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1. MEDEWERKERS VAN DE VAKGROEP I WERKEENHEDEN EN SECTIES.

- BEWERKINGSPROCESSEN A

Fysische Bewerkingen

Medische Techniek

- BEvffiRKINGSPROCESSEN B

Omvormtechnologie

- WERKTUIGEN, GEREEDSCHAPPEN EN BEHEERSING

VAN DE VERSPANENDE BEWERKING

Numerieke Besturing

Verspaning

Gereedschapswerktuigen

- MEETTECHNIEK

Lengtemeting

Prof.dr. P.C. Veenstra

ir. C.J. Heuvelman

G.J. Theuws

dr.ir. A.A. van Steenhoven

ir. J.M.M. Oomens

ir. R.J. van Renterghem (gast)

ir. E.P.M. Rousseau

J.W.G. Cauwenberg

ing. Th.J.A.G. van Duppen

ing. L.H.G. Wouters

Prof.ir. J.A.G. Kals

dr.ir. J.A.H. Ramaekers

ir. S.M. Hoogenboom

ir. L.J.A. Houtackers

M.Th. de Groot

A.C.F. van Ierland

M. van der Meulen

M.J.H. Smeets

Prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf

ir. R. Gerritzen

ir. P.C. Mulders

H.W.P. van der Schoot

~~~~~~-~~~~-~~~!~~~~~~~

ing. C. Bus

A. van Sorgen

~~~_~~~~~~_~~1~~~

ing. W.P.G. Bosma

Prof.drs. J. Koning

ir.P.H.J. Schellekens

Ing. K. Struik

A.G. de Gilde

G.J.G. van de Molengraft

H.G. Sonnemans
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Secretariaat
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!~~~-~~~~-~~~~~!~~~~!

drs. N.A.L. Touwen

G.H. den Blaauwen

J.C.M. Manders

G.L.J.M. Meulendijks

B.W.J. Spits

lneke Borg

Bovenstaande indeling betreft de situatie per 31 december 1981.

SAMENSTELLlNG VAN HETDAGELlJKS BESTUUR ENCOMMlSSlES.

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter

Vice-voorzitter

Secretaris

Lid

Prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf

ir. P.C. Mulders

ir. L.J.A. Houtackers

ir. P.H.J. Schellekens

Personele Commissie:

lng. J.L. Schummelketel

dr.ir. A.A. van Steenhoven

A. van Sorgen

J.W.G. Cauwenberg

Financiele Commissie:

ir. R. Gerritzen

ing. J.L. Schummelketel

G.L.J.M. Meulendijks

Besttitir van de "STlCHTlNGPRODUIcrlETECHNOLOGlE":

Voorzitter

Secretaris/penningmeester

Lid

Lid

Administratie

Prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf

ir. L.J.A. Houtackers

ir. P.C. Mulders

ir. P.H.J. Schellekens

ir. R. Gerritzen
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2. DE BELANGRIJKSTE WERKZAAMHEDEN EN/OF PROJEKTEN VAN DE WERKEENHEDEN.

- BEWERKINGSPROCESSEN A.

~ FYSISCHE BEWERKINGEN.

Onderzoek werd verricht aan de volgende projekten:

- Automatische beheersing van het vonkerosieproces met behulp van

micro-computers (adaptive control).

- Bewerkbaarheid van hardmetalen door middel van vonkerosie.

- Numeriek bestuurde draadvonkerosie.

- Microvonkerosie.

~ MEDISCHE TECHNIEK.

Plasmapheresis/kunstnieronderzoek:

Voor Organon Teknika International B.V. te Boxtel is het contractresearch

projekt op het gebied van de plasmapheresis voortgezet. Hierbij wordt

onderzocht hoe een bestaande plasmapheresiskolom hydrodynamisch en plasma

uitwisselingstechnisch kan worden geoptimaliseerd. Voorts is voor eerder

genoemde firma in de vorm van contractresearch gewerkt aan een bestaande

kunstnier met als doel optimalisering van de werking. De laatste studie

is samengevat in een rapport: "Studie van de optimaliseringsmogelijkheden

voor capillaire dialysatoren, waarin cuprophan dialysefiber zijn toege

past".

Hartkleppen onderzoek. (Interafdelingsprojekt)

Doelstelling: het formuleren van technische specificaties voor construk

tie en implantatie van vliesklepprothesen welke aanleiding moeten geven

tot een accepteerbare levensduur en een optimaal funktioneren van deze

kleppen. Het onderzoek valt uiteen in de volgende deelgebieden:

- de hydrodynamica-tak (i.s.m. Vakgroep Transport Fysica van de Afd. N,

THE).

- de dynamica-tak (i.s.m. Vakgroep Meet- en Regeltechniek van de Afd. E,

THE en de groep Fysiologie van de RL).

- de mechanika-tak (i. s.m. Vakgroep Technische Mechanica van de Afd. W,

THE).
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- ontwerp van vliesklepprothesen (i.s.m. Vakgroep Cardio- Chirurgie,

Rijksuniversiteit Leiden).

De werkzaamheden van de hydro-, dynamica- en ontwerp-tak behoren voor

namelijk tot onze vakgroep.

- BEWERKINGSPROCESSEN B.

~ OMVORMTECHNOLOGIE.

Onderzoek werd verricht aan de volgende projekten:

- Berekeningsmethoden voor eindige deformaties.

- Buigen van buismateriaal.

- De grensvervormingskromme (i.h.b. in het le kwadrant).

- De mechanische beschrijving van taai/bros breukgedrag.

- Instabiele materiaalstroom bij massiefomvormen in relatie tot de pro-

duktkwaliteit.

- Drukspanningsverdelingen bij plet- en muntprocessen.

- Ontwikkeling van een nieuwe plaatverbindingstechniek.

- Ontwikkeling van produktiemethoden voor omgevormde onderdelen voor de

loopkatfabricage.

- Ontwikkeling van meet- en opneemapparatuur voor omvormmachines.

~ NUMERIEKE BESTURING.

Onderzoek heeft plaatgevonden aan de volgende projekten:

- Analyse van het dynamisch gedrag van d-c motoren alleen en als slede

aandrijving van een gereedschapswerktuig door koppeling via een spin

del en ,een kogelomloopmoer. Het doel is uitgaande van de fabrieksgege

vens met een model het dynamisch gedrag van de configuratie met motor

te voorspellen.

- In gebruikname van de EXAPT moduulprocessor, het ZEIEX plottersysteem

ter controle van de werkstukprogramma's en het DAFES behandelingssy~

steem voor het opslaan van methoden en machine-, gereedschap- en mate

riaalgegevens. In- en uitvoer o.a. via een grafisch beeldschermterminal.

- In gebruikname van de Gildemeister NEF 280 (een numeriek bestuurde

draaibank). Instruktie is gegeven o.a. aan CTD-personeel. Daarnaast is

i.s.m. de CTD een NOZZLE-anode ten dienste van het M.H.D.-projekt ver

vaardigd. (Magneto-Hydro-Dynamisch projekt).
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- Een PATO-cursus "Numerieke Besturing" is gegeven op 18 december 1981

en vervolgens op 8, 15 en 22 januari 1982.

- Adviezen m.b.t. het meten van bewerkingsfouten bij fijndraaien.

- Adviezen m.b.t. lasermeetsystemen o.a. een meetkop voor een lasermeet-

systeem; aandrijving van slede's m.b.v. kleine electro motoren.

~ VERSPANING.

Onderzoek is verricht aan de volgende projekten:

- Het maken en testen van een verspaningsmodel.

- Het slijtagegedrag van gereedschapmaterialen bij het verspanen van C45.

