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BOEKE]I

gondgraaÍtec h n iek m et voorbee lden
1Í.  NannenoeÍg
iondgraaÍtechniek
íngeverij: Delta Press, Amerongen,

1987
pr i is :  Hf l  79,50 ( ingebonden)

Het mooi"verzorgde boek van

Nannenberg behandelt oP een

didactische wijze de modernste

methode, waarmee het model-

leÍen van de gecomPliceerde

technische systemen snel ler en

elticiënl zal oÍ kan verloPen.

Deze methode stoelt  oP de toe-
pass ing  van de  b ind ingsgra fen
bii  het beschri jven van de fY-

-"unJl techniek.  
september 1 9g7

0nconventionele Íabricageprocessen

sisch-verschi l lende systemen
op bas is  van de  ana log ie  van
beschouwing en aanpak. Me.
chan ische,  hydrau l i sche,  pneu.
matische, elektr ische en ther-
mische systemen (beter ge-
zegd: vakgebieden) kunnen el-
kaar verstaan via een gemeen-
schappe l i j ke  , , taa l " :  de  b in -
d ingsgraaf .  Om prec ies  te  z i jn ,
i s  de  toepass ing  van de  b in -
dingsgraaf niet anders dan een
uitgekiende en uniÍorme werk-
wijze van de ,,systeemvertaler",
die fysisch verschi l lende syste-
men zodanig benadert als ab-
stracte systeemmodellen welke
onvoorwaardel i jk aan de ther-
modynamische wetten (algeme-
ne behoudswetten) gehoorza-
men. lmmers de thermodynami-
ca is poly-interpreteerbaar voor
al le Íysische systemen. Op ba-
sis van deze poly-interpreteer-
baarhe id  (popu la i r  gezegd:  door

G. F.  Benedict
Non.Traditional manuÍacturing pro.
cesses
Uitgave: Marcel Dekker Incl. ,  New
York en Bazel
ISBN nr.0-8247-7352-7
Prijs: $ 95,50

De laatste 40 jaar zijn fabrica-
gemethoden en gereedschap-
pen drastisch gewijzigd. De wij-
ziging van gereedschappen
was niet al leen noodzakeli jk in
verband met de manier waarop
ze werden gebruikt in het fabri-

midde l  van  he t  ana log ie -z ien
tussen deze systemen) is de
theor ie  van de  b ind ingsgra fen
gebouwd: ze werkt met analoge
var iabe len ,  ana loge energ ie .
func t ies ,  ana loge sys-
teemstructuren en zelfs met
analoge afspraken.

De b ind ingsgraaÍ  i s  namel i j k
een symbol ische voors te l l ing
van een zich in het beschouwde
systeem bevindend netwerk
van wegen, waarlangs de ener-
giestromen vloeien. Deze we-
gen z i jn  per  de f in i t ie  de  b ind in -
gen genoemd. Dit netwerk kan
één o f  meer  energ iedomeinen
bevatten, waartussen de ener-
g ie -omzet t ingen p laa tsv inden.
Overeenkomstig de systeembe-
schri jving symboliseert elke
weg ( lees :  e lke  b ind ing)  in  d i t
netwerk een energiefunctie:
energ ied iss ipa t ie ,  energ ie -ac-
cumula t ie ,  energ iebron ,  ener -
gietransport oÍ energie-om-
zett ing. Zo'n symbolische voor-
s te l l ing  is  zo  eenvoud ig  da t  he t
op het eerste gezicht aan een
chemische molecuu l -s t ruc tuur -
fo rmule  doet  denken.  Ju is t  d ie
eenvoud maakt het overzien
van een gecompliceerd sys-
teem mogeli jk, hetzi j  in detai ls,
hetzi j  in interacties tussen de
samenstel lende systeemele-
menten.  MaaÍ  e r  i s  nog meer :  de
b ind ingsgraaÍ  s te l t  ons  in  s taa t ,
op  een eenvoud ige  w i jze  h ie ru i t
de systeemvergel i jkingen af te

leiden. Er mag gezegd worden
dat met bindingsgraÍen de een-
voudiger methode voor de uni-
versele modelvorming wordt
g ei 'ntrod uceerd.

