet 
streven naar een rapport van beperkte omvang (in principe niet meer dan 25 

blz. hoofdtekst); in bijlagen kunnen details van theoretische afleidingen, 
programmeerwerk of experimenten worden opgenonen. 

- een vakgroepscolloquium, waarin je in ruim ren half uur de hoofdlijnen van 
je onderzoek vertelt, 

- een examenzitting, waarbij een examencommissie je over je afstudeerwerk één 
& twee uur ondervraagt. De commissie bestaat uit de hoogleraar bij wie je 
formeel afstudeert, de coach en uit enkele andere deskundigen. In de meeste 
gevallen is daarbij ook iemand betrokken van buiten de vakgroep. 
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Hoofdstuk 2 

De aanq van zaken bij het afstuderen 

2.1 Oriëntatie OP de vakgroep 

Wet is gebruikelijk dat je je als aankomend afstudeerder oriënteert bij de 
verschillende medewerkers over de onderzoekgebieden en over de afstudeer- 
opdrachten die er op dat ogenblik beschikbaar zijn. In informele sfeer krijg 
je ZO een beeld van de vakgroep WFW, van de mogelijkheden tot begeleiding en 
van de faciliteiten die voor rekenen en experimenteren beschikbaar zijn. 
Het is verstandig een gesprek met je potentiële afstudeerhoogleraar te hebben, 
waarbij je ook jouw keuze van de te volgen vakken ter discussie kunt stellen. 

2 .2  Formele aanmelding 

Op het secretariaat van de vakgroep (W-hoog 0.143) en ook os het bureau 
Onderwijs van de faculteit, zijn formulieren verkrijgbaar waarmee je je 
formeel aanrneldt als afstudeerder van de vakgroep. Op dit formulier moet je 
aangeven wie je als afstudeerhoogleraar kiest. 
Deze keuze is niet bindend, in een later stadium kun je deze keuze herzien. 
voor de vakgroep is prettig als je je spoedig na het 7e trimester aanmeldt, 
Wij hebben dan een beter zicht op de te verwachten drukte en mogelijkheden van 
aanvullend onderzoek dan Bij aanmelding nadat de keuzevakken zijn afgerond. 

2 . 3  Keuzevakken 

De samenstelling van je pakket keuzevakken behoeft de goedkeuring van je 
afstudeerhoogleraar. Pleeg dus tijdig overleg met hem. 
Uiterlijk 3 maanden voor je doctoraalexamen moet er een definitieve lijst met 
keuzevakken ingeleverd worden bij het bureau Onderwijs a6. De benodigde formu- 
lieren zijn op het secretariaat verkrijgbaar. 

2 . 4  De afstudeeropdracht 

Tegen de tijd dat je de meeste vakken hebt behaald en je de stages hebt 
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afgewerkt, wordt in samenspraak met de afstudeerhoogleraar de definitieve 
keuze gemaakt van je afstudeeropdracht. 
Op grond van die opdracht wordt je een coach toegewezen. Zijn/haar taak is het 
zich te vergewissen van de voortgang van je werk. Zonodig stuurt hij/zij je 
onderzoek zodanig bij dat het binnen de gestelde tijd tot resultaat leidt. In 
regelmatig ~ i e r l e g  met andere hetrokkenen kun j e  de functie van jouw afstu- 
deeropdracht  nagaan in relatie met hot lopend onderzoek in de vakgroep. 
De coach zal de afstudeeropdracht op schrift stellen. Zelf moet je deze 
opdrachtomschrijving drie maanden voor je doctoraalexamen inleveren bij het 
bureau Onderwijs W. 
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Hoofdstuk 3 

Algemene informatie 

3.1 Huisvestincr 

Tijdens het uitvoeren van je afstudeeropdracht zul je veelal gebruik moeten 
maken van de faciliteiten die de vakgroep ter beschikking staan. Aangezien ook 

onze financiële middelen beperkt zijn, betekent dit dat niet op elk door jou 
gewenst ogenblik alle reken- en laboratoriumfaciliteiten beschikbaar zijn. 
Pleeg vroegtijdig overleg met je coach als je iets bijzonders nodig hebt. Ten 
aanzien van de huisvesting streven wij er naar iedere afstudeerder een 
zitruimte te geven. Frans van de Broek, (in de werkplaats WH -1.13) is daar- 
voor te benaderen. Meestal weet hij wel of een plaats vrij is of spoedig vrij 
komt. 

