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Aantekeningen naar aanleiding van de besprekingen op donderdag 
25 apr21 1968 in de discussiegroep "Mechanica-onderwi js*I. 

Bij het formuleren van de doelstellingen van het mechanica onderwijs 
wordt getracht een weg te vinden om deze doelstellingen af te leiden 
uit de eisen die aan een werktuigkundig ingenieur wordan gesteld, 
Wij zullen ons richten op die categorie die de mechanica, tenminste 
in een deel van h m  loopbaan, nodig hebben. Hoe groot deze categorie 
is blijEt buiten beschouwing, Misschien dat deze groep relatief groter 
wordt door de instelling van de bedrijfskundige opleiding. 
De taak van de werktuigkundige ingenieurs voor wat betreft de mechanica 
kan in twee delen gesplitst gedacht worden: 

a. het metterdaad gebruik maken van mechanica (van schematisering 
tot verificatie) 

b, het onderkennen of herkennen van een probleem en het samenwerken 
met specialist. 

De benodigde mechanica kan worden verdeeld met de trefwoorden: 
a, sterkte 
b. stijfheid 
c *  beVfeg5nge 

In een later stadium zal getracht worden deze begrippen nader te 
preeisereli ea onder t e  %erdelen* 

In deze aantekeniagen wilElen wij nader ingaan 02 de taak van de werk- 
tuigkundig ingenieur, waarbij het mechanica aspect een belangrijke 
plaats inneemt, Aan de hand van een voorbeeld zal worden beschreven 
hoe een constructeur te werk zou moeten gaan. 

Als voorlopige definitie van de taak van een werktuigkundig ingenieur 
zullen wij kiezen: 

het construeren en analyseren van machines en processen, 

Een voorbeeld van de werkwijze van een ingenieur-constructeur, 
Het gekozen voorbeeld is de analyse van de werkwijze bij een Iq-opdracht 
van een afstudeerder in de groep technische mechanica. 
De hier beschreven stappen en overwegingen stemmen niet in alle details 
overeen met de w-er-keiifke gang Tau zakeli bij deze op&acht* 
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Opdracht 
De opdracht luidde: 

Construeer een demonstratiemodel voor een trillingssysteem reet 
twee vrijheidsgraden, dat gebruikt kan worden bij colleges aan 
de T.H. en lessen op H.T.S. 
Met het apparaat moeten een aantal karakteristieke eigenschappen 
van een gekoppeld trillingssysteem gedemonstreerd kunnen worden; 
bovendien moet een geintepessesrd student zelfanet het apparaat 
kunnen spelen, 

Specificatie van de opdracht 
Een partiele analyse van de gegeven opdracht doet de constructeur inzien 
dat de gegeven informatie wel erg beperkt en onvolledig is, Hij vermoedt - 
door de gegeven verwijzing naar de H.T,S, en zijn bekendheid met het H.T.S. 

onderwijs - dat een lineair trillingssysteem bedoeld wordt, 
Laat hij een aantal hem bekende trillingssystemen de revue passeren, dan 
krijgt hij zelf een idee wat met "karakteristieke eigenschappen" bedoeld 
wordt: de verschillende eigenfrequenties en bijbehorende trillingcvom 
en de zweeffrequentie. 
Contact met de opdrachtgever moet uitsluitsel geven. Bij dit contact 
blijkt dat zijn vermoedens juist zijn, maar dat bovend-ien op prijs ge- 
steld zal worden wanneer de invloed van de begincondities op de tril- 
lingen gedemonstreerd wordt, 
Eeo aantal. van de eisen zijn nu wat duidelijker komen vast te staan: 

1, een lineair trillingssysteem met twee graden van vrijheid 
2. te demonstreren: 

a- eigentrillingen, eigenfrequenties 
b e  zwevingen 
c, invloed begincondities 

De eis 9fdemonstratiernode11t xordt nader gepreciseerd als: 
1,  geen ingewikkelde constructie, die de aandacht van de 

essentie afleidt 

2. goed zichtbare en goed te volgen verschijnselen 

3 .  karakteristieke eigenschappen met eenvoudige hulpmiddelen 
experimenteel vast te leggen. 

De eerste keuze 
De constructaur laat een aantal systemen, die voldoen aan de eis 
"trillingssysteem met twee Irrijheidsgradentf en die hij u i t  Pryiring 

kent of die hij zelf creëert de revue passeren. Een aantal van zijn 
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verzinsels verwerpt hij meteen weer op grond van het feit dat hiermee 
de aandacht van de essentie wordt afgeleid. 
Vooral op grond van het feit dat de demonstratie duidelijk vanuit een 
klas (collegezaal) te volgen moet zijn, verk2est hij een systeem van 
twee , door een veer gekoppeld, boven een aantal andere moge- 
lijkheden. 

Vrildoet deze keuze aan alle eisen? 
In gedachten ziet de constructeur voor zich een systeem van twee 
scharnