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Discussienota 

1 .  Inleiding 
Een centrale gedachte bij het onderzoek op het gebied van de Technische 

Mechanica is in onze groep steeds geweest: "het overbruggen van de kloof 

tussen de mogelijkheden van de technische mechanica en de praktische pro- 

blemen van de werktuigbouwer". 

Daardoor is enerzijds nooit een zwaar accent gelegd op louter experimentele 

methoden; anderzijds zijn evenzeer "super-theoretische" problemen vermeden. 

Zoveel mogelijk is getracht van praktisch 
vereenvoudigingen te maken dat zij met het beschikbare wiskunde-gereedschap 

interessante problemen zodanige 

aangepakt konden worden. Vereenvoudigingen van de realiteit waren noodzake- 

lijk om tot theoretische oplossingen te kunnen komen. Experimenten waren 

bijna steeds nodig om de waarde van bepaalde oplossingen te onderzoeken. 

Door het verschijnen van de computer en op het gebruik van de computer ge- 

baseerde oplossingsmethoden (o.a. de elementenmethode) is het mogelijke 

geworden de realiteit veel dichter te benaderen. 

'riet is dan ook niet veïvondeïlljk dat in de groep eoige t i j d  geleden be- 

sloten is de zogenaamde t'elementemethodeii als centraal hulpmiddel te 

kiezen om het primaire doel van de groep te bereiken. 

De keuze viel op de elementenme 

belangrijke resultaten verkregen zijn in het gebied waar wij ons op richten. 

ode omdat met deze methode elders zeer 

In de groep is dus een "manier van aanpak" centraal gesteld en niet een 
bepaald gebied uit de technische mechanica. Het zal overigens noodzakelijk 

zijn om ook de gebieden waarop de elementenmethode wordt toegepast nader 

af te bakenen om belangwekkende resultaten te verkrijgen. 
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2 .  De elementenmethode 

Zoals uit het voorgaande reeds volgt is de elementenmethode een oplossings- 

methode voor gecompliceerde problemen, waarbij zo doeltreffend mogelijk uit- 

gegaan wordt van de mogelijkheden van een computer. 

Een constructie wordt (in gedachten) verdeeld in een aantal zogenaamde 

"elementen". Voorbeelden van elementen zijn: balkelementen, kokerelementen, 
plaatelementen en schaalelementen. Dit zijn respectievelijk eindige stukken 

balk, koker, plaat en schaal met betrekkelijk eenvoudige begrenzingen. 

Voor dergelijke elementen worden op een manier die op het gebruik van een 

computer is afgestemd eigenschappen geconstrueerd. 

Het vastleggen van zodanige eigenschappen dat het element gebruikt kan worden 

in een bepaalde klasse van problemen is een moeilijk en vaak tijdrovend karwei. 
Het achterhalen van het gebruiksgebied van een bepaald element is zeker niet 

eenvoudiger. 

Ook wanneer een aantal elementen ter beschikklng staan is de oplossing van 

praktische problemen nog lang niet gerealiseerd. 

Op de eerste plaats moet voor een bepaalde constructie aangegeven kunnen 

worden met welke elementen gewerkt dient te worden om een zo goed mogelijk 

resultaat "met de minste moeite" te verkrijgen. 

Bovendien moet de verdeling der elementen worden bepaald. 

Het zal duidelijk zijn dat voor deze problemen de geometrie van de constructie 
essentieel is. Voor enigszins ingewikkelde constructies is het vastleggen van 

de geometrie,op een aan de elementenmethode en de computer aangepaste manier 

een omvangrijk probleem. 

Het koppelen van de elementen is evenmin triviaal. 

Bovendien moeten methoden ontwikkeld worden om de optredende wiskundige be- 

trekkingen tot een oplossing te brengen. 

In eerste instantie zal gezocht worden naar een manier van aanpak die ten- 
minste voor groepen constructies succesvol is. Er zullen dus bijvoorbeeld 
computerprogramma's ontwikkeld worden die geschikt zijn voor vakwerken, voor 

balkconstructies, voor plaatproblemen of voor schaalproblemen. In eerste 
Lns tan t i e  zal dan r.Tnl1 Wb..LLAbLIC ;oh+ alleer, gekeke.n worden naar de sterkte en de stijf- 
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heid wanneer de constructies lineair-elastisch zijn. 

Aparte programma's zullen geschreven worden voor het beschrijven van 
trillingen of stabiliteit. Eveneens aparte programma's worden ontwikkeld 
wanneer de constructie (of delen ervan) zich niet-lineair gedragen (b.v. 

plastisch, visco-elastisch, grote verplaatsingen). 

Het zal duidelijk zijn dat gestreefd wordt naar een situatie waarbij één 

(groot) programma de mogelijkheden bevat om "iedere" constructie te be- 
rekenen. (Een dergelijk programma zal zo groot zijn en zo intensief gebruik 

maken van allerlei faciliteiten van de computer en de randapparatuur,-dat 

het aangeduid wordt als "programma-systeem"). 

Aparte aandacht moet besteed worden aan de uitvoer van de computerprogramma's. 

De mogelijke uitvoergegevens zijn vaak zo talrijk dat zij nauwelijks te over- 

zien zijn. Gezocht moet worden naar een door de computer uitgevoerde selectie 

en naar een overzichtelijke weergave der overblijvende gegevens. 

Naar aanleiding van het voorgaande kunnen wij het werken met de eiementen- 

methode globaal verdelen in drie gebieden: 

a) het ontwikkelen, toetsen en beoordelen van elementen 
b) het ontwikkelen van computerprogramma's voor klassen problemen 

met als uiteindelijk doel een universeel programma-systeem 

c> het oplossen en interpreteren van concrete problemen. 

Op ieder van deze aspecten zullen wij iets nader ingaan. 

Het is duidelijk dat een perfecte scheiding der genoemde gebieden niet 

mogelijk is. 

3 .  Het ontwikkelen, toetsen en beoordelen van elementen 

Talloze elementen zijn intussen ontwikkeld. Van een aantal is het gebruiks- 
gebied min of meer bekend. 

Uit publicaties is af te leiden (althans meestal) welke hypothesen gemaakt 

zijn en op welke wijze het element is geconstrueerd. Essentieel is echter 

dat de gegevens voor het element vastgelegd moeten worden op een manier die 

in de computer gebruikt kan worden (dus b.v. op ponsband, ponskaarten of 

m- ruogfieet-b2nd). Met b l i j k t  zeer arbeidsintensief om met de gegevens uit de 
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literatuur de betxeffende computerprogramma's zelf te vervaardigen. Door 

directe contacten met andere onderzoekers moet getracht worden dit werk 

te minimaliseren (omdat alle computers wel (enigszins) verschillen, is 

een zekere aanpassing altijd noodzakelijk). 

Bovendien moet vermeden worden dat - althans in Nederland - op verschillende 
plaatsen dezelfde elementen worden ontwikkeld. Onze deelname in PROGEL 

(waarover later) lijkt goede garanties hiertoe te leveren. 

Wanneer wij op dit ogenblik de beschikbare elementen overzien dan zijn ons 
inziens de volgende gebieden aan te wijzen waarin nog zinvol aan de ont- 

wikkeling van elementen gewerkt kan worden: 

a) dunwandige balken en kokers; lineair-elastisch gedrag; trillingen; 

stabiliteit. 

b) grote verplaatsingen en plastisch en anisotroop gedrag. Met name 

de koppeling van deze gebieden om problemen zoals dieptrekken en 

walsen op te lossen moet hierbij worden genoemd. Problemen op het 

gebied van de scheurvoortplanting bij wisselende belasting kunnen 

hiertoe gerekend worden. 

c) niet-lineaire trillingen. 

4.  Het werken aan een universeel programma-systeem 

k i s  uitgangspunt zal gekozen worden het pïogrâma-systeem ASKA, dat door Ge 

associatie PROGEL wordt gekocht en geynstalleerd op de IBM 360 /65  computer 

van de T.H. Delft. 
In het kader van PROGEL zal dit systeem verbeterd en uitgebreid worden. 

Naast dit min of meer universele systeem zal de groep moeten beschikken over 
een aantal programma's waarmee minder gecompliceerde problemen snel tot een 

oplossing gebracht kunnen worden en die gebruikt kunnen worden o.a. voor 

onderwijsdoeleinden. 

Een extra moeilijkheid treedt op vanwege het feit dat ASKA in Fortran IV ge- 
programmeerd is, terwijl bij het werken met onze eigen computer (ELX-8) Algol 

geprefereerd dient te worden. Pas over enige tijd zal duidelijk zijn wat de 
meest geschikte werkwijze is. 
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5. Het oplossen en interpreteren van concrete problemen 

Wanneer wij beschikken over ASKA en over een eigen programma-bibliotheek 
op het gebied van de elementenmethode, hebben wij de mogelijkheid een groot 

aantal concrete werktuigkundige problemen tot een oplossing te brengen. Wij 

kunnen dan - veel meer dan voorheen - service verlenen aan andere groepen 
uit de afdeling. De kloof tussen de mogelijkheden van de technische mechanica 

en de praktische werktuigbouwkunde kan door deze service niet worden wegge- 

werkt. Noodzakelijk is dat de praktische werktuigbouwer het gereedschap 

"elementenmethode" leert te gebruiken. 

(Op het feit dat hieruit consequenties voor de werktuigkundige opleiding 

volgen, gaan wij hier niet in). 
Het is ons inziens een goede weg om de volgende stadia te onderscheiden: 

- het oplossen door de groep Technische Mechanica van enige pro- 

blemen die voor andere groepen in de afdeling van direct belang 

zijn. Medewerkers uit deze groepen zullen hierbij min of meer 

worden ingeschakeld. 

- wanneer op deze wijze het belang van de elementenmethode is aan- 

getoond, moeten de grondprincipes van de elementenmethode aan 

medewerkers van andere groepen worden overgedragen. 

- het samenwerken met dergelijke medewerkers om bepaalde gebieden 
of  aspecten van de elementenmethode verder te doorgronden o f  te 

entwikkelen 
Hierbij kan gedacht worden aan tijdelijke detachering bij de groep 

Technische Mechanica en aan meewerken aan bepaalde projecten uit 

PROGEL. 

- de groep Technische Mechanica zou na deze fasen moeten op blijven 

treden 
het gebruik van de elementenmethode bij praktische problemen. 

als coördinerende en adviserende groep ten behoeve van 

Op dit ogenblik zijn in het voorgaande kader een aantal activiteiten gestart. 

- een colloquium van Janssen om aan Selangstellenden iets over de 
grote mogelijkheden van de elementenmethode te tonen. 

- een probleem uit de groep Kleine Werktuigen door Menken aangepakt 
(flexibele as). 

- een probleem uit de groep Verbrandingsmotoren door Hiemstra (en 
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6 .  

Brekelmans, Janssen) aangepakt (berekenen van de spanningen in 

een zuigerkroon). 

- een onderzoek naar de mogelijkheden van de elementenmethode bij 
plasticiteitsproblemen door Brekelmans en enige medewerkers en 

studenten uit de groep Werkplaatstechniek. 

Duidelijke belangstelling om de elementenmethode toe te passen op trillings- 

problemen met veel vrijheidsgraden is aanwezig in de groep Automobieltechniek 
en in de groep Werkplaatstechniek (trillingen van gereedschapswerktuigen). 

Persoonlijk zou ik bovendien de mogelijkheid willen onderzoeken om met de 
elementenmethode problemen op het gebied van de medische techniek en op het 

gebied van de scheurvoortplanting bij wisselende belasting op te lossen. 

PROGEL en ASKA 

De associatie PROGEL bestaat uit 9 Nederlandse bedrijven en instellingen, 
te weten de drie Technische Hogescholen, T.N.O., Shell Research, Stork, 

R.D.M., Comprimo, R.C.N. 

Progel stelt zich tot doel gecoördineerd onderzoek en ontwikkelingswerk 

met betrekking tot de elementenmethode uit te voeren. 
Progel heeft daartoe een belangrijk programma-systeem, gebaseerd op de 

elementenmethode,n.l. ASKA, gekocht. Progel zal dit systeem trachten aan te 
vullen en te verbeteren. 

Ieder der leden van Progel kan bovendien gebruik maken van ASKA om voor 

hun interessante problemen op te lossen. 

Over de concrete werkwijze in Progel is momenteel nog (bijna) niets bekend. 

Het zal zeker nog een half jaar duren voordat hierin duidelijkheid gekomen 

~ 

Verwacht wordt dat de aktiviteiten in Progel voor de T.H. 1 ;  manjaar per 
j aar be treffen. 
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7. Laboratorium 

Wat is de taak van het laboratorium in het kader van de elementenmethode? 

Voor het toetsen van nieuw ontwikkelde elementen zal primair gezocht worden 
naar analytisch opgeloste problemen om aan de hand daarvan uitspraken te 

kunnen doen over de waarde van een element. 
In een aantal gevallen is dit evenwel niet mogelijk. In een aantal andere 

gevallen is deze werkwlj ze minder efficiënt dan een experimenteel onderzoek. 

Dit betekent dat voor het toetsen van elementen in een aantal gevallen la- 

boratorium-experimenten onontbeerlijk zijn. Deze elementen worden dan gebruikt 

in betrekkelijk eenvoudige constructies. 

Als voorbeelden verwijzen wij naar experimenten zoals door Kip (onderzoek 
ringelementen) en door Baayen (onderzoek trillingen open balken) uitgevoerd. 