3.2 Colloauia 

In principe wordt er elke v r i j ~ ~ g ~ i a ~ a g  een vakgroepscolloquium georganiseerd 
voor medewerkers en voor studenten. Een programma voor de komende maanden is 
steeds te vinden op de publicatieborden op de nivo's -1 en O. Afstudeerders 
worden met nadruk verzocht regelmatig deze colloquia Bij t e  wonen, Je krijgt 
zodoende een bredere kijk op het vakgebied en aangezien ook regelmatig 
sprekers uit de industrie aantreden, zie je ook wat daar gebeurt Bet ons 
vakgebied. Op de woensaagmid~a~en worden (in principe) de colloquia van 
Dynamica en Werkt. Regelen gehouden over stages. 
Afstudeercolloquia worden meestal gehouden vlak voordat de examenzitting 
plaatsvindt. Vaste dagen of tijden zijn niet te geven: kijk daarvoor ook op de 
publicatieborden. 

3 , 3  Belangrijke telefoonnummers en plaatsen: 

0.05 Colloquiumzaal 
Q.143 Secretariaat (040-472851) 
2.141 Apollorekenzaal (2827) 

dispuutsruimte (t.o. 0,143) 
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Hoofdstuk 4 

Het dispuut "in z'n Element" 

De vakgroep VFW kent een eigen dispuut genaamd "in z'n Element". Dit dispuut 
werd opgericht in het voorjaar van 1979. 

Be belangrijkste doelstelling van het dispuut is het organiseren van aktivi- 
teiten die voor de leden van WFV (studenten en medewerkers) nuttig en/of leuk 
zijn, zoals excursies, borrels, tafeltennis- en volleybaltoernooien. 

Een jaarlijks terugkerend evenement is het voetbaltoernooi om de "prof. W.L. 
Eszeijer trofee", waarbij studenten tegen medewerkers spelen om de wissel- 
beker. De trofee wordt na de wedstrijd uitgereikt door prof, Esmeijer. 

Iedere vrijdag vanaf 16-30 uur is er een vakgroepsborrel. Deze borrel, waar 
zowel studenten als medewerkers aanwezig zijn, vormt een gezellige afsluiting 
van de week. Tevens. is er zo een prha gelegenheid om meer leden van ~ F W  te 
leren kennen. De borrel wordt gehouden tegenover het vakgroepssecretariaat 
(0.143) e 

Bet lidmaatschap is voor studenten een eenmalige bijdrage van €1, lo,-. Leden 
van het dispuut krijgen korting op excursies. Verder kan door jouw lidmaat- 
schap de prijs van een consumptie laag gehouden worden en kunnen de sporttoer- 
nooien georganiseerd worden. 

Wil je meer weten over het dispuut of heb je leuke ideeën o f  suggesties neem 
dan kontakt op met een van de onderstaande bestuursleden. De "dispuutsruimte" 
is schuin tegenover het sakgroepssecretariaat. 

Bestuursleden zijn : David Heijman 
Ruud Heikoop 
Jan Aarts 
Pascal Etman 
Frank Assinck 
Corn4 de Hoon 
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Hoofdstuk 5 

De onderzoekgebieden 

5.1 Continuumsmechanica 

Hoogleraren : Prof.Dr.Ir. J.D. Janssen 
Prof.Dr.Ir. A.H.A. v.d, Heijden (part-time} 
Prof .Dr. A.  Huson (part-time) 
Prof.Dr.Ir. F.P.T. Baaijens (part-time) 

Docenten : Dr.Ir. W.A.M. Brekeimans 
Dr.Ir. C.H. Henken 
Dr.Ir- C.W,J. Oomens 

Promovendi : Ir. H.A.N, Hendriks 
(IVO + AIO) Ir, H.J .  de Heus 

Ir. R. Kouhia 
Ir. M.A.M. v. Lankveld 
Ir, D.E.H. Palmen 
Ir. H.R. v. Ratingen 
Drs. P.J. Reuderink, 
Ir. H.L,H. Stoop 
Ir. L.J.P. Timmermans 
Ir. H.A.!!.%, Vincent 