Het boek geeft verder aan,
hoe de systeemvergel i jkingen
analyt isch uitgewerkt worden
of door middel van computersi-
mulat ies vertolkt worden.

N ie t  a l leen  de  behande lde
prakti jkvoorbeelden uit  fysisch
versch i l lende vakgeb ieden,
maar ook de gratis ter beschik-
k ing  ges te lde  l i s t ings  van de  s i -
mu la t ieoakket ten :  NVD-SlM en
min i - ïUTSIM en de  met  du ide l i j -
ke voorbeelden verluchte hand-
le id ingen voor  s imu la t ie ta len :
PSl, TRIP en TUTSIM verhogen
naar  mi jn  men ing  de  bru ikbaar -
he id  van d i t  boek  s te l l ig !  Boven-
d ien  ben ik  van men ing  da t  d i t
boek een ..must" is voor serieu-
ze systeemontwerpers (met ni-
veau HTS oÍ hoger), die de door
de eff iciënte toepassing van de
bindingsgrafen verkregen t i jds-
w ins t  weten  te  gebru iken voor
het interpreteren. beoordelen
en eventueel corr igeren van het
systeemgedrag, het nemen van
de daaraan verbonden ontwerp-
bes l i ss ingen en /o f  he t  c rea t ie f
zoeken naar ontweroalternatie-
ven.

Voor deze mensen hou ik het
boek van Nannenberg warm
aanbevolen.

P. M. A. L. Hezemans

pral
ma

i e e
n v ,
e n l
dac
alt r
tog

r h e
)etr(
:diu
gne
pwe
gelij
rnt C
l o r
h v e
abs
goe

Pgn
e V i

r s y
rn. I
,t gu
irkir

kelir
ropc
netir

iPPe
i poy
i lede

[et a'  p n s

3 rnt
i s m
egm
aart

d s e
;ione
ntwi

rek
:n. I

cageproces, maar vooral ook
door  de  on tw ikke l ing  van n ieu-
we, moeil i jk te bewerken mate-
r ialen en een toenemende com-
plexiteit  van de werkstukken.
Dit al les resulteerde in de ont-
wikkel ing van een aantal on-
conventionele f abricageproces-
sen.

ln dit  boek beschri j f t  de au-
teur, verbonden aan de Garrett
Turb ine  Eng ine  Company en
verantwoordel i jk voor al le act i-
vi teiten van het bedri j Í  op het
gebied van geavanceerde Íabri-
cageprocessen, een aantal van
deze orocessen. Aan de orde
komen:  abras ie f  s t raa lsn i jden,
waterstraalsni jden, abÍasief
waterstraalsni jden, abrasief ex-
trusie honen, ultrasoon bewer-
ken,  u l t rasoon lassen,  exp los ie f
vervormen, elekirochemisch
bewerken, elektrochemisch sl i j -
pen, elektrochemisch vonkero-
deren, elektrolyt isch boren,

elektrolyt isch bewerken, che-
misch  bewerken,  vonkeros ie ,
draaderosie, vonkerosieÍ sl i j -
pen, elektronenstraal lassen,
elektronenstraal bewerking, la-
serbewerking, plasmasnijden
en thermisch  on tbramen.

Van al deze fabricageproces-
sen worden het oroces. machi-
nes, procesparameters, moge-
l i jkheden, en toepassingen be-
schreven, terwij l  bi j  elk hoofd-
stuk een aantal l i teratuurverwij-
zingen zi jn gegeven waar de le-
zet meet informatie over de be-
treffende methode kan vinden.
Een u i ts tekend hu lpmidde l  i s
ook appendix A, waarin voor al-
le processen de belangri jkste
(voornameli jk Amerikaanse)
producenten  z i jn  opgenomen.

Voor  degene d ie  z ich  op  d i t
geb ied  w i l  o r iën teren  is  he t
boek een goed begin, maar voor
d iepgaande bes tuder ing  te  a l -
gemeen.
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