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De inzet van de computer bij het vak "Werktuiqkundiq reaelen I" 

J.H.A.M. van der Elst 
Technische Hogeschool Eindhoven 
Afdeling der Werktuigbouwkunde 
WFW 85.039 
Eindhoven, juli 1985 

1 Inleiding. 

In het tweede studiejaar van de opleiding tot werktaiybouwkun- 
dig ingenieur wordt het vak "werktuigkundig regelen I" gedoceerd. 
In het kader van dit vcik wordt de computer ingezet bij een in- 
structie en in een practicum omgeving. In dit verslag zal vooral 
nagegaan worden hoe deze inzet van de computer in de instructieom- 
geving is gerealiseerd en welke verbeteringen noodzakelijk zijn om 
t o t  een volledige integratie te komen van het computergebruik 
m.b.t. het onderwijs-leer proces. Vanwege deze integratie wordt er 
ook ingegaan op de didactische werkvormen, die gebruikt worden in 
het kader van het vak "werktuigkundig regelen I" en waar de 
computer niet wordt toegepast. Dit is noodzakelijk omdat, als we 
tot een volledige integratie willen komen van het computergebruik 
in de opleiding, dit ook gevolgen zal hebben voor de colleges, 
instructies en eventueel practica. 

In verslag wordt begonnen mek het bespreken van de doelstel- 
lingen van het vak "werktuigkundig regelen I" en de didactische 
werkvormen, die voor het bereiken van deze doelstellingen worden 
gebruikt. Vervolgens wordt in paragraaf 3 ingegaan op de twee 
instructiemiddagen, waarbij de computer werd gebruikt; de 
"terminal-practica". Bovendien worden de problemen besproken, die 
tijdens deze middagen optraden. Tevens komt in deze paragraaf de 
relatie aan de orde,die er bestaat tussen de verschillende didac- 
tische werkvormen welke in het kader van het vak "werktuigkundig 
regelen I" worden toegepast. De resultaten van een vragenlijst die 
aan de studenten is voorgelegd. komen in paragraaf 4 aan de orde. 

dit 
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Dit verslag wordt afgesloten met een aantal conclusies, die tevens 
leiden tot een diskussie t.a.v. de opzet van het vak 
"werktuigkundig regelen I" in het studiejaar '85-'86. 

2 Doelstellingen en didactische werkvormen. 

De doelstellingen van het vak "werktuigkundig regelen I"  zijn 
geformuleerd in hoofdstuk 1 van het dictaak dat bij dit impliciet 

vak wordt uitgereikt. 
A l s  algemene doelstelling geldt: 

het 
het brede gebied van de werktuigbouwkunde. 

toepassen van de systeemtheorie en de regeltechniek binnen 

Dit wordt nader uitgewerkt in de volgende onderwerpen, die tijdens 
het college successievelijk aan de orde komen: 

- introductie van eeii aantal begrippen , zoals: 
* systeem 
* ingangs- en uitgangssignaal 
* statische en dynamische systemen 
* blokschema 

- omzetting van de fysische werkelijkheid naar een model, dat 
het verband vastlegt tussen het ingangssignaal en het 
uitgangssignaal. 

- relaties tussen ingangssignaal en uitgangssignaal voor 
lineaire systemen 

* tijddomein 
* frequentiedomein 
* signaalontbinding 

- elementaire typen van systemen. 
- benaderen van niet-lineaire systemen. 
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van 

- automatisch regelen 
* storingsonderdrukking door voorwaartskoppeling en 
terugkoppeling 

* parametervariatie-onderdrukking door middel 
tegenkoppeling en opvoering van de kringversterking 

- stabiliteit van systemen 
* demping 
* responsiesnelheid 
* fase- en amplitudomarge 
* afwijkingsverhouding 

- enkele componenten van de regelkring 
* regelaars 
* opnemers 
* regelorganen 

- ontwikkeling van een regelstrategie door verstoringen op te 
vatten als stochastische signalen en het in rekening brengen 
van statistische eigenschappen van deze signalen. 