0.141 

2.132 
0.139 

2.132 

0.133 

0.136 
-1 * I34 

-1 a 133 
-1 a 138 
2.139 
-1 e 138 
-1 e 138 
-1 * 142 
-1 - 131 
-1.131 

-1.126 
2 e 139 

Continua zijn zowel vaste als niet volledige vaste stoffen (mengsels en vloei- 
stoffen). Be ontwikkeling van nurnerieke methoden voor de analyse van inhomo- 
gene en/of anisotrope media is een belangrijk onderzoekaspect. Gezien de 
complexiteit van de constitutieve modellen die het materiaalgedrag beschrijven 
zijn geavanceerde experimenten nodig ofil de materiaalparameters te bepalen. Ook 

de numerieke analyse van complexe problemen in de vaste stof en vloeistof met 
supercomputers is een terrein van onderzoek. 
In de afgelopen jaren werd aandacht besteed aan : 
- de numerieke simulatie van het persen van poeders 
- kip en knik van dunwandige aluminium-profielen 
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- materiaalmodellen voor vezelversterkte kunststoffen en biologische 
weefsels op grond van de microstructuur 

- het meten van materiaalparameters, gebruikmakend van een video- 
meetsysteem 

- het ontwerp van een hartklepprothese 
- vroegtijdige detectie van atherosclerose 
- damage mechanica (scheurinitiatie en -groei) 
- stroming in halsslagadervertakking 
- uitbreiding van de eindige elementen methode 
- vaste stof-vloeistof interactie 

5 . 2  Dynamica 

Hoogleraren : Prof.Dr.Ir. D.H. v. Campen 
Prof.Dr.Ir. J.S.H.M. Wismans (part-time) 
Prod.Dr.Ir. E.A. Mu~jderman (part-time) 

Docenten : Dr-Ir. A. de Kraker 
Dr.Ir* A.J.G. Schoofs 
Dr.Ir. A.A.H.J. Sauren 

Promovendi : Ir. R.H.B. Fey 
(IVO f AIO)  Ir. P.A.A. v, Hoogstraten 

Ir- P.J.M. Roozen-Kroon 
Ir. N.B. Roozen 
Ir. 6.3. Schreppers 
Ir. P.M.A. Slaats 
Ir. J,A.W. v.d, Spek 
Ir. G. Verbeek 

0. 144 

2 e 132 
3.110 

0.134 
- 1 .144 

2.133 

2 s 139 
-1.143 
-1 e 131 

Fokker 
-1.132 

-1.133 
2.139 

DAF 

Het dynamisch gedrag van werktuigkundige constructies wordt in hoge mate 
bepaald door het niet-lineaire gedrag van de aerbindingselementen en door de 
belasting. Bij niet-deterministische (random) belasting zijn stochastische 
technieken nodig om nauwkeurige voorspellingen over het dynamische gedrag te 
kunnen doen. 
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In dit onderzoekgebied wordt ook gewerkt aan optimaliseringsproblemen en aan 
de geluidafstraling van constructies. 
In de afgelopen jaren werd aandacht besteed aan: 
- de multi-body dynamica; stelsels (starre) lichamen die nog relatief eenvou- 
dig gekoppeld zijn. Toepassingen zijn o.a. te vinden in robotsf voertuigen 
eo? simpele modellen van dolen van het menselijk lichaam. 

- de optimalisering van het klankspectrum van een carillon- of luidklok. 
Toepassing vindt tevens plaats in de IC-technologie. 

- het voorspellen van het niet-lineaire gedrag van roterende systemen, 
- het dynamisch gedrag van een kniegewricht om de functie van de verschillende 
elementen in een knie te kunnen begrijpen. 