- Keuzekriteria voor gereedschapmaterialen in de produktietechniek.

- Strukturen van mechanisch bewerkte metaaloppervlakken in relatie met

hun mechanische eigenschappen.

~ GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN.

Analyse van de sterkte en stijfheid van gereedschappen en machines vol

gens: - elementenmethode,

- de modale analyse.

Lawaaibestrijding in de produktiewerkplaats:

- geluidsmetingen,

- bronidentificatie.

- MEETTECHNIEK.

X LENGTEMETING.

De sektie beweegt zich op twee onderzoekgebieden t.w.:

1. Beheersing absolute meetnauwkeurigheid.

Onder dit gebied vallen een tweetal projekten t.w.:

A. ~~~e~!~~~~~_~~~_!~~~~~_~~_~~_~~~~~~~~~~~~~~_~~~_!~~~~~~~~~X~~~~~~·

Deze werkzaamheden vallen onder een nog niet formeel vastgelegd samen-
. .

werkingSverband met de Dienst vanhet IJkwezen. Wel zijn de werkzaam-

heden contractueel geregeld zodat voor industrie en overheid erkende

kalibraties kunnen worden verricht. Het interafdelingsprojekt "Speciale

lasers en interferometers" is voorlopig stilgelegd daar vanuit Afd. N
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niet voldoende bijdrage geleverd kon worden. Een gedeelte van de re

sultaten zijn vastgelegd in een publikatie gepresenteerd in Minsk

(USSR). De op contractbasis vervaardigde jodiumgestabiliseerde laser

lichtbronnen van de Dienst van het IJkwezen zijn geinstalleerd waarna

ire J. v.d. Hoeven van deze dienst enige weken in ons laboratorium

heeft vertoefd om ervaring op te doen met de bediening van deze instru-

menten.

B. Bouw van een multifunktionele laserinterferometer.

Deze interferometer wordt zo ingericht dat het mogelijk is zeer nauw

keurig lengtestandaarden van verschillende typen nauwkeurig automatisch

te meten. Daarna moet het mogelijk worden eveneens zeer nauwkeurig

interferometrisch schaalverdelingen te fabriceren. De opbouw is in

het ontwerpstadium. Samenwerking met de Dienst van het IJkwezen is in

voorbereiding.

2. Vormnauwkeurigheid en oppervlakteruwheid naast de projekten op het gebied

van de oppervlakteruwheid t.w. Bouw 2-D ruwheidsmeetapparatuur en Meting

ruwheid aan gladde oppervlakken,is op dit onderzoekgebied een nieuw pro

jekt gestart dat zich gaat bezighouden met de Driedimensionale Meettechniek.

Het gaat vooral om het ontwikkelen van middelen voor de kalibratie van

3-D meetmachines. Er is hiervoor een EEG contract afgesloten wat ons in

staat stelt op internationaal nivo vergelijkingsmetingen uit te voeren.

De nieuw geinstalleerde 3-D meetmachine in ons laboratorium wordt hier

voor ingezet. Op het gebied van de ruwheidsmeting is voornamelijk gewerkt

aan softwareontwikkeling en microprocessoraanpassing van de Talysurf

ruwheidsmeter. Het is nu mogelijk ruwheidsmeetwaarden in een microcompu

ter te verzamelen en deze daarna door te zenden naar de Prime-minicompu

ter die dan de berekeningen uitvoert en de output Ievert.

- ALGEMEEN.

Ten behoeve van de onderstaande werkeenheden en projekten werd program

matuur ontwikkeld c.q. computertechnische assistentie verleend. Tevens

is aangegeven of het een nieuw programma dan weI programmawijziging be

trof.
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B 7700 PRIME

nieuw/wijz. nieuw/wijz.

Medische Techniek hartkleppen 2

aderverkalking 2 2

Omvormtechnologie materiaaleigenschappen 1 1 2

buigen 1 3

materiaalgedrag 3

Verspaning modelvorming 6

Numerieke Besturing Exapt 2 5 2

Meettechniek oppervlakte ruwheid 1

Algemeen diversen 1

derden 4 12 1
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3. INDUSTRIELE CONTACTEN,ADVIEZEN OF VERRICHTE WERKZAAMHEDEN VOOR

DERDEN.

BEWERKINGSPROCESSEN A.

~ FYSISCHE BEWERKINGEN.

- Machinefabriek Philips Eindhoven; metingen aan vonkerosiemachines,

integriteit van met vonkerosie bewerkte hardmetaal oppervlakken.

- Weldequip Helmond, adviezen m.b.t. weerstandlassen.

- U.C.N. te Almelo; eroderen van groefjes in kogels voor centrifuges.

- H.T.S. te Enschede, adviezen in verband met de bouw van vonkerosie-

machines voor het onderwijs.

- Microcentrum te Eindhoven.

- Blomix, adviezen voor de aanschaf van een vonkerosiemachine.

~ MEDISCHE TECHNIEK.

- De researchprojekten met Organon Teknika International B.V. te Boxtel

betreffende het kunstlong onderzoek en het kunstnier onderzoek zijn

beeindigd, terwijl het plasmapheresis onderzoek wordt voortgezet.

- In verband met de plasmapheresis bestaat samenwerking met het Centraal

Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst te Amsterdam.

- Tevens bestaan er contacten met de afdeling microbiologie van de Rijks

universiteit te Utrecht.

- Bij het hartklepprothesenonderzoek worden projecten uitgevoerd in sa

menwerking met het laboratorium voor Fysiologie en Biofysica van de

Rijksuniversiteit Limburg. Bovendien bestaat er een goede samenwerking

met Rijksuniversiteit Leiden, vakgroep Cardio-Chirurgie i.v.m. het

promotieonderzoek van E. Rousseau.

BEWERKINGSPROCESSEN B.

~ OMVORMTECHNOLOGIE.

Contacten bestaan met:

- Maatschappij Bronnenberg Helmond B.V. Metingen aan de laadinrichting

van een autopen.
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- N.V. Kon. Ned. van Kempen en Begeer Voorschoten.

Adviezen i.v.m. fabricage van gereedschap en de LEDRU reduceerbank.

- 's Rijks Munt Utrecht (IS Rijks Muntmeester ire R. de Jong en Ing.

J. Heising).

Adviezen i.v.m. fabricage stempels en de JANVIER reduceerbank.

- Sack und Kiesselbach Dusseldorf (Hr. Kremer, Schmitz, Schlage).

Betreffende de ontwikkeling van een nieuwe produktiepers.

- Schoen Hattingen m.b.t. nieuwe ontwikkelingen aan de hydraulische

SH/LF persen.

- Adviezen over aanschaf van apparatuur en t.a.v. onderwijs aan THT en

NLO Eindhoven en aan de HTSen Eindhoven, Breda, Den Bosch, Heerlen,

Venlo en Utrecht.

- DAF Trucks Eindhoven (ire Zonneveld) smeringsproblemen.

- PMF N.V. Philips (ire Brantjes). Hulsextrusie en smering.

- TNO Metaalinstituut. Smering.

- Fa. Nolte Eindhoven. Ontwikkeling fabricagemethode voor het maken van

konische lantaarnpalen.

Fa. Fentair. Ontwikkeling van een nieuwe plaatverbindingstechniek met

bijbehorend gereedschap.

- Fa. van Leusden Etten-Leur. Ontwikkeling van een nieuwe fabricagemetho

de voor het maken van loopkatten.

- Fa. Buigstaal B.V. Alkmaar. Adviezen en analyse t.b.v. een fabricage

methode voor het buigen van buismateriaal.

- Fa. van Hoorn Geldrop. Adviezen voor de fabricage van gebogen buis

vormige lichamen en metingen aan een buigbank.

