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simulotie met computers, ook voor oondr|JÏÏecnnlscne
toàpois'nó.À t ort $eeds meer voor, In een ortikelenreeks
ooot de outeur in óp dit Íenomeen en verkloort technieken
"";;*óinoo.n om tot een goed resultoot te komen,

GESTRUCTUREERDE AAIIPAK
íÍ STEETTIAIIATYS E, TTODEb
YoRlillto Elt wIlE (ro)

Na,,systeeminterpretatie", behandeld
il d;'àè1." 8 en 9, wordt deze serie arti-'x.Ën-É.i..m"nde 

een gestructurecrde
aanpak van s)'steemanalvse, modelvor-
ming en simulatie afgesloten met een r'pl-

loog.

Epiloog
Wat de systeemleer wil beogen is het

volgende: mên wordt. gevraagd, eert. tech-

nisóh svsteem, waarin een bepaald pro-

bleem zich voordoet of dat ontworpen moet

íoiJ.n, te analyseren resp' te synthetise-

ren. De systeemleer geeft een aantal ele-

mentaire iichtllnen aan voor het vormen

uán 
""n 

daartoê geschikt model, dat 99-
uÁlr,t t* wordàn voor bovenvermelde
systeemanalyse en systeemsynthese'

De svsteemanalyse geeft op eigen ma-

niei tvoór elk specifiek geval) effectieve en

àflrcÈnte methóden uit eigen methodenver-
zameling om (modellen van) systemen te

unutvt".Ën. In concreto. de systeemanalyse
bepáalt en/of onderzoekt niet alleen cle

R i.ti. uun het beschouwde systeem (lees:

wat het moet kunnen). maar ook de kwantl-

tuiwà ornuung daarvan (lees:. hoeveel het

moet kunnen), dus zijn prestatie' De groot-

si. ptéttuti. waartoe-hel systeem onder de

n.eèu.n omstandigheden in staat is' noe-

ílin *. zijn capaciteit ofwel prestatlever-
mogen, dat als maat voor de maxlmale ln-

zet6'aarheid beschouwd mag worden'

Uit de systeemanalyse weten wij natuur-

liik dat hetieveren van een bepaalde presta-

tiê door het betrokken systeem gepaard gaat

Áet Uetusting van zijn systeemele.menten'-De 
belastingén kunnen onder andere van

Áá.rtàni..ttá, chemische en/of thermische
aàrd ziin en kunnen bijgevolg leiden tot

functieverlies van de systeemelementen^
(biiv. het lekken van een afdichting).en/oÏ
iàitt.ll.tou.u"rlies van het systeem, dat wil

zeggen tot ongewenste veranoerlngen
*u"uïOoot de onderlinge samenhang minder
goed functioneert (bijv' het toenemen van
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speling tussen de tanden van een tandwie-
lenpaar).

in dii aftatcetingsproces kan eerder of la-

ter een kritiek punt worden bereikt waarop
het systeem zijn functie niet meer naar be-
horeá kan uitoefenen, omdat zijn capaciteit
de minimale vereiste kwaliteit en/of kwan-
titeit overschrijdt. Kortom, het systeem
faalt op een min of meer natuurlijke wijze'
Èen láneza-e en onontkoombare aftake-
line: ditïs niets anders dan de consequentie
vaí de tweede hoofdwet van de thermody-
namica: toeneming van entropie en toene-
ming van wanorde-. Aan de andere kant be-

staai er een extreme vorm van falen: het
abrupt beëindigen van het functioneren, of-
t"r"ï O. onafíendbare,,systeembreuk"'
hetzil door menselijke fouten (denk bijv'
aan tiernobyl). hezl door natuurkrachten
óne.ó.p.n ialamiteiien. De systeemanaly-
sèÍeeft'(volledigheidshalve) tot taak de ge-
volgen van dit faalgedrag te analyseren en
te bestuderen.