5 . 3  Werktuiakundige regeltechniek 

Hoogleraar : Prof.Dr.Ir. J.J. Kok 

Docenten : Ir, J. Banens 
Ir. A.G. de Jager 
Dr.Pr. F.E. hreldpaus 

Promovendi : Ir. R.G.H. Huisman 
(IVO -k AIO) Ir. IaH.M. Eammerts 

8.131 

2.136 
2.134 
2 e 187 

-1 138 

Het onderzoek is gericht op de ontwikkeling en toepassing van regel- en meet- 
technische concepten bij de sturing en regeling van mechanische systemen. Als 
de specifieke kenmerken van het dynamische gedrag van het beschouwde type 
systemen komen naar voren : niet-lineair (zowel geometrische niet-linearitei- 
ten als die van de verbindingen) , hoog-dimensioneel en interactief (meerdere 
ingangen en uitgangen en vele graden van vrijheid) en relatief snel. De steeds 
hogere eisen aan nauwkeurigheid, energieverbruik, vermindering van mileubelas- 
ting en kosten, verhoging van comfort etc., van vele technische proslukten 
vergen een verbeterde kwaliteit van de regeling. Een vergaande afstemming op 
het specifieke dynamische gedrag van de systemen is daarbij vereist, 
Toepassingsgebieden zijn o.a. elastische manipulatoren, (semi)actieve veer- 

systearen van voertuigen, continu variabele transmissie in hybride aandrlj- 
vingen. 
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5.4 Polymeertechnoloaie 

Hoogleraar : Prof.Dr.Ir. H.E.H. Weijer 
Prof.Dr.Ir. F.P.T. Baaijens (part-time) 

D0cePltel-I : Ing. A.A.J.H. Peijs 
: Dr.Ir. G.W.W. Peters 
Dr.Ir. P.3.G. Schreurs 

Promovendi : Ir. J.P.W. Baaijens 
(IVO + AIO) : Ir. L.F.A. Douven 

Ir, J. Janssen 
Ir, J. de Kok 
Ing. A.B.  Spoelstra 
Ir. P. Tas 
Ir. P. Vosbeek 
Ir. W, Zoetelief 

O. 140 
2.132 

-1. (lab) 
-1.127 
2. 138 

-1 e 138 
-1 125 
-1.143 
-1. (lab) 
-1 * 126 
DSW 
2.139 
-1 9 125 

In nauwe samenwerking met de gelijknamige groep in de faculteit T wordt onder- 
zoek verricht op het gebied van speciale (gekonjugeerde) polymeren, gestruk- 
tureerde blends, morfologie, mechanische eigenschappen {ultrasterke vezels en 
slagvaste polymeren), komposieten en verwerkingsprocessen, Be nadruk bij W 
ligt op onderzoek naar het dispersieve mengen van visko-elastische materialen, 
modellering van het spuitgiet-, pers- en transferpersproces voor thermoplasten 
en thermoharders met speciale aandacht voor de berekening en meting van de 
deformatiegeschiedenis van slk vloeistofelementje in de komplexe stroming, het 
komposietonderzoek dat zich richt op de kombinatie van sterke vezels (hybride 
systemen) zoals koolstof en polyetheenvezels en ~atri~ont~ikkeling en 
tenslotte de mikromechanica, waarin de relatie tussen mikrostruktuur en kon- 
stitutief gedrag wordt onderzocht, Op elk deelgebied wordt de theoretische 
modellering gekoppeld aan experiioentele toetsing. Er wordt gestreefd naar 
kombinatie van beide aspekten in elk afstudeeronderwerp. 
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Bijlage 1 

Keuzevakken (verzorgd door de vakgroep VFV) 

Trim. Code Docent Vak 

3.2 4AJ011 
4245550 
4AJ810 

4AK010 

4AK805 

4AK823 

3.3 4J510 
45520 
45530 
45610 
BK020 

4K040 

4K815 
-- 

4.1 4A740 
45540 
45560 
4KOS0 

4K090 

4K500 

Huson : Hodelvorming rug 
Sauren : Hult ibody dynamica 
Kok/Veldpaus/ 
Banens : Regelen 111 (Identificatie) 
Kenken : Stabiliteit en Knik 
-- : le stage #FW 
-- : onderwijsbegeleiding 

Braak : Softwarepakketten 
v. Campen : Miet-lineaire dynamica. 
Schoof s : Optimalisering 
Wismans : Letselbiomechanica 
Henken/Braak : Platen en schalen 
Baai j ens/ 
Brekehans : Num, aspecten niet-lin. dynamica 
-- : 2e stage WFW 
Veldpaus /de Jager/ 
Kok : Regelen IV (geavanc. regelconcepten) 