- Departement van Economische Zaken in verband met ontwikkelingskredie

ten voor twee bedrijven.

Volvo Born (ire Schlosser) in verband met de opzet van een bedrijfs

cursus "Omvormtechnologie".

- CFT Philips. Adviezen i.v.m. lopende onderzoeken.

- ODA St. Oedenrode (ire Betlehem). Adviezen verbetering produktie en

bedrijfsopleiding.

Van Thiel United Beek en Donk (ire Vermeulen en ire Kluytmans). Ont

wikkeling van de fabricage van o.a. keilbouten.

- Thibodraad Beek en Donk. Adviezen verbetering fabricage methoden.

- DHZL Apeldoorn. Adviezen m.b.t. onderzoek.

- AMP Den Bosch (ire Corthals). Ontwikkeling fabricagemethoden, onderdelen,

schakelcontacten.
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- Universiteit van Reading ( Gr.Br). Prof. Atkins.

- Philips PMF (ir. Koekenberg en ire C. Brantjes).

- Eurometaal Zaandam. (Smeringsproblemen).

- Vlukon Vaals. Produktiemethoden wielvelgen.

- Rijks Nijverheid. (Ing. de Jager) .

- Fa. Krone Duisburg (ir. H. Medemblik). Fabricagemethoden van conische

buizen.

WERKTUIGEN, GEREEDSCHAPPPEN EN BEHEERSING VAN DE VERSPANENDE BEWERKING.

Contacten bestaan met de volgende bedrijven:

- AGIO-fabrieken te Duisel (Hr. Wintermans, Hr. de Jong). Problemen bij

inrichting nieuwe werkplaatsen.

- TOMADO B.V. te Etten-Leur (Ing. Kuhl e.a.). Robottisering van een rol

containerlijn en inventarisatie produktieprocessen.

- N.V. HEMBRUG te Zaandam (Hr. Deaves, ir. Szepezi). Ontwikkeling van

numeriek bestuurde draaibanken o.a. PROFTURN. Het fijnverspanen van

geheugenschijven en het meten van hun oppervlaktekwaliteit.

- Philips CFT te Eindhoven (ir. Doorschot, dr.ir. Koster). Fijnverspa

ningsproblemen en Modale Analyse.

- Philips Machinefabrieken te Acht (ir. v.d. Meulen) Modale analyse van

een fijnfreesmachine.

- Philips Drachten (Ing. Altena). Stabilisatieproblemen bij de bewerking

van scheerkoppen.

- MTS Ede (Hr. de Lange e.a.). Over inrichting NuBe-Onderwijs op middel

baar technisch niveau.

- FDQ Technische Adviseurs B.V. te Amsterdam (ir. Janssen, ire Huysman).

Werkvoorbereidingsproblemen, optimalisering bij verspaningsprocessen,

afname van gereedschapswerktuigen.

- Fa. Weiler te Herzogenaurach (BRD) (Hr. Weiler, Ing. Hauffe, Ing. Werner).

Modale analyse van prototype NuBe draaibank.

- BAKKER STAAL B.V. te Ridderkerk (Hr. de Jonge e.a.). Ontwikkeling hydrau

lische buigwals.

- P.M.B. te Best (ir. Rischke). Verspaningsproblemen.

- S.K.F. te Nieuwegein. Het modelmatig beschrijven van het vermoeiings-

proces in lagers.

- Op verzoek van de dekaan van de afdeling wordt de wetenschappelijke

begeleiding van de werkzaamheden met de electronenmicroscooop verzorgd.
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- Prof.Dr. A. Ber, Haifa, Israel. Deelname aan een vergelijkend onder

zoek van dynamometers.

- Prof.Dr. Kuhlmann-Wilsdorf, University of Virginia, Chartlottesville,

U.S.A. Phenomenen welke optreden tijdens slijtage. Eigen foto's zullen

worden gebruikt in "Fundamentals of Friction and Wear of Materials".

1980 A.S.M. Materials Science Seminar, Ed. D.A. Rigney, A.S.M.

- N.V. Philips, Eindhoven (ir. Verheijen, v. Hall). Problemen t.a.v.

adaptive control bij verspanen en slijpen met numeriek bestuurde ge

reedschapsmachines.

- N.V. Limoveld, Helden-Panningen. Keuze van een nieuwe besturing op een

numeriek bestuurde boormachine.

- N.V. Philips, Eindhoven (ir. Arends). Meetsystemen.

- Nolte B.V., Eindhoven (Hr. Zweekhorst, Konings, Iding). De toepassing

van het EXAPT systeem op de PRIME.

- AGIE, Zwitserland (Hr. Schumacher). Dynamische analyse van een vonk

erosiemachine.

- Promal te Grave (Hr. Luyken). Dimensionering van holboren.

MEETTECHNIEK.

Op basis van het N.K.O-contract zijn kalibraties aan lasermeetsystemen

verricht (op kostenbasis) voor:

- ESTEL-Ruimtevaartcentrum Noordwijk (2x).

- Rank Xerox Venray.

Gedeclareerd werk is verder verricht voor:

- Koninklijke Luchtmacht basis Gilze-Rijen.

- De Kruithoorn B.V. te Den Bosch.

- Fa. Boles B.V. Krimpen aid Lek.

- Fa. Vicon Mechanics Eindhoven.

- DAF Eindhoven.

Adviezen zijn o.a. verzorgd voor:

- Eurometaal Zaandam (Hr. Jonker).

- Technisch Physische Dienst TNO-THD.

- HTS Hilversum.

- HTS Utrecht.

- N.V. Philips - Centrale Meetkamer.
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Overige contacten:

- Bureau of References EEG Brussel. Voorbereiding contract voor het in

EEG verband ontwikkelen van kalibratieapparatuur en -procedures voor

3D-meetmachines.

- In januari 1981 zijn bij de Dienst van het IJkwezen afd. Mechanische

Metingen (dr. R. Muylwijk) twee in ons laboratorium ontwikkelde laser

meetsystemen geinstalleerd. De lasersystemen zijn op contract gebouwd

door de CTD en lab. voor Lengtemeting. Ir. J. v.d. Hoeven heeft enige

weken in ons lab. stage gelopen om zich theorie en praktijk van de

lasermeetsystemen eigen te maken.

- Voor de R.U.L. Maastricht is een procedure opgezet om de ruimtelijke

ligging van scharniervlakken aan halswervels te meten. Er zijn een aan

tal komplete wervelkolommen doorgemeten waarna na evaluatie beslist

zal worden of dit werk op contractbasis zal worden voortgezet.
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4. ONDERWIJS IN DE VORM VAN COLLEGES EN PRAKTICA.

* (4.210.0) VE-lO "Orientatie produktietechniek".

3 uur per week, totaal 39 uur,

waarvan WPT: 28 uurj 2 uur Veenstra

11 uur Van der Wolf

11 uur Kals

4 uur Heuvelman

(4.210.3) Praktikum, per student 7 middagen, verzorgd doorj

Schummelketel, Den Blaauwen, Manders, De Groot,

Van Ierland.

* (4.220.0) VE-20 "Orientatie produktietechniek".

3 uur per week, totaal 31 uur,

waarvan WPT: 22 uurj 10 uur Koning/Schellekens

6 uur Hijink

6 uur Houtackers

(4.220.3) Praktikum, per student 13 middagen, verzorgd doorj

Schummelketel, Den Blaauwen, Manders, De Groot,

Theuws, Van Ierland, Struik, Sonnemans, Houtackers.

* (4.420.2) ON-20 "Ontwerpkunde".