Het tempo waarin belasting. van sys-
teemelementen leidt tot beschadiging, ver-
Áoeiine en/of veroudering hangt af van hun
belastbáarheid, die op zijn beurt de technt-
sche levensduur bepaalt. Uitgekiende .of
verantwoorde vormgeving van systeemele-
menten kan van grote invloed ztjn op hun
belastbaarheid. V=orm en functie gaan hier
blijkbaar hand in hand. Geen wonder dat
industriële vormgevers het ,,Vorm en
Functie"-concept als hun credo belijden'
Bovendien weten we uit de systeemanalyse
dat lage en hoge belastbaarheid respectleve-
liik t;t overd'ímensionering met lange le-
vËnsduur als resultaat en tot kortere le-
vensduur met verhoogde storingsgevoelig-

Dit is het laatste deel van deze aÍtikelen-

serie. Vanwege (onder andere) hel gecom-

oliceerde karakter van de materiê, ziin er

in de voorafgaande delen hier en daaÍ en'

kele fouten ingeslopen. ln het volgende

nummêÍ (12188) zal derhalve aan lijst met

eÍrata worden aÍgedrukt.
(Hedactie)

heid leiden. De systeemanalyse heeft even-
eens als taak uit te zoeken waar de Julste
belastbaarheid ligt'

Ten slotte moet de systeemanalyse na-
gaan of het beschouwde systeem econo-
írisch haalbaar is.

Resumerend: de systeemanalyse onder-
zoekl, in hoeverre het beschouwde systeem

""" 
iiir doelstelling beantwoordt: doeltref-

fendhèid versus doelmatigheid.
Het is duidelijk dat de systeemsynthese

gericht moet zijn op het ontwerpen van eer
avsteem. dat ten aanzien van de doelstel-
- i
l lng:
- 

*huat 
functie vervult;

- voldoende capaciteit toont;
- iuiste belastbaarheid bezit;
- Ëventueel een veilig faalgedrag zal moe-
ten vertonen; en
- economisch verantwoord is.

De systeemsynthese verzamelt de ont-
werpmeihodiekén op basis van analogie
(eeseneraliseerde béhandelingen) en kiest
eï i-aat gelang de aard van het ontwerppro-
bleem de beste uit.

De systeemanalyse en systeemsynthese
kunnen echter niefs zonder een goed sys-
teemmodel. Om tot een goed model-te ko-

men, is het bittere noodzaak het modelvor-
mingsproces tot in de finesses te kennen en

te beheersen.

De grootste hinderpalen in het model-
r.r;"?6;;;át uri3rcn te zitten in de juiste

vertolki-nË van een systeem door zijn sys-

teemmodél en de juiste interpretatie van net

svsteemqedrag en van de systeemetgctt
tóhupp.í. Dit impliceert dat van ons exÍra

il;ffi;;.;ugá ;o.at voor het modelle-
i"n 

"un 
ttËt u.trokken systeem en het aanle-

il;;; iiài-ur."n van jïiste gevolgtreklon-
gen uit haar sYsteemmodel.---órn 

g".oilpliceerde systemen te kunnen
ont*.ón of ie kunnen analyseren moql:']

deze op eenvoudige en svstematische wtlzt

worden weergegeven. óaarbij il-heJ n1i:

mogelijk en zétfi niet wenselijk alle detaus

aan te geven.

AANDRIJ FTECHNIEK, november 1988
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I gil n.UU.n gezien dat de.toepassing van
i i;ndingsgrafen het modelvormingsproces

I isrgemakkelijkt. De. bindingsgraaf . beoo.gt

LfïAo. op eenvoudige en, overzichtelijke
*irize le relevante eigenschappen van een
.uíteem *..t te geven. Wat relevant is. is

,ih,rt *... aÍhankelijk van de beschouwer
iin het systeem en het doel dat hij na-

sÍeeÏt'

Het maken van een model betekent altijd

een coÍnPromis. Ene.rzijds moet het model
,n eenvoudig mogehjk zijn opdat er gemak-
trtiin ,n.. kan worden gewerkt en het in-
riclit niet door details wordt belemmerd.
Ánderzijds leidt het verwaarlozen van de-
uils ertoe dat de realiteit niet meer goed
door het model wordt weergegeven.

Wii hebben gezien hoe uit een verbin-
dingsÁraaf systeemvergelijkingen afgeleid
woidèn. Deze vergelijkingen vormen, kwa-
litatief gezten, een mathematisch model.
Zl\n deze vergelijkingen kwantitatief niet
seheel bekend. dat wil zeggen dat er onze-
Íerheid over parameters is, dan kunnen we
een model door het kiezen en/of variëren
van parameters zodanig manipuleren dat
gedrágingen van model en werkelijk {of
,,gewenst") systeem elkaar zo veel moge-
lijk benaderen.