Bovenstaand zijn de onderwerpen ,die tijdens het college aan de 
orde komen, gerangschikt in de volgorde waarin ze behandeld 
worden. Men dient zich hierbij te realiseren dat de student niet 
alleen kennis en inzicht moet hebben in de begrippen en relaties 
die binnen dit vakgebied aan de orde komen, hij moet ook deze 
begrippenr.relaties en oplossingsprocedures kunnen toepassen. Hij 
moet regelsystemen kunnen analyseren en ontwerpen. 
Probleemoplossen speelt dan ook binnen dit vak een essentiële rol. 

Het vak "werktuigkundig regelen I"  wordt gegeven in het derde 
trimester van het tweede studiejaar. Het omvat 9 weken met elk 3 

uur college. Naast dit college worden er 4 instructiemiddagen, 2 
"terminal practica" en 1 practicumopdracht verzorgd. Tijdens een 
instructiemiddag van 13.30-17.00 u wordt er geoefend in het 

van vraagstukken. Dit gebeurt in groepen van ongeveer 30 
Hierbij is een begeleider aanwezig. Bij de terminal 

wordt gewerkt in groepen van ongeveer 24 studenten met 
begeleider. 

oplossen 
studenten 
practica 
eveneens 
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Bij de practicumopdracht bedraagt de groepsgrootte ongeveer 8 

studenten. (zie tabel 1 ) 

aantal tijd groepsgrootte begeleiderlgroep 

colleges 9 9.45-12.30 110 1 

instructies 4 13.30-17.00 30 1 

terminalprac. 2 13.30-17.00 24 1 

practicumopd . 1 13.30- 17.00 a 1 

tabel. I 

De terminal-practica waren nogal gespreid over het. trimester. Dit 
betekende dat de ene groep studenten het laatste terminal- 
practicum had op 10 mei * terwijl een andere groep dit onderdeel 
afsloot op 3 juni. Hierdoor was er een groot verschil in aanwezige 
kennis bij de studenten op het monient dat zij aan deze practica 
deelnamen. Dit geldt in nog versterkte mate voor de practicum 
opdracht. De ene groep voerde deze opdracht uit nadat ze het 
terminal-practicum hadden afgesloten, een andere groep moest het 
tweede terminal practicuni nog volgen. Hierbij dient men zich te 
realiseren dat het computerprogranima dat geïntroduceerd wordt 
tijdens een terminal-practicum, gebruikt wordt bij de 
practicumopdracht. 

Alle was beschikbaar in de vorm van een zeer uitgebreid 
dictaat. Dit dictaat werd in gedeelten uitgereikt tijdens de 
colleges. Bovendien was er .ten behoeve van de instructies een 
opgavenbundel beschikbaar. De uitwerking van de opgaven werd 
uitgereikt tijdens de laatste instructie. 

leerstof 
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3 De "terminal-practica" ;vorm en inhoud. 

De term "terminal-practicum" geeft niet duidelijk aan wat er 
met dit practicum beoogd wordt. Tijdens het terminal-practicum 
moeten studenten een aantal problemen oplossen, waarbij ze gebruik 
maken van een computerprogramma. Elke twee studenten hebben de 
beschikking over een grafisch werkstation, dat is aangesloten op 
een minicomputer (PRIME 850).  Een eerste opdracht is bedoeld om 
studenten te leren ontgaan met het computerprogramma. Deze opdracht 
i s  volledig in een handleiding beschikbaar. Vervolgens moeten ze 
een drietal opdrachten zelf m.b.v. het computerprogramma oplossen. 
Deze opdrachten staan in dezelfde handleiding. Dit oplossen houdt 
in dat ze van de fysische werkelijkheid een model moeten maken en 
de gegevens van dit model moeten invoeren in het 
computerprogramma. Vervolyens kunnen ze een simulatie uitvoeren 
die resulteert in een tijdresponsie,Bode-diagram o f  Nyquist- 
diagram. Deze grafische voorstellingen moeten ze interpreteren en 
ze dienen na te gaan o f  er sprake is van een stabiel of instabiel 
systeem. Eventueel moeten er gegevens veranderd worden om van een 
instabiel systeem een stabiel systeem te maken. 