Praktikum, programmeercursus 5 dagen. verzorgd

doorj Hijink.

* (4.004.0) MA-30 "Geschiedenis van de techniek".

1 uur per week, totaal 13 uur,

waarvan WPT: 1 uurj 1 uur Van der Wolf.

* (4.420.0) VE-40 "Modelvorming in produktietechnologie".

3 uur per week, totaal 42 uur,

waarvan WPT: 40 uurj 18 uur Kals

12 uur Dautzenberg

6 uur Heuvelman

4 uur Ramaekers

(4.240.3) Praktikum,per student 6 middagen, verzorgd doorj

Houtackers, De Groot, Van Ierland.



-15-

* (4.004.0) MA-40 "Geschiedenis van de techniek".

1 uur per week, totaal 13 uur,

waarvan WPT: 1 uur; 1 uur Van der Wolf

* (4.440.0) ON-40 "Systeemleer en elektrotechniek".

2 uur per week, totaal 26 uur,

waarvan WPT: 26 uur; 26 uur Heuvelman

* (4.250.0) VE-50 "Technische Verspaning".

2 uur per week, totaal 26 uur,

waarvan WPT: 26 uur; 10 uur Van der Wolf

4 uur Bosma

2 uur Van Sorgen

10 uur Gerritzen.

(4.250.3) Praktikum, per student 26 middagen,

waarvan WPT 7 middagen, verzorgd door; Bosma, Bus,

Gerritzen, Hijink, Van Sorgen, Manders.

* (4.250.0) College "Technische plasticiteitsleer".

2 uur per week, totaal 24 uur,

waarvan WPT: 24 uur; 14 uur Hoogenboom

10 uur Ramaekers

(4.250.0) Instructie "Technische plasticiteitsleer".

2 uur per week, totaal 26 uur,

waarvan WPT: 26 uur; 16 uur Hoogenboom

10 uur Ramaekers.

* (3.760.0) FY-50 "Voortgezette systeemleer en regelen"

2 uur per week, totaal 26 uur.

Deelname in het onderwijsteam: Heuvelman

Mulders

* (5.510.0) On-60 "Elektronica en micro-computers".

2 uur per week, totaal 26 uur.

Deelname in het onderwijsteam: Heuvelman



-16-

(5.510.3) Praktikum, per student 6 middagen.

Deelname in het onderwijsteam: Heuvelman.

* (4.260.0) VE-60 "Werktuigen en gereedschappen voor machinefabrieken

en massafabricage".

2 uur per week, totaal 26 uur,

waarvan WPT: 12 uur: 12 uur Van der Wolf/Hijink

* (4.265.0) VE-60 "Meet- en aandrijfsystemen van gereedschapswerktui

gen en geavanceerde meettechniek".

2 uur per week, totaal 26 uur.

waarvan WPT: 26 uur; 13 uur Mulders/Van der Schoot

13 uur Koning/Schellekens

(4.265.3) Praktikum, per student 6 middagen verzorgd door;

Mulders, Van der Schoot, Schellekens, De Gilde, Struik, Sonnemans.

* (4.270.0) "Bijzondere onderwerpen uit de lengtemeting".

1 uur per week, totaal 13 uur,

waarvan WPT: 13 uur; 13 uur Koning/Schellekens/Struik

* (4.271.0) "Verspaningstechnologie".

2 uur per week, totaal 26 uur,

waarvan WPT: 26 uur; 22 uur Dautzenberg

4 uur Van der Wolf

(4.271.3) Praktikum, opdrachten voor 6 studenten, verzorgd door;

Dautzenberg, Van Sorgen, Van der Schoot, De Groot.

* (4.272.0) "Bijzondere onderwerpen uit de omvormtechnologie".

2 uur per week, totaal 26 uur,

waarvan WPT: 26 uur; 26 uur Kals/Ramaekers.

* (4.273.0) "Fysische bewerkingstechnieken".

1 uur per week, totaal 13 uur.

waarvan WPT: 13 uur; 13 uur Heuvelman.

* (4.274.0) "Analyse van gereedschapswerktuigen".

2 uur per week, totaal 26 uur,

waarvan WPT: 26 uur; 26 uur Van der Wolf/Hijink.
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Een aantal demonstraties wordt verzorgd door;

Bosma, Hijink. Van Sorgen.

* (4.275.0) "Stabiliteit van de verspanende bewerking".

2 uur per week, totaal 26 uur,

waarvan WPT: 26 uur; 22 uur Van der Wolf/Hijink

4 uur Dautzenberg

Een aantal demonstraties wordt verzorgd door;

Bosma, Hijink, Van Sorgen.

* Gastcollege bij de afpeling Bedrijfskunde "Werkplaatstechniek".

2 uur; Koning.

* (4.299.3) "Mechanische werkplaatstechniek" voor de afdeling Electro

techniek.

Per student 6 middagen, verzorgd door;

Schummelketel, Den Blaauwen, Manders, De Groot, Van Ierland.

* (4.375.0) "Produktontwikkeling en fabricage".

College voor de afdeling Natuurkunde.

2 uur per week, totaal 26 uur,

waarvan WPT: 13 uur; 5 uur Van der Wolf

4 uur Koning/Schellekens

4 uur Van Steenhoven.

* (4.469.2) ON-60 Ontwerpopdracht voor het 6esemester.

13 middagen per student.

2 studenten bij Hijink/Dautzenberg.

4 studenten bij Van der Meulen/Houtackers.
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5. GEPROMOVEERDEN, PROMOVENDI, AFSTUDEERDERS EN STAGIAIRES •.

* Op 8 mei werd een eredoctoraat verleend aan Prof.dr. Wilfred Brooks

Heginbotham, Director General of the Production Engineering Research

Corporation of Great Britain. Als erepromotor trad hierbij op Prof.dr.

P.C. Veenstra.

* Op 20 november promoveerde ire I.V.J.M. Stulemeijer met het proefschrift

"Beschreibung der Druckschwankungen in hydrostatischen Anlagen und ihre

Auswirkungen auf den Luftschall". Prof-dr.ir. A.C.H. van der Wolf was

als referent lid van de promotiecommissie.

* In samenwerking van de Vakgroep Technische Mechanica is ire J. van Heck

bezig met een promotieonderzoek over geleidingen en verbindingen van

gereedschapwerktuigen.

* In de sectie Medische Techniek wordt door ire J.M.M. Oomens een pro

motieonderzoek verricht op het gebied van bloedoxygenatie.

* In de sectie Medische Techniek wordt, in samenwerking met de Rijksuni

versiteit Limburg, door ire R. van Renterghem een promotieonderzoek

verricht: "Onderzoek naar de dynamica van de natuurlijke aortaklep".

* In samenwerking met de Vakgroep Technische Mechanica is in de sectie

Medische Techniek ire E.P.M. Rousseau begonnen aan een onderzoek naar

het ontwerp van vliesklepprothesen. Bij toekenning van de aangevraagde

ZWO-subsidie wordt dit gecontinueerd als promotieonderzoek.

T.H. EINDSTUDETEN, afgestudeerd bij:

(maart '81)

(maart '81)

Prof.dr. P.C. Veenstra

Prof.ir. J.A.G. Kals

Prof.dr.ir. A.C.H.v.d.Wolf

Prof.drs. J. Koning

- B.M. Jacobs (N)

- H.P.J. Lenders (N)

- geen

- M.M.J.G. Huibers

- J.A.J. Oosterling

- geen

(jan.