Wat de parameterkeuze/-variatie betreft ,
ziin er twee fasen te onderscheiden:
1: het ,,statische" ontwerP
en
2: het,,dynamische" ontwerp

Bij het statische ontwerp worden alle a-
en r-grootheden in het stationaire bedrijfs-
punt berekend, alsmede de vermogenstro-
men in bindingen. Aan de hand van de
,,statische" rekenresultaten wordt het sys-
teem voorlopig ontworpen en wellicht door
middel van veiligheidsfactoren wat overge-
dimensioneerd.

Bij het dynamische ontwerp moet men
bedenken dat het te bereiken dynamische
gedrag afhankelijk is van de reeds bij de
$atische analyse gekozen systeemelemen-
ten. Immers door de keuze in de statische-
analyse fase zijn de verschillende capacitei-
ten, inducties, dissipaties, bronsterkÍen,
transformatie- en gyratieverhoudingen, nu-
meriek vastgelegd. De beide analyse-fasen
ztjn daarom niet los van elkaar te zien.

Het statische (of stationaire) gedrag zal
moeten leiden tot een eerste benadering van
net_ontwerp. Voor het dynamische gedrag
zullen enkele systeemelementen, als het no-
otg is, nog meer overgedimensioneerd of
ondergedimensioneerd moeten worden.
HoevJel gÍoter resp. hoeveel kleiner hangt
at van de informatie uit het goed bestudeer-
oe systeemmodel. Het is wel duideliik, hoe-
veel voordelen computersimulaties 6ieden.
, Evenzo is het ook goed mogelijk. dat uit
fe.dynamische analyíe blijkt áat de veilig-
netdsfactoren te hoog zijn gekozen. Aan-
passing van deze facíoren aán het door de
computer zichtbaar gemaakte dynamische
gedrag. natuurlijk rn'et een bepáalde toe-
stag, ligt dan voor de hand.

,,Io goed nogeliilÍ"
- We weten natuurliik dat ,,het zo goed
ltogellk ontwerpen uán een technisch-sys-
teem" twee intèrpretaties kan inhoudén.
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die leiden tot twee, economisch gezien,
verschillende opvattingen:
- het ontwerpen van een zo goed mogelijk
systeem
en
- het zo goed mogelijk ontwerpen van een
systeem.

Bij de eerste opvatting wordt het systeem
steeds geperfectioneerd zonder rekening te
houden met de ontwerptijd en ontwikke-
lingskosten; het ontwerpen zonder tijd- en
seldlimiet dus.- 

Bij de tweede opvatting overheerst de
idee-fixe, dat het ontwerpen snel en goed-
koop moet verlopen waarbij de eigenschap-
pen (eventueel de kwaliteit) van het sys-
teem op het tweede plan raken. Hierbij
moet logischerwijs aan de gestelde eisen
worden voldaan met een minimum aan ont-
wikkelingskosten en research-tijd, hetgeen
dus ten aanzien van de eerste opvatting vol-
komen tegengesteld is.

Het vinden van een zo goed mogelijk
compromis in zowel perfectie als ,,goed-
koopte" van een systeem is een aparte stu-
die: de onderzoeker is geneigd het accent te
leggen op het ontwerpen van steeds geper-
fectioneerder systemen, terwijl de fabrikant
gebaat meent te zijn bij het snel afzetten op
de markt door in eerste instantie de ont-
werpfase zo kort mogelijk te houden.

0ptimolisalie
De ontwikkeling van de systeemleer heeft
de laatste jaren geleid tot het benadrukken
van het systeemkarakler door de ontwikke-
ling van optimaliseringstechnieken.
De toepassing van één of meer optimalise-
ringstechnieken geeft voor de systeemana-
lyse de optimale oplossing voor de pro-
bleemstelling en voor de systeemsynthese
één optimaal ontwerp.
Na het bestuderen en toepassen van ver-
schillende optimaliseringstechnieken zal
men spoedig tot de ontdekking komen dat
er vele wegen tot een goede oplossing lei-
den waarbij het echter niet meer de kunst is
een goede oplossing te vinden, maar uit een
veelheid van oplossingen de optimale op-
lossing te kiezen. Spoedig zal men er achter
komen dat het begrip ,,optimaal" betrekke-
lijk is.