De doelstellingen van de terminalpractica zijn expliciet gefor- 
muleerd in de handleiding. De doelstellingen, globaal geformuleerd 
zijn: 

- verdiepen van kennis en inzicht in de onderstaande begrippen: 
* tijddomein, tijdresponsie 
* f requentiedomein 
* Laplace transformatie, overdrachtsfunctie 
* Bode-diagram 
* Nyquist-diagram 
* blokschema ' s 
* lineaire systemen 

- verdiepen van het inzicht in de wijze waarop de 
ontwerpparameters van een regelsysteem kunnen worden bepaald 

- oefenen in hei; modelleren van een fysische werkelijkheid en 
dit model invoeren in een computerpogramma 
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Zoals geconstateerd kan worden zijn deze globale doelstellingen 
niet. in de vorm van leerdoelen geformuleerd. Dit Is met opzet 
gedaan omda t het terminal-practicum slechts een van de didactische 
werkvormen is die wordt toegepast om de uiteindelijke doelstellin- 
gen te bereiken. Het geheel van didactische werkvormen, inclusief 
zelfstudie, moet leiden tot het bereiken van de concrete 
doelstelling door de student; m.a.w. liet volgen van het onderwijs 
en de zelfstudie moet leiden tot het zelfstandig kunnen oplossen 
van problemen binnen dit betreffende vakgebied. Het terminal- 
practicum is mijns inziens een uitstekende werkvorm om het inzicht 
te verdiepen of "gevoel" te krijgen voor de begrippen en relaties 
die binnen dit vakgebied een rol spelen. Tijdens de instructie 
wordt o.a .  op basis van dit inzicht en "gevoel" geoefend in 
probleemoplossen. 

Indien men stelt dat de doelstellingen van het vak "werktuigkundig 
regelen I "  gericht zijn op probleemoplossen, dan zou men kunnen 
stellen dat het hoorcollege en het dictaat gebruikt wordt voor het 
aanbrengen van de oriënteringsbasis (Zie Mettes en Pilot,l). Dit 
betekent dat de essentiële kenniselementen en de vakinhoudelijke 
denkhandelingen in een hoorcollege en een dictaat worden 
gepresenteerd. Het toegankelijk maken van deze kenniselementen en 
denkhandelingen vindt o.a. plaats tijdens de terminal practica en 
gedeeltelijk ook tijdens de instructies. Het oefenen gebeurt 
voornamelijk tijdens de instructies en door zelfstudie, terwijl 
terugkoppeling gegeven wordt tijdens de instructies en de 
terminal-practica. 

Als dit proberen te plaatsen in de onderwijs-leer theorise die 
Rockart en Morton(2) gebruiken, dan kunnen we stellen dat het 
verwerven van nieuwe feitenkennis, begrippen en procedures, etc. 
door de studenten gebeurt tijdens het hoorcollege en d.m.v. 
zelfstudie waarbij gebruik wordt gemaakt van het collegedictaat. 
Het inbedden van deze nieuwe kennis d.m.v. reflectie, toepassing 
etc. gebeurt zowel tijdens de terminal-yract.ica als tijdens de 
instructies. Het integreren van deze nieuwe kenniselementen en 

we 
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vakinhoudelijke denkhandelingen in bestaande cognitieve structuren 
en het maken van generalisaties gebeurt tijdens de instructies. 
Het nagaan van de implicaties van de nieuw opgedane kennis in 
probleemsituaties gebeurt tijdens de practicumopdracht. 

Indien men dit zo leest dan zou men kunnen denken dat er bij het 
onderwijs in werktuigkundig regelen I een optimale situatie 
bestaat. Dit is zeker niet helemaal waar , omdat de verschillende 
fasen in het onderwijs-leerproces niet allemaal op het juiste 
moment plaatsvinden. Bovendien wordt er mijns inziens te veel 
aandacht besteed aan de fase " het verwerven van nieuwe feitenken- 
nis, etc" en te weinig aandacht aan het inbedden en integreren van 
deze nieuwe kennis. Tussen deze fasen dient bovendien een wissel- 
werking te bestaan. Hierop kom ik in het verloop van dit verslag 
nog terug. 