Mei j er : Mech. eigensch. polymere materialen 
Verduin : Exp, Heenanica 
de Kraker : I?um./Exp. analyse iin. dyn. systemen 
BrekePmans/ 
Schreurs : Damage mechanica 
Schreurs/Oomens 
BrekePmans : Constitutieve vergelijkingen 
Meijer : Polymeerverwerking en reologie 
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Bijlase 2 

Trim, Code Docent Vak 

3 . 2  

3 . 3  

4.1 

45520 
45520 
4N420 
5H060 
49810 

2P500 
4T220 

45560 
45540 

4P430 
2P1l.O 

5P420 

Sauzen 
Geurts 
v.d. Grinten 

-- 
Kok/Veldpaus 
Banens 

: Kultibody dynamica 
: Hum. algebra, methoden en progr. 
: Procesbesturing 
: Constructies en mechanismen 

: Regelen 111 (Identificatie) 

v. Campen : Niet-lineaire dynamica 
-- : Inleiding mechatronica 

Geurt s : Num. analyse, methoden en progr, 
v,d. Boom/Damen : Stoch, systeemtheorie 
Vefdpaus/de Jager/ 
Kok : Regelen IV (Geav. regelconcept 1 
Hautus : Optimalisering van regelsystemen 
Rooda, Hulders : Geavanceerde besturingstechnologie 

: Random vibrations de Kraker 
Braak/Verduin 
v. Steenhoven : Experimentele mechanica 
Damen/v.d. Boom : Adaptieve en robuuste regelaars 
de Jong : Optimaliseringstheorie 
Kyls t ra : Robotbesturing 

X 

I 

* 

* 
* 

* 

*) in het bijzonder aanbevolen 
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Bijlage 3 

3 '2  

3 . 3  

4.1 

4KO3O 
4K033 
3T200 
6K090 
6K070 
2M410 

4K040 
6U020 
2N420 

4K090 
6U030 
6U200 
3C140 
6K080 
4K060 
4ñ740 
4K500 

v. Steenhoven 
v. Steenhoven 
Chesters 
Metselaar 
Ziegler 
Geurt s 

Brekelmans 
German 
Geurt s 

Schreurs 
Lemstra 
Lemstra 
Schram 
Metselaar 
Brekelmans 
Heijer 
Hei j er 

* I  in het bijzonder aanbevolen 

: Toep. EER bij stromingsproblemen * 
: Practicum bij 4K030 t 

: Heerfasenstromingen 
: Anorg. materiaalkunde A 

: Keramische technologie 
: Mum. algebra 

: Computational Hechanics 2 
: Polymere materialen 1 
: Mum. analyse 

: Const. modellen 
: Polymere materialen 2 
: Hech. eigenschappen materialen B 
: Fysische transportverschijnselen B 
: Anorganische materialen B 
: Damage Hechanica 
: Mech. eigenschappen pol. materialen 
: Polymeerverwerking en reologie 

* 
* 

opm. Een meer uitgebreide lijst met keuzevakken, die gevolgd kunnen worden en 
in mindere mate met deze afstudeervariant samenhangen, is via de 
betreffende hoogleraar beschikbaar. 
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Bijlage 4 

Afstudeeropdrachten in de afgelopen periode 

Continuumsmechanica 
- Ontwikkeling van een 2-D membraanelement met transversaal isotroopo lineair 
visco-elastisch materiaalgedrag. 

- Simulatie van omvormprocessen. 
- Simulatie van het muntproces met de EEPi. 

- Statistische methoden bij de reconstructie van een vervormingaproces bij 
geschiedenis-afhankelijk materiaalgedrag. 

- Een constitutieve vergelijking voor incompressibel isotroop elastisch 
materiaalgedrag. 