(juni

'81)

'81)
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AANGEMELD OF BEGONNEN BIJ:

Prof.dr. P.C. Veenstra - W.R. Maagdenberg

- A.P.C.M. van de Yen

- J.C. Rooyakkers

- J.H.M. Neven

- F.M. van de Vosse

(april '81)

(april '81)

(mei '81)

(aug. '81)

(nov. '81)

Ir. C.J. Heuvelman - P.J.F.J. van de Hombergh (jan. '81)

- J. Ketelaars

Ir. J.M.M. Oomens (Prof.Poulis) - M. van Herk

Prof.ir. J.A.G. Kals - H.C.E. Reijntjes

- C.W.M. Sitters

- G.J.J. Streefland

(april '81)

(mei '81)

(juni '80)

(juni '80)

(nov. '80)

(febr. '80)

(okt. '80)

(febr. '81)

(jan. '82)

(sept. '81)

(nov. '81)

(dec. '81)

(aug. '81)

(jan. '82)

(dec. '81)

(sept. '81)

Prof.dr.ir. A.C.H. v.d. Wolf

-'

Prof.drs. J. Koning

- A.J.M. Haest

- M.M. van Rooij

- F.A.P. van der Weiden

- P.N.G. Wijnands

- T.W.J.M. Goos

- J. Vosmer

- J.L. Engels

- A.T. Bertens

- A.H.A.M. Dankers

- H.M.M.G. Cordewener

- R.M.J. Bouwman

- L.V.M. van Bommel

- J. Sprink (N)

- J. Hillen (W)

(mei '79)

H.T.S. EINDSTUDENTEN, afgestudeerd bij:

Prof.ir. J.A.G. Kals

Ir. C.J. Heuvelman

Ir. P.J. Schellekens

- D.P.A.D. van Zon

- G.A.M. Toxopeus

- J. Bouhuis

- H.M.J. Spronk

- J. Bellemakers

- E. Louwers

- A. Luhrs

- J. Vink

(april '81)

(juli '81 )

(juni '81 )

(juni '81 )

(mei '81 )

(juni '81)
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T.H. - STAGIAlRES bij:

Fysische Bewerkingen - P. van de Hombergh

- G.J. Streefland

- M. van Rooij

- J. Hillen

- T. Bertens

Medische Techniek (PLASMAPHERE- - M. van Herk (N)
SIS/KUNSTNIER) _ A.A. Lubrecht

(HARTKLEPPEN) - A. Haverkan

- H. Senhorst

- W.L.M. Hoeks

- J.H.C. Dirks

- P.G. Menting

- J. Neven

Brounts

Omvormtechnologie

Meettechniek

H.T.S. STAGIAlRES:

Fysische Bewerkingen

Numerieke Besturing

en

Verspaning

Lengtemeting

Huygen

- M. van Rooij

- G.J.J. Streefland

- J. Ketelaars

- J. Spronk

- A. Costermans

- M. Neven

- J. Kemp

- P. Lemmen

- M. Louwe

- H. te Poel

- J. Mantingh

- W.H.C. v.d. Boomen

- A.T.M. Hoeymakers

- J.J.M. Bax

- H.J.C. Zegers

- J. v. Geene

- G. v.d. Kuilen

- F. Huisman
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6. PUBLICATIES, RAPPORTEN, AFSTUDEER- EN STAGEVERSLAGEN.

1. J.H. Dautzenberg, P.C. Veenstra and A.C.H. van der Wolf.

"The minimum energy principle for the cutting process in theory and

experiment" •

Annals of the CIRP Vol 30/1/1981 pg. 1-4.

WPT-Rapport nr. 0502, februari 1981.

2. J.H. Dautzenberg, J.A.B. van Dijck and A.C.H. van der Wolf.

"The anomalous tool wear behaviour in cutting steel SAE-1045".

Note for STC "c" Subgroup Fundamentals, CIRP werkvergadering, Parijs '81.

WPT-Rapport nr. 0497, januari 1982.

3. J.H. Dautzenberg.

"Comment on the minimum energy principle for the cutting process in

theory and experiment".

Annals of the CIRP Vol 30/2/1981 pg. 603.

4. J.A.G. Kals.

"Estimation of the surface straindistribution in upsetting".

Annals of the CIRP Vol 30/1/1981, pg. 199-201.

WPT-Rapport nr. 0503, februari 1982.

5. J.A.H. Ramaekers en J.A.G. Kals.

"Vormbeheersing bij massief omvormen".

Metaal en Kunststof~, (1981) 22, pg. 32-35.

WPT-Rapport nr 0501, februari 1981.

6. J.H. Dautzenberg.

"Keuzekriteria voor gereedschapmaterialen in de produktietechniek".

T.b.v. College VE-40.

WPT-Rapport nr. 0504, maart1981.

7. A.T.M. Hoeymakers, P.C. Mulders en J.H. Dautzenberg.

"De minimale verspaningsenergie in theorie en praktijk".

WPT-Rapport nr. 0511, juni 1981.

8. J.J.M. Bax.

"De minimale verspaningsenergie in theorie en praktijk".

WPT-Rapport nr. 0518, oktober 1981.
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9. A. van Sorgen.

"Optimale verspaningsprestaties bij het draaien, rekening houdend

met het klemvermogen en de inspanveiligheid van klauwplaten".

WPT-Rapport nr. 0500, februari 1981.

10. A.C.H. van der Wolf, R. Gerritzen, P.C. Mulders, H. van der Schoot,

A. van Sorgen.

Collegedictaat t.b.v. PATO-cursus "Numerieke Besturing".

December 1981.

11. P.C. Mulders, I. Borg.

Jaarverslag 1980 Vakgroep Produktietechnologie.

WPT-Rapport nr. 0514, juli 1981.

12. J.A.J. Oosterling.

"Het dynamisch gedrag van het aandrijfsysteem van de gereedschaps

slede van een numeriek bestuurde werktuigmachine" (Met bijlage).

WPT-Rapport nr. 0510, juni 1981.

13. R. Gerritzen.

"EXAPT-2 Programmeerhandleiding".

WPT-Rapport nr. 0513, juli 1981.

14. R. Gerritzen.

"De programmeering van NuBe gereedschapwerktuigen".

WPR-Rapport nr. 0517, november 1981.

15. B. Hoogers.

"De loop en macro voor geometrische opdrachten van het EXAPT programma".

WPT-Rapport nr. 0499, februari 1981.

16. J.A.W. Hijink.

"Dynamische Nachgiebigkeitsverhaltensmessungen derWerkzeugmaschine

Weiler-Primus N.C.".

WPT-Rapport nr. 0505, maart 1981.

17. J.A.H. Ramaekers.

"Maat- en vormafwijkingen bij het pletten".

WPT-Rapport 0498, januari 1981.

18. G.A.M. Toxopeus.

"Hulsextrusie. Het onderzoek met variabelen".

WPT-Rapport nr. 0508, mei 1981.
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19. D.P.A.D. van Zon.

"Een beschrijving van de akoustische emissietechniek en een experi

ment betreffende scheurindikatie in een materiaal tijdens de trekproef".

WPT-Rapport nr. 0509, mei 1981.

20. J. Bouhuis.

"Berekening en ontwerp van een extrusiegereedschap voor konische

bekers" •

WPT-Rapport nr. 0512, juni 1981.

21. A.A.H.J. Sauren, A.A. van Steenhoven, R.J. van Renterghem en E.P.M.

Rousseau.

"Onderzoek aan aortaklep voor ontwerp vliesklepprothese".

De Ingenieur ~ {1/2), 17-21, 1981.

22. A.A. van Steenhoven, C.W.J. Verlaan, P.C. Veenstra and R.S. Reneman.

"In vivo cinematographic analysis of behaviour of the aortic valve".

American Journal of Physiology 240 (Heart Circ. Physiol. ~), H286

H292, 1981.