4 De "teïminalpractica" ; de evaluatie. 

Aan het eind van het tweede terminalpracticum is aan de studen- 
ten een vragenlijst voorgelegd. (zie bijlage 1) Deze vragenlijst 
is in totaal door 110 studenten beantwoord. In tabel 2 zijn de 
resultaten op de vragenlijst weergegeven. De resultaten zijn 
gerangschikt per groep. Bovendien is in de tweede kolom bij iedere 
groep aangegeven mek welke andere groep(en) er een significant 
verschil is ( cx < 0.05 )bij de beantwoording op de vragen. 
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groepnr 1 2 3 4 5 totaal 

aantal 18 23 24 24 21 110  

geni gem gem gem g eni gent 

vraag 1 4 . 1  3 . 7  4 4 . 9  5 . 4  2 4 .5  4 . 5  

vraag 2 2 . 6  2 . 9  2 . 5  4 3 . 3  3 3.0 2 . 9  

vraag 3 3 . 4  3 . 9  3 . 7  3 . 8  3 . 6  3 . 7  

vraag 4A 3 . 3  3 . 1  3 .O  3 . 1  3 . 5  3 . 2  

vraag 4B 3 . 4  4 3 . 2  4 3 .O  2 . 5  1 , 2 , 5  3 . 5  4 3 . 1  

vraag 4C 3 . 4  2 2 . 3  1 , 5  2 . 8  5 2 . 8  5 3 .8  2 , 3 , 4  3.0 

vraag 4D 3 . 1  2 , 3 , 4  2 . 0  1 , s  2 . 3  1 1 . 8  1 , 5  3 . 0  2 , 4  2 . 4  

vraag 4E 2 . 9  2 . 3  2 . 3  2 . 2  2 . 9  2 . 5  

vraag 4F 2 . 4  2 , 3  1 . 8  1 ' 5  2 . 2  1 , 5  2 . 2  2 . 9  2 , 3  2 . 3  

vraag 4 G  3 . 2  2 .7  2 . 7  3 .O  3 . 2  3 .e 

vraag 5 2 . 4  2 . 3  2 . 2  2 . 1  2 . 3  2 . 3  

vraag 6 2 . 6  2 . 3  2 . 5  2 . 3  2 . 8  2 . 5  

vraag 7 2 . 4  2 . 3  2 . 3  2 . 1  2 .1  2 . 2  

vraag 8 3 . 4  4.0 4 . 0  3 . 5  3 .6  3 .1  

vraag 9A 4 . 3  4 . 3  4 . 3  4 . 2  4 . 3  4 . 3  

vraag 1 0 8  3.3 2 , 4  3 . 8  115 3 . 5  3 . 8  1 , 5  3 . 2  2 , 4  3 . 5  

vraag 10B 2 . 8  2 3 . 7  1,5 3 . 4  5 3 . 2  2 . 6  2 , 3  3 . 2  

vraag 1OC 2 . 9  2 3 . 7  1 , 4 , 5  3 . 7  4 , 5  3 .0  2 , 3  2 .9  2 , 3  3 . 2  

Tabel 2 

Bij de interpretatie van de resultaten gegeven in tabel 2 dient 
men zich te realiseren dat het wel of niet significant zijn van 
een verschil tussen twee groepen ook afhankelijk is van de stan- 
daarddeviatie van het gemiddelde van de betreffende groepen.De 
data waarop elke groep de terminal practica heeft gevolgd is 

http://groepen.De


-9-  

weergegeven i n  tabe l  3 .  D i t  i s  van belang i .v .m. een j u i s t e  
in te rpre ta t i e  van de resultaten op de v r a g e n l i j s t .  Ee t  b l i j k t  

namelijk d a t  de beantwoording van de vragen, dus het oordeel van 
de student a fhangt  van het nioment waarop het terminal practicum 
plaatsvond. 