Polymeertechnoloqie 
- Onderzoek aan unidirectionele komposieten van ~ ~ ~ ~ P E  in epoxy. 
- Hybride systemen : impact en fatigue aan C-PE komposieten. 
- Gestruktureerde blends : fixatie van morfologie m.b.v. EB-bestraling. 
- Onderzoek naar het dispersieve mengproces in polymeren. 
- Ontwikkeling van een X-D vezel. 
- Thermo-visco-elastische analyse voor het spuitgiet-proces. 
- Experimentele parameterschatting aan kunststofEen m.b.v. maximum likelihood 
schat ter e 

- De invloed van sezelanisotropie op het materiaalgedrag van vezelversterkte 
composieten. 

Dynamica 
- Computer Aided Design of Experiments. Een programma voor proefopzetten en 
modelvorming. 

- Het optimaliseren van het dynamisch gedrag van resonatoren voor het 
ultrasoonlassen. 

- Het vrije trillingsgedrag van een multi-windmolen. 
- Ket bepalen van periodieke evenwichtsoplocsingen van niet-lineaire rotors. 
- Bepaling van het gedrag van een marine-riser. 
- Rechnerische Simulation von Lastwechselschlag und Struckerproblemen. 
- Bet dynarnisch gedrag van een trimmer van een scheerapparaat, 
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- Optimalisering van composiet vliegwielen. 
- Eindige-elementen-formulering van mechanisch-akoestische systemen. 
- Het dynamisch gedrag van een landingsgestel bij een helicopterlanding. 

WerktuiCrkundis Regelen 

- Parameter identificatie van een XY-tafel. 
- Actieve veersystemen van vrachtwagens, gebruikmakend van "preview". 
- Toepassing van transputers bij de regeling van mechanische manipulatoren. 
- Ontwikkeling van een on-line concentratieschatter voor de produktie van 

hyam . 
- Onderzoek van de robuustheid van robuuste regelaars. 
- Een regelwet voor het volgen van bewegende voorwerpen met onbekende 
tra j ec tor ie o 

- Ontwerp, simulatie en implementatie van een adaptieve regelaar. 
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Bijlage 5 

1, 3 maanden voor de vermoedelijke datum van afstuderen inleveren van een 
definitief keuzevakprogramma bij het bur0 onderwijs, 

2.  Uiterlijk 3 weken vóór de datum van het D-examen: 
- aanmelding bij Bureau Onderwijs d.m.v. aldaar verkrijgbare formulier 
- tevens aanmelding bij Centrale Studentenadministratie. 

3 .  Uiterlijk 10 dagen vÓÓr de datum van het D-examen 
- één exemplaar van het eindstudieverslag bij Bureau Onderwijs inleveren 
- alsmede een in het Nederlands gestelde samenvatting (op A4) van het 
verslag bij het Bureau Onderwijs inleveren. 

4. Overhandiging aan de eindstudiedocent van door het Bureau Onderwijs 
uitgereikte beoordeli~~s~or~ulier. 

5. Bureau Onderwijs ontvangt tijdig informatie m.b.t. het te houden 
~ i n ~ ~ t u ~ i e c o l l o q ~ ~ ~ ~  (20  dagen voor het verschijnen van "Cursor") ., 

Aktie door eindstudiedocent: 

1. Uiterlijk 3 maanden vóór de datura van het D-examen: 
- afstudeerder ontvangt definitieve beschrijving van de eindstudieopdracht 
- de dekaan ontvangt een korte samenvatting hiervan (via Bureau Onderwijs). 

2 .  Uiterlijk 6 weken vOÓr de datum van het D-examen: 
- eindstudiedocent doet de dekaan een voorstel inzake de samenstelling van 
de ondervragingscommissie (via Bureau Onderwijs). 

3 .  Tijdige bepaling van datum en plaats van het eindstudiecolloquium. 
4.  Uiterlijk 10 dagen v6Ór D2-datum: 

- verantwoordelijke docent rapporteert schriftelijk aan de dekaan inzake de 
conclusies van de ondervragingscommissie (via Bureau Onderwijs) o 
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Voorts geldt : 

- Aanmeldingsformulier t.b.v. receptie wordt rechtstreeks bij betrokken dienst 
ingeleverd. 

- Afstudeerders bepalen op eigen initiatief en in onderling overleg, de 
"aankleding" van de diploma-uitreiking. Aan het Bureau Onderwijs wordt 
tijdig bekend gemaakt wie namens de afstudeerders het woord zal voeren. 