Welslogen systeemoonpolÍ
Of de systeemaanpak geslaagd is, hangt

af van de nader te noemen kwaliteiten:
- eenjuiste weergave van de probleembe-
scnr{vlng;
- een voldoende dekking van het sys-
teemmodel voor deze probleembeschrij-
ving; het systeemmodel zal namelijk nooit
ingewikkelder gemaakÍ moeten worden dan
nodig is voor de systeèmanalyse en -synthe-
se;
- de juistheid van de interpretaties met be-
trekking tot het systeemgedrag en -eigen-
schappen.

Consequente beoefening van de sys-
teemleer verlangt van ons, inzicht te ont-
wikkelen en eventueel te vergroten in een
complex geheel van voornoemde kwali-
teiten. Met dit inzicht zal men gauw tot be-
sef komen dat de systeemleer zich in feite

bezjghoudt met.het bestuderen, ontwerpen,
reallseren, corngeren en optrmallseren van
fysisch-verschillende systemen op basis
van analogie van beschouwing en aanpak.
Juist dit ,,analogie-zien" maakÍ de sys-
teemleer multidisciplinair !

Kortom, de essentie van de systeemleer
is nu duidelijk aan te geven: niet het pro-
bleem is van belang, noch de gevonden op-
lossing, doch slechts de wijze van beschou-
wing en van aanpak. Alleen op die manier
kan uit de probleembeschrijving een juiste
probleemstelling geformuleerd worden om
vervolgens aan te geven hoe daarvoor de
oplossingsstrategie optimaal bedacht en
met. bekwame spoed uitgevoerd kan wor-

Voorts geeft de systeemleer aan hoe bij
het ontwerpen van bijv. aandrijvingen de
volledige ontwerpcyclus wordt doorlopen,
te weten modelvorming, systeemanalyse,
technische interpretaties van het stationair
en dynamisch systeemgedrag en sys-
teemsynthese. Het karakter van deze ont-
werpcyclus ligt besloten in het feit dat de
resultaten van de vergaarde informaties,
computerberekeningen en uitgevoerde me-
tingen als basis dienen voor aan te brengen
modelverfijningen of door te voeren con-
structieve veranderingen.

Evaluatie van de bruikbaarheid van de
door de systeemleer aangegeven methoden
en van de effectiviteit van parametervaria-
tie bepaalt het succes van de systeemleer
voor de werktuigbouwkunde (in het bijzon-
der voor de aandrijftechniek), die zich in
dit geval het snel oplossen van ontwerp-,
stuur-, regel-, inschakel- en optimalise-
ringsproblemen van technische systemen
ten doel stelt.

Dit succes zal echter weinig effect sorte-
ren wanneer het veel te laat bereikt wordt.
Men begrijpe wel dat men hier gebaat is
met opvoering van de omloopsnelheid van
de ontwerpcyclus. Deze snelheid is echter
synoniem met de vaardigheid van de sys-
teemanalist/-ontwerper in de systeemleer
met systematiek en methodiek. Hierin
speelt de computer, met simulatietalen als
een krachtige katalysator, natuurlijk een
grote rol. Simulatieprogrammatuur moet
dus gebruikersvriendelijk zijn met ,,easy-
to-use"-vormen opdat simulaties eenvou-
dig en snel uit te voeren zijn.

Het inzicht in de samenhang tussen en de
mogelijkheden/beperkingen van de analy-
se- en simulatietechnieken bepaalt te zamen
met de competentie van de systeemanalist/
-ontwerper de werkwijze van de sys-
teemanalyse en -synthese. Of deze aanpak
aan de eerdergenoemde voorwaarden en
criteria voldoet, hangt ook af van het oor-
deel van de systeemanalist/-ontwerper, die
zijn eigen capaciteiten en intellectuele be-
perkingen natuurlijk beter kent dan ande-
ren. Bovendien komt daar nog bij dat de
formulering en/of interpretatie van voor-
waarden en criteria persoonsgebonden
ziin. I