Wij attenderen hier speciaal op de moeilijkheden die optreden bij de koppeling 

van dunwandige balkelementen en kokerelementen. Er zijn beslist nog een aantal 

experimenten nodig om inzicht te krijgen in de manier waarop de koppeling 

wellicht geschikt tot stand gebracht kan worden. Vervolgens zullen experimenten 

noodzakelijk zijn om voorspellingen te onderzoeken. Als voorbeelden in dit 
verband noemen wij: de experimenten aan de zogenaamde DAF-balk, experimenten 

met symprotex door Kortman, de raamconstructie van Beek, experimenten aan een 
deel van deze raamconstructie door van Zon en de merkwaardige U-balk, die 

momenteel in het laboratorium aanwezig is. 

Wij merken in dit verband nog op dat noodzakelijke experimenten aan kokers 

een onderzoek zal vereisen naar een voor ons doel geschikte fabricage van 

kokers met en zonder schotten. 

Het is niet denkbeeldig dat theoretische beschouwingen over verbindingen van 

dunwandige balken voorlopig onbevredigende resultaten zullen opleveren. Over- 

wogen kan dan worden om de gezochte eigenschappen van bepaalde, veel vaor- 

komende constructieve oplossingen in een serie experimenten vast te leggen. 

Wanneer enige ervaring is opgedaan met de elementenmethode op het terrein 

van plastische vervormingen kan aangegeven worden op welke wijze ons labora- 

torium hierbij betrokken dient te worden. 

Op dit ogenblik wordt geen fundamenteel gericht experimenteel onderzoek in 

gaïìg gezet. w': " LJ hcpzr, vmrlepig te ki lmen ste~nen op ui t .  de literatuur bekende 

gegevens, op onderzoek aan de T.H. in Delft en vooral op onderzoek in de groep 

Werkplaatstechniek. 
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Wanneer ook op het gebied van de scheurvoortplanting gewerkt zou gaan 

worden, lijkt in het vermoeiingslaboratorium een geschikte outillage 

aanwezig. 

Zoals uit de voorgaande hoofdstukken duidelijk is geworden, is het de 
bedoeling - in samenwerking met andere groepen - de elementenmethode te 
gebruiken om concrete prob.lemen tot een oplossing te brengen. 

Onze betrekkelijke onervarenheid zal intensief experimenteren noodzakelijk 

maken om de praktische waarde van bepaalde elementen en om de verdeling in 

elementen te onderzoeken. Numeriek-experimenteel onderzoek zal namelijk 

lang niet altijd mogelijk o f  verantwoord zijn. 

De hier bedoelde experimenten zullen.zeker niet allemaal in ons laboratorium 

plaatsvinden. Wel moet verwacht worden dat onze mensen en onze apparatuur 

hierbij onmisbaar zullen zijn. 

8. Tekenkamer en werkplaats 

De taken van tekenkamer en werkplaats in het kader van de elementenmethode 
moeten onder andere afgeleid worden uit die van het laboratorium. Dit zijn 

de taken in het kader van de realisering van experimenten. 

Bij geometrisch gecompliceerde constructies zal de tekenkamer aan de hand 
van globale gegevens bovendien de verdeling in elementen moeten "uittekenen" 
en de coördinaten van de knooppunten opgevenl Het gebruik van een geprogram- 

meerde tekenmachine moet verwacht worden. 

9. Planning aktiviteiten 

In deze nota zijn een aantal gedachten neergelegd die zouden kunnen dienen 

als bouwstenen voor een planning op langere termijn. Het is zinvol allereerst 

over een aantal van de genoemde factoren van gedachten te wisselen. 

Voor een steekhoudende planning is bovendien noodzakelijk het researchwerk 
in de elementenmethode te bezien naast de onderwijstaak en de onderwijsresearch- 

taak van de groep. 

Bovendien moet meer inzicht verkregen zijn in de werkwijze van Progel en de 

mogelijkheden van Aska. 
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De samenwerking met andere groepen moet krachtig worden gestimuleerd. Een 
dergelijke samenwerking moet gebaseerd zijn op samen werken aan voor beide 

partijen interessante problemen. 

Wij willen hier voor de goede orde globaal de projecten die momenteel worden 

uitgevoerd op het gebied van de elementenmethode, vermelden. 

- Elementenmethode bij plasticiteitsproblemen (Brekelmans, Hoogenboom (WT)). 

- Plaatproblemen flexibele as (Menken). 

- Dunwandige balken en kokers (Veldpaus). 

- Stuurgroep Progel, Werkgroep testproblemen ACKA (Janssen). 

- Ringelementen voor zuigerberekeningen (Hiemstra, Brekelmans, v. Walwijk (WV) 
en de Graaf (WV)). 

- Opbouw programmabibliotheek (Brekelmans, Groot, Janssen, Menken en Veldpaus). 

26 oktober 1969. 

J.D. Janssen. 