23. E.P.M. Rousseau, A.A.H.J. Sauren, M.C. van Hout and A.A. van Steenhoven.

"Comparative tensile- and relaxation experiments on fresh and

glutaraldehyde-treated porcine valve tissue".

Biomedizinische Technik 26 (Supp.), 98, 1981.

Voordracht gehouden op 11 september 1981 te Stuttgart voor de 15

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Biomedizinische Technik.

24. E.P.M. Rousseau.

"Memo naar aanleiding van de vijftiende jaarvergadering van de Deutsche

Gesellschaft fur Biomedizinische Technik".

Intern rapport "Hartklepprothesen, september 1981.

25. R.J. van Renterghem, T. Arts, A.A. van Steenhoven and R.S. Reneman.

"A technique for measuring deformation of the abrtic valve ring during

the cardiac cycle".

The Physiologist 24, 112, 1981.

Voordracht gehouden op 16 september 1981 te Cincinnati (USA) op de

Fall Meeting of the American Physiological Society.

26. A.A. van Steenhoven.

"Het interafdelingsproject "Hartklepprothesen" - een evaluatie over

het tijdvak 1974-1980 en eert schets van de vbbrtgartg vanhetonderzoek".

Intern rapport "Hartklepprothesen", januari 1981.



-24-

27. E.P.M. Rousseau.

"Klinische specificaties voor het ontwerp van vliesklepprothesen".

Intern rapport "Hartklepprothesen", juni 1981.

28. E.P.M. Rousseau.

"Opzet van het modelmatige deel van het constructieonderzoek".

Intern rapport "Hartklepprothesen", november 1981.

29. B.M. Jacobs.

"Het gedrag van druk en flow in de aorta net na klepsluiting".

Afstudeerverslag "Hartklepprothesen", maart 1981.

30. A. Haverkan, H Senhorst.

"Het kruipgedrag van enige biologische weefsels onder invloed van

een glutaraldehyde-behandeling".

Verslag vrije proef "Hartklepprothesen", januari 1981,

31. A.P.C. van de Vena

"Een literatuuronderzoek betreffende een opstelling voor het versneld

verouderen van vliesklepprothesen".

Intern rapport "Hartklepprothesen", februari 1981.

32. J.H.C. Dirks, P.G. Menting,

"Analoge simulatie druk-flow gebeuren net na klepsluiting".

Stageverslag "Hartklepprothesen", maart 1981.

33. J. Neven.

"Invloed van sinuscompliantie op het gedrag van druk en flow net na

klepsluiting".

Stageverslag "Hartklepprothesen". maart 1981.

34. W.L.M. Hoeks.

"De invloed van het gladde spierweefsel in de sinuswand bp de aorta

klepcompliantie".

Stageverslag "Hartklepprothesen", maart 1981.

35. J.C. Rooijakkers.

"Bepaling van de aorta ingangsimpedantie en de linkerventrikel bron

impedantie m.b.v. parameterschattingstechnieken".

Intern rapport "Hartklepprothesen", april 1981.

36. J. Bellemakers.

"De AGIETRON EMS 2.20 vonkerosiemachine".

Onderzoek naar het dynamisch gedrag en doormeting van het servo mech

nisme.

WPT-Rapport nr. 0506, mei 1981.
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37. M. Louwe.

"De digitale pulsanalysator - eerste aanzet tot een flexibele analy

sator t.b.v. het vonkerosieproces".

WPT-Rapport nr. 0507, mei 1981.

38. J. Koning.

"De laser als lengtestandaard".

Radio Bulletin, mei 1981.

39. G.M.W. Kroesen.

"Fasequadratuur en mode stabilisatie van een 2-mode He-Ne laser t.b.v.

laser feedback interferometrie".

WPT-Rapport nr. 0515, maart 1981.

40. A. Prakash, K. Struik.

"Roughness measurement of highly polished mirror finisched surfaces".

Precision Engineering Vol l no. 4, 1981.

41. P. Schellekens, C. Timmermans, G. Groezen, D. Schram.

"A phase quadrature feedback interferometer with a frequency stabilized

two-mode He-Ne laser".

Proceedings I.C.P.I.G. 1981 Minsk USSR.

WPT-Rapport nr. 0516, juli 1981.

42. K. Struik.

"A first approach to the digital roundness measurement".

WPT-Rapport 0521, december 1981.

43. J. Vink.

"Bijdragen aan de opbouw meet- en verdeelmachine voor streepmaten".

Afstudeerverslag HTS-Hilversum.

44. J. Spronk.

"Frequentie stabilisatie van een twee modes He-Ne laser m.b.v. een

piezokristal".

WPT-Rapport nr. 0519, november 1981.

45. J. Kemp.

"Kalibratie van SORO-laserinterferometer met HP-laserinterferometer".

46. J. Oomens.

"Studie van de optimaliseringsmogelijkheden voor capillaire dialysa

toren, waarin cuprophaan dialysefibers zijri tbegepast".

Organon Teknika rapport.
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47. M. van Herk.

"Plasmapheresis via holle microporeuze capillairen in theorie en

experiment".

Stageverslag, augustus 1981.

48. A.A. Lubrecht.

"Concentratieprofielen tijdens plasmapheresis in holle poreuze fibers".

Stageverslag, oktober 1981.
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7. CONFERENTIES, COLLOQUA, LEZINGEN EN EXCURSIES.

• Van 27 tot 30 januari bezochten Heuvelman, Prof. van der Wolf,

Dautzenberg en Hijink de werkvergadering van CIRP te Parijs. Hierbij

was Van der Wolf voorzitter en Hijink secretaris van de groep STC

"Ma". Dautzenberg presenteerde een paper: "The anomalous tool wear

behaviour in cutting steel SAE 1045".

• Van 29 augustus tot 7 september bezochten Heuvelman, Prof. Veenstra,

Prof. Kals, Prof. van der Wolf, Hijink, Dautzenberg de CIRP-General

Assembly te Toronto, Canada. Dautzenberg presenteerde een paper: "The

minimum energy principle for the cutting process in theory and

experiment". Kals presenteerde een paper: "Estimation of the surface

strain distribution in upsetting".

• Op 11 september hield Rousseau een voordracht getiteld: "Comparative

tensile- and relaxation experiments on fresh and glutaraldehyde

treated porcine aortic valve tissue" te Stuttgart voor de 15 Jahres

tagung der Deutschen Gesellschaft fur Biomedizinische Technik.

• Op 16 september hield Van Renterghem een voordracht getiteld: "A

technique for measuring deformation of the aortic valve ring during

the cardiac cycle" op de Fall Meeting of the American Physiological

Society te Cincinnati (USA).

• Op 19 oktober hield Arts een voordracht: "A technique for measuring

deformation of the aortic valve ring during the cardiac cycle" op het

Department of Surgery van de University of Virginia te Charlottesville

(USA) •

• Op 11 februari verzorgde Van der Wolf voorlichting aan middelbare scho

lieren op het St. Janslyceum te 's-Hertogenbosch.

• Op 16 april bezocht Van der Wolf een bijeenkomst van het INCAD-project

te Utrecht.

• Eind september bezochten Van de Molengraft, Heuvelman, Van der Wolf,

Hoogenboom en Van Ierland de gereedschapswerktuigententoonstelling

EMO te Hannover.

• Op 4 en 5 november bezocht Van der Wolf met het oude en nieuwe bestuur

van Simon Stevin diverse bedrijven en instituten in de omgeving van

Leuven.
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• Dautzenberg bezocht een lezing over restspanningen door Prof.Dr.

Verbraak op het C.F.T. te Eindhoven.