datum datum 
j-- terminal 2'- terminal e 

groep practicum practicum 

1 3 mei 1 9 8 5  10 mei 1 9 8 5  

2 7 mei 1985  1 4  mei 1 9 8 5  

3 2 mei 1 9 8 5  15 mei 1 9 8 5  

4 2 mei 1985  30 inei 1 9 8 5  

5 24 mei 1 9 8 5  3 j u n i  1 9 8 5  

t abe l  3 

Uit de beantwoording van vraag 1 b l i j k t  d a t  gemiddeld ongeveer 50% 

van de studenten d ie  de v ragen l i j s t  invulden, ti. jdenv het  co l lege  
aanwezig waren. D i t  betekent geiiiiddeld zo n 55 studenten. D i t  is 

i n  overeenstemming met onze waarnemingen t i jdens  deze co l l eges ,  De 
ins t ruc t i es  werden ie.ts beter  Se.zr:cht. De eers te  twee vragen z i j n  
echter n ie t  geheel betrouwbaar omdat de ene groep studenten de 
vragenll. j s t  vee l  eerder h e e g  voorgelegd dan een andere groep 
studenten. Er i s  echter duide l i jk  geconstateerd d a t  de studenten 
r e l a t i e f  meer ins t ruc t i es  volgden dan hoorcolleges. De twee 
terminal-practica werden door de meeste studenten ais n u t t i g  

ervaren. men heeft  meer inzicht  gekregen i n  het begrip tijddoniein. 
D i t  ge ldt  ook t , a . v .  het begrip frequentiedomein. Hierbi j  v a l t  op 
da t  groep 4 er  pos i t i e f  u i t s p r i n g t .  Vooral de groepen 2 , 3  en 4 

vinden d a t  ze vee l  geleerd hebben t . a . v .  het begrip Laplace- 
transformaties. D i - t  geldk eveiieens m. b. t .  het begrip Eode-diagram. 
Hierbij  v a l t  weer op d a t  de groepen 2,3 en 4 vee l  pos i t iever  z i j n  
dan de  groepen 1 en 5. gen vindt. d a t  het inzicht  i s  toegenomen i n  
het beyrip Nyyuist-diagram. D i t  ge ldt  ook m. b .  t , blokschema :c; 
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Wederom zijn de groepen 2 , 3  en 4 veel positiever dan de groepen 1 
en 5. Het inzicht in het begrip lineaire systemen is toegenomen. 

Men vindt de terminal-practica redelijk passen in het geheel van 
colleges en instructies. Hierbij moet vermeld worden dat 7 studen- 
ten deze vraag niet beantwoordden omdat ze in het geheel geen 
college hadden gevolgd. De studenten vinden dat ze d.m.v. deze 
terminal-practica inzicht hebben gekregen in het bepalen van de 
ontwerpparameters van een regelsysteem. Alle groepen waren over de 
begeleiding tevreden. A l s  men bij de huidige verdeling van didac- 
tische werkvormen moet kiezen tussen het handhaven van de 
terminal-practica t.o.v. het uitbreiden van de overige in- 
structies, dan gaat de voorkeur uit naar de terminal-practica. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat uit het geleverde commentaar van 
de blijkt dat men een uitbreiding wenst van het aantal 
instructies, maar dit moet dus blijkbaar niet gaan ten koste van 
de terminal-practica. De handleiding vond men zeer nuttig. DE! 
duidelijkheid van deze handleiding laat echter nog te wensen over. 
Het programma "Regelen" werd vooral door de groepen 2 en 4 als  

leerzaam ervaren, De groepen 1 en 5 zijn niet tevreden over de 
duidelijk van het programma t.a.v. het gebruik en ze zijn niet 
tevreden over de gebruikersvriendelijkheid. 

studenten 

Tijdens het terminal practicum werd er over het algemeen actief en 
intensief gewerkt. Meestal was er slechts een begeleider aanwezig 
( dit is ook de bedoeling ) .  Ook tijdens deze terminal practica 
waren er weer enkele hinderlijke problemen (zie ook 3). Bijv. aan 
het begin van een van de terminal-practica waren er 4 terminals 
"verdwenen". Het heeft meer dan 45 minuten geduurd voordat dit 
probleem was opgelost. Gedurende deze periode werd er door de 
studenten rommelig gewerkt, omdat de studenten niet precies wisten 
wat ze moesten doen. Tijdens een andere middag bleek er een aantal 
lijnen defect te zijn, waardoor studenten na enige tijd moesten 
overstappen van de ene ,terminal naar een andere .terminal die reeds 
in gebruik was van een andere groep studenten. Een keer was het 
"sharen" van het programma fout gegaan, waardoor men niet goed of 
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soms helemaal niet met liet programma kon werken. Dit is nog 
tijdens dezelfde middag herstelt. Een andere keer was het gebruik 
van het programma af geschermd door een onbekend "PASSWORD" , 
waardoor de studenten geen contact konden maken met het 
computersysteem. 

Bovenstaande problemen Iconden alleen maar worden opgevangen door 
een extra inspanning van medewerkers, die soms niets met de 
terminal-practica te aiaken hadden. Er zal echter op langere 
termijn een oplossing moeten komen voor deze organisatorische 
problemen. Een ander probleem is het nog niet volledig "student 
proof" zijn van het programma "Regelen". Hierdoor kregen studenten 
foutmeldingen van gebruikte tekenroutines, die voor studenten 
volkomen onbegrijpelijk waren. Bovendien wordt de verwerking van 
"hun" programnia gestopt, waardoor z i j  het programma opnieuw moe ten 
opstarten. De laatste opdracht bleek geen goede oefenopgave te 
zijn voor het bepalen van de ontwerpparameters. 03 deze reden 
moest door de instructeur/begeleider mondeling worden aangegeven 
wat eigenlijk de bedoeling van deze opdracht was geweest. Deze 
opdracht moet dus worden aangepast. Verdea: i s  het zinvol gebleken 
om tijdens de terminal-practica enige "klassikale" toelichting te 
geven. Dit is in het op dit moment gebruikte lokaal niet goed 
mogelijk. 

5 Conclusies en diskussie. 

In zijn totaliteit kan men stellen dat de terminal practica 
redelijk aan hun doelstelling hebben voldaan. De samenhang en 
volgorde tussen college, instructie, terminal-practica en prac- 
ticum opdracht moet echter verbeterd worden. Dit houdt ook in dat 
het moment waarop de terminal-practica plaatsvinden moet worden 
aangepast. Een ander aspect, dat naar voren kwam uit de met 
student.en gevoerde gesprekken, is dat de terminal-practica te lang 
duren. Aan het eind van zo'n terminal-practicum ben je zo ver- 
moeid, dat je alleen nog maar intoetst zonder na te denken. Een 
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opmerking, die studenten veel maken, is dat men het aantal in- 
structies wil hebben uitgebreid. Men vindt dat men te weinig kan 
oef enen. 

Mijn gaan uit naar een iets andere opzet van de didac- 
tische werkvormen, zoals ze in het kader van het vak 
"werktuigkundig regelen I" worden gebruikt. 

gedachten 

Het diktaat, dat door de studenten a l s  uitstekend wordt beoor- 
deeld, riioet beschikbaar zijn aan het begin van het onderwijs. 
Tijdens het hoorcollege worden de hoofdpunten van de vakinhoud 
behandeld. Dit is dus de oriënteringsbasis van de studenten. Het 
operationaliseren o f  inbedden van deze nieuwe kenniselementen 
vindt vervolgens plaats door zeer gericht te werken met een 
conipu terprogramma waarmee processen kunnen worden gesimuleerd. 
Het programma, dat nu beschikbaar is, is volgens mij na enige 
verbetering hiervoor geschikt. Ik denk hierbij aan gemiddeld 30-60 
minuten werken met de computer per week. Naast college en com- 
puteroefeningen wordt er iedere week een instructie van ongeveer 2 
uur verzorgd. Het hoorcollege begint iedere week met een overzicht 
van datgene wat studenten in de afgelopen week geleerd en gezien 
hebben. In dit hoorcollege wordt aangegeven welke stukken uit het 
diktaat. de komende week moeten worden bestudeerd. Dit kan worden 
aangevuld met demonstraties. Het geheel wordt in een kader 
geplaatst. De practicum-opdracht vindt niet plaats in triniester 
2.3 maar in trimester 3 . 1 .  Om ruimte in het rooster te scheppen 
zal het aantal college uren moeten worden verminderd. Tijdens het 
studiejaar 84-85 werden iedere vrijdagmorgen gedurende 9 weken 3 

college uren verzorgd. Het eerste uur van deze vrijdagochtenmd was 
niet met onderwijs gevuld. Ik kan me voorstellen dat het aantal 
college uren verminderd wordt tot 9 weken van elk 2 uur. De andere 
2 uur van de ochtend kunnen dan besteed worden aan instructies 
enerzijds en simulaties op de computer anderzijds. De laatste week 
voor het tentamen wordt er een instructie verzorgd waarbij er 
geoefend wordt in het maken van tentamenopgaven. In het studiejaar 
54-85 werden er totaal 27 uur college gegeven en werden er 6 
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middagen van elk 3.5 uur aan instructie en terminal practica 
besteed. Hiernaast was er nog een practicum opdracht van 3 . 5  uur. 
Het totaal aantal contacturen komt dus op 27 f 21 + 3 . 5  = 51.5 
uur. Dit wordt dan in de nieuwe voorgestelde situatie 9 * 4 + 3 . 5  