• Enkele vakgroeps-CIRP-leden hebben de CIRP-Benelux werkdagen op de

TH-Twente en TH-Delft bijgewoond.

• Op 15 oktober bezochten Dautzenberg en Van Sorgen het seminar van de

Technische Akademie, Wuppertal met als thema: "Wirtschaftlische Einsatz

von Schneidkeramik beim Drehen und Frasen".

• Van 21 tot 23 januari namen Mulders en Oosterling deel aan een cursus

Continious System Model Programming op het Rekencentrum van de THE.

• Op 9 maart heeft de vakgroep voor de Studentenvereniging Simon Stevin

een voorlichtingsdag verzorgd voor mogelijke toekomstige afstudeer

ders.

• Op 12 mei hebben Mulders en Houtackers namende de vakgroep een bij

drage - in de vorm van foto's, borden en vitrines - geleverd aan de

jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan

van de THE.

• Van 21 tot 24 april namen Struik, Schellekens, Heuvelman, Mulders en

Gerritzen deel aan de cursus PASCAL voor de Afdeling W van de THE.

• Op 1 en 2 juni heeft Mulders deelgenomen aan de postdoctorale cursus

"Stochastische Adapterende Regelsystemen" aan de TH te Delft.

• Op 26 maart bezocht Gerritzen de NuBe-produktiewerkplaats bij de

R.D.M. te Rotterdam.

• Op 11 en 12 juni nam Gerritzen deel aan het 17e A.W.K. (Aachener Werk

zeug Kolloquium) te Aaken.

• Op 9 september bezocht Gerritzen de NuBe produktiewerkplaats bij

Conrad Stork te Haarlem.

• Op 20 oktober bezocht Gerritzen de NuBe produktiewerkplaats bij Fokker

te Schiphol.

• Op 7 en 8 december bezochten Gerritzen en Mulders het Symposium Pro

grammeermiddelen van de Vereniging voor Werkplaatstechniek te Utrecht.

• Op 18 december verzorgden Prof. van der Wolf, Gerritzen, Mulders, Van

der Schoot, Van Sorgen, Den Blaauwen en Manders de eerste dag van een

PATO-cursus "Numerieke Besturing", die in 1982 vervolgd werd.
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• Van 23 tot 25 september namen Hijink en Mulders deel aan een cursus:

"Modale Analyse" te Leuven.

• Van 23 tot 25 juni nam Mulders deel aan het 13th CIRP International

Seminar "Microprocessors in manufacturing systems" te Leuven.

• Op 15 december bracht TNO-IWECO een bezoek aan onze vakgroep.

• Op 19, 20 en 21 oktober werd o.a. door onze vakgroep de voorlichting

voor het VWO verzorgd door de secties Omvormtechnologie, Medische

Techniek, Numerieke Besturing, Werkplaatstechniek en Meettechniek.

• Op 9 november hield Prof. Veenstra als decaan een voordracht voor de

Afdeling W getiteld: "Oh, BUOZ wil ons toch gunstig zijn".

• Op 14 mei verzorgden de secties Numerieke Besturing en Fysische Be

werkingen demonstraties voor middelbare scholen uit Gouda en Utrecht.

• Door de sectie Numerieke Besturing werden op de Gildemeister demon

straties verzorgd voor een groep van 25 leerlingen van het Lorentz

lyceum uit Eindhoven.

• Op 21 mei woonde Hijink een voorlichtingsdag over Modale Analyse bij,

georganiseerd door Hewlett and Packard te utrecht.

• Op 23 januari brachten Prof. Kals en Houtackers een bezoek aan WEMO

te 's-Hertogenbosch.

• Op 23 en 24 juni bezochten Ramaekers en Hoogenboom het Congres "Neuere

Entwicklungen in der Massivumformung" te Stuttgart, Duitsland.

• Op 12 mei verzorgde de vakgroep ter gelegenheid van de "Reunie van

Afstudeerders" in het kader van het 5e lustrum diverse demonstraties

in de laboratoria.

• Op 18 december verzorgde de sectie Omvormtechnologie een studiedag

met bijdragen van Prof. Kals, Ramaekers, Dautzenberg en Houtackers.

• Van 17 tot 21 augustus verzorgde de vakgroep een bijdrage aan de

INTROWEEK - introduktie voor nieuwe studenten.

• Op 6 maart hield Ramaekers een lezing voor een groep industrieen met

als thema: "Smering".

• Eind september bezocht Kals het congres van de I.C.F.G. in Birmingham.

• Door Prof. Kals werd een interne bedrijfscursus voor de N.V. Philips

gehouden.
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• Van 20 tot 26 april trad Ramaekers op als begeleider van de buiten

landse excursie naar Zwitserland van Simon Stevin.

• Heuvelman heeft twee maal een cursus vonkerosie gegeven aan het Micro

centrum te Eindhoven.

• Heuvelman heeft vier maal de vergadering van de contactgroep voor

vonkerosie van de Vereniging voor Werkplaatstechniek voorgezeten.

• Op 20 maart heeft Heuvelman deelgenomen aan een studiedag Micro-elek

tronica op de TH-Twente.

• Op 22 oktober namen Heuvelman en Struik deel aan het INTEL-symposium.

• Koning, Schellekens, Struik, De Gilde en Sonnemans hebben een cursus

3-D Meettechniek gevolgd bij Zeiss te Oberkochen in West-Duitsland.

• Op 8 oktober 1981 hield Struik bij de Gespreksgroep voor Meettechnici

te Helmond de volgende voordrachten:

- Moderne ontwikkelingen in de ruwheidstechniek.

- Invloed van filtertechnieken op de grootte van ruwheidsparameters.

• Op 20 en 21 mei hebben Koning, Schellekens en Struik deel genomen aan

de gespreksgroep Wetenschappelijke Lengtemeting bij de Dienst van het

IJkwezen op de TH te Delft.

• Op 14 mei te Amersfoort en op 8 oktober bij Pelt en Hooykaas te Helmond

namen De Gilde en Sonnemans deel aan de Gespreksgroep voor Meettechnici.

• Schellekens heeft in november deelgenomen aan een bijeenkomst van de

Sectie Optica van de N.N.V. bij de Optische Industrie Oude Delft te

Delft.
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8. EXTERNE AKTIVITEITEN VAN VAKGROEPSLEDEN.

Prof. Veenstra

Prof. Van der Wolf

Prof. Koning

Prof. Kals

- Dekaan van de Afdeling der Werktuigbouwkunde.

- Voorzitter van de Afdelingsraad.

- Voorzitter van de W.A.R.

- Voorzitter van het Vakgroepsvoorzittersoverleg.

- Lid van de Beleidscommissie Afdeling W.

- Lid van de C.I.R.P.

- Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het IPO.

- Lid van het curatorium van de bijzondere leestoel

Medische Techniek.

- Lid van de Commissie B.M.G.T.

- Lid van de "Metaalkern", N.V. Philips.

- Lid van de Werkgroep "Warm en Koud Vervormen".

- Erepromotor van Prof. Heginbotham.

- Lid van de C.I.R.P. en voorzitter van de groep

"Machine Tools", vanaf september lid van de "Council".

- Lid van de "Angelo-Dutch working group" van het KIVI.

- Lid van de onderwijscommissie Afdeling W.

- Lid van de kern-onderwijs commissie Afdeling W.

- Voorzitter en lid van de Afdelingsrekencommissie RAB.

- Lid van de Begeleidingscommissie Vakgroep AT

(Afdeling Bedrijfskunde).

- Lid van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Algemeen en sectie Optica.

- Lid van de werkgroep "Wetenschappelijke Lengtemeting".

- Lid van de International Cold Forming Group (ICFG).

en tevens voorzitter van de werkgroep "Materials".