=39.5uur. Dit hoeft niet in te houden dat studenten tijdens de 
onderwijsperiode niinder aandacht zullen besteden aan het vak. Men 
zou kunnen stellen dat er meer gelegenheid wordt gegeven voor 
zelfstudie. 
Dit voorstel kan natuurlijk concreter worden uitgewerkt. 
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Vragenlijst terminal practicum REGELEN I 

Beantwoord de onderstaande vragen zo goed mogelijk. Met je antwoorden 
wordt rekening gehouden bij de aanschaf en het ontwikkelen en verbeteren 
van nieuwe computerprogramma's ten behoeve van het onderwijs en bij- 
behorende handleidingen. Tevens willen we nagaan in hoeverre deze 
terminal practica zinvol zijn binnen het vak REGELEN I. De vragenlijst 
handelt alleen over de twee terminal practica en de relatie van deze 
practica met het ander practicuni de colleges en instructies binnen 
REGELEN I. Omdat we willen weten of er verschillend geantwoord door 
diegenen, die wel of niet college en/of instructie gevolgd hebben, wordt 
ook gevraagd in hoeverre deze gevolgd zijn. 

1. Aantal gevolgde college-ochtenden: 1--2--3--4--5--6--7--8--9 

Omcirkel het voor u geldende aantal, wat het vak REGELEN I betreft 

2. Aantal gevalgde instructies REGELEN I 1--2--3--4 

3. De twee terminal practica vond ik 

nutteloos 4---2---3---4---5 zeer nut.tig 

Door een cijfer te omcirkelen kunt u antwoord geven. Indien u deze 
instructie volledig nutteloos vindt omcirkelt u de 1,  a l s  u deze 
instructie nuttig vindt omcirkelt u het cijfer 4, enz. 

4. Tijdens deze terminal practica heb ik beter inzicht gekregen in de 
volgende begrippen: 

Laplacetransformatie waar 1---2---3---4---5 niet waar 

BODE-diagram waar 1---2---3---4---5 niet waar 

NYQUIST-diagram waar 1---2---3--- 4---5 niet waar 

blokschema's waar 1---2---3--- 4---5 niet waar 

lineaire systemen waar 1---2---3---4---5 niet waar 

5. Deze twee terminal practica pasten goed in het geheel van colleges en 
instructies van het vak REGELEN I 

zie volgende bladzijde 
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6. Deze terminal practica hebben mij geholpen inzicht te krijgen in de 
waarop de ontwerpparameters van een regelsysteem kunnen worden wijze 

bepaald 

veel geholpen 1---2---3---4---5 helemaal niet geholpen 

7 .  De begeleiding bij de twee terminalpractica was 

zeer goed 1---2---3---4--- 5 zeer slecht 

8 .  In plaats van deze practica had ik liever een normale instructiemid- 
dag gehad. 

Veel liever 1---2---3---4---5 Zeker niet 

9. De handleiding bij deze twee practica was: 

niet nodig 1---2--- 3---4---5 zeer nuttig 

onduidelijk 1---2---3---4---5 zeer duidelijk 

1O.Het programma REGELEN was: 

niet leerzaam q---2---3---4--- 5 zeer leerzaam 

onduidelijk in gebruik 

gebruikersonvriendelijk 1---2---3---4--- 5 gebruiaersvriendelijk 

1---2--- 3---4---5 zeer duidelijk in gebruik 

Verdere opmerkingen over deze twee terminal practica en de relatie 
tussen college, instructies en practica t.a.v. het vak REGELEN I. 

Bedankt voor het invullen. 
J. van der Elst 