- Lid van de C.I.R.P.

- Voorzitter van de Onderzoekcommissie Afd. W. (OZW).

- Lid van het Dagelijks Bestuur van de Afdeling W.

(portefeuille Onderzoek).

- Part-time docent aan het I.H.B.O.

- Lid van de ad-hoc commissie "Clusteroverleg" Afd. W.

(THE-THD-THT) •
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- Lid van de Vereniging voor Werkplaatstechniek.

- Lid van de werkgroep "Warm en Koud Vervormen".

- Lid van de Beleidscommissie Afdeling W.

- Lid van de BUOZ-commissie van het C.v.B.

- Lid van de C.I.R.P. (Technisch Secretaris STC-E).

- Lid van de Technische Raad Vereniging van Werk-

plaatstechniek.

- Voorzitter van de contactgroep Vonkerosie.

- Lid van de RAB, instrumentencoordinator Afd. W.

- Lid Raad van Beheer, technische opleidingen

(HTS-W en E) van het IHBO te Eindhoven.

- Lid van de ACLO-EE (Adviescommissie Leerplanont

wikkeling Elektrotechniek en Elektronica).

- Lid van de voorlopige vakcommissie Mechanische

Techniek van de Nieuw Leraren Opleiding te Eindhoven.

- Lid van de werkgroep "Warm en Koud Vervormen".

- Contactpersoon Afd. Personeel Overleg Commissie (APOC).

- Lid van de Vereniging voor Werkplaatstechniek.

- Rijksgecommiteerde aan de H.T.S. te Venlo.

- Lid van de Werkgroep "\~arm en Koud Vervormen".

- Lid van het K.I.V.I.

- Lid van de Bond van Materialenkennis.

- Rekeneenheden handmatig Afdeling W.

- Lid van de Stralings Beschermings Commissie (pl.vv.)

- Lid van de Afdelingsraad Afdeling W.

- Lid van de Afdelingsraad Afdeling"W.

- Lid van de Onderzoekcommissie Afdeling W.

- Lid van de Colloquiumcommissie Afdeling W.

- Part-time docent aan het I.H.B.O.

- Plaatsvervangend secretaris van de C.l.R.P. groep

"Ma" (Machien Tools).

- Lid van de Vereniging voor Elektronenmicroscopie.
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- Lid van de R.A.B.

- Secretaris van de CIRP groep "Ma" (Machine Tools).

- Rijksgecommiteerde aan de H.T.S. te Tilburg.

- Lid "Steering Committee" N.V. Gereedschapswerktui-

genindustrie N.V. Hembrug.

- Lid werkgroep Meet- en Besturingstechnologie.

- Part-time docent I.H.B.O.

- Part-time docent aan het I.H.B.O.

- Lid van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging,

sectie Optica.

- Lid van de werkgroep Wetenschappelijke Lengtemeting.

- Lid van de O.Z.W. Afdeling W.

- Lid van de werkgroep Wetenschappelijke Lengtemeting.

- Lid van de gespreksgroep voor Meettechnici.

- Lid van de gespreksgroep voor Meettechnici.

- Leraar aan de Eindhovense Amanuensis Opleiding.

- Lid van de Afdelingsraad Afdeling W.

- Projectleider Interafdelingsproject "Hartkleppro

thesen" •

- Projectleider Interafdelingsproject "Vr6ege detectie

van atherosclerose".

- Lid van het Interafdelingsproject "Indicator Ver

dunningsmethode".

- Lid Beleidscommissie B.M.G.T.

- Lid van de vereniging voor Biofysica, lid van de

kascontrolecommissie.

- Rijksgecommiteerde aan de H.T.S. te Hilversum.

- Lid van de Vereniging voor Biofysica.
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- Lid van de International Society of Artificial

Organs.

- Lid van de Vereniging van Perfusionisten.

- Lid van het E.H.B.O.-team aan de THE.
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9. AANWEZIGHEID VAN GASTMEDEWERKERS, BUITENLANDSE BEZOEKERS, BINNEN OF

BUITENLANDSE STUDIEVERBLIJVEN BIJ INSTELLINGEN OF BEDRIJVEN.

* Van September 1980 tot 15 september 1981 verbleef als Research Fellow

in onze vakgroep in de sectie Fysische Bewerkingen Kiyonori Masui van

het Osaka Industrial Research Institute te Osaka, Japan.

Onderzoek: "Beinvloeding hardmetaal oppervlak door draadvonkerosie".

* Sedert 15 september 1981 verblijft als Reseach Fellow in onze vakgroep,

in de sectie Fysische Bewerkingen, Dr. Takahisa Masuzawa van het Insti

tute of Industrial Science te Tokyo.

Onderzoek: "Arbitraire elektrode beweging voor vonkerosie verbetering".

c~~~Pt ~
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* Op 20 januari en 16 februari bracht Prof. Chilton van Stanford University,

Californie een orienterend bezoek aan de vakgroep.

* Op 14 mei bezochten Prof.dr. B. Lindstrom en B. Lindberg van het Royal

Institute of Technology te Stockholm onze vakgroep i.v.m. een arbitrage

onderzoek den dienste van een promotieonderzoek aldaar.

* Van april tim juni verbleef ire S.M. Hoogenboom voor een stage bij het

C.F.T. van de N.V. Philips te Eindhoven.

* Gedurende juli en augustus waren de Poolse gasten:

- Miss. M. Obek uit Poznan,

- Mr. K. Szostak uit Koszalin

werkzaam in de sectie Omvormtechnologie onder toezicht van dr.ir.

Ramaekers en ire Houtackers.

* In oktober bezocht dr. Roosendaal van de U.K. Kopenhagen de sectie Om

vormtechnologie.
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* Als gastmedewerker van de Rijksuniversiteit Limburg verblijft ir. R.J.

van Renterghem in onze vakgroep tot augustus 1982 in de sectie Medische

Techniek.

* De honorering van een Z.W.O./S.T.W. aanvrage op 1 juni 1981 impliceerde:

- een aanstelling van ir. E.P.M. Rousseau voor 3 jaar per 1 augustus,

- een aanstelling van ing. L.H.G. Wouters voor 3 jaar per 1 oktober,

in de sectie Medische Techniek.
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10. VAKGROEPSEVENEMENTEN, MUTATIES, PERSONALIA, DIVERSEN.

* Op 6 februari is in Bowling Sobrietas te Helmond ons vakgroepsfeest ge

houden, georganiseerd door Ineke Borg, ing. T. van Duppen en ira P.

Mulders.

* Op 8 mei is ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van

de T.H.E. o.a. een eredoctoraat verleend aan Prof.dr. Wilfred Brooks

Heginbotham, Director General of the Production Engineering Research

Association of Great Britain. Als erepromotor trad hierbij op Prof.dr.

P.C. Veenstra.

* Op 21 mei vond een E.H.B.O.-oefening plaats o.a. in enkele WPT-ruimten,

waaraan door de E.H.B.O.-ers van onze vakgroep is deelgenomen.


	Voorblad
	Inhoudsopgave
	1. MEDEWERKERS VAN DE VAKGROEP
	2. DE BELANGRIJKSTE WERKZAAMHEDEN
	3. INDUSTRIELE CONTACTEN
	4. ONDERWIJS IN DE VORM
	5. GEPROMOVEERDEN, PROMOVENDI
	6. PUBLICATIES
	7. CONFERENTIE
	8. EXTERNE AKTIVITEITEN VAN VAKGROEPSLEDEN
	9. AANWEZIGHEID VAN GASTMEDEWERKERS
	10. VAKGROEPSEVENEMENTEN

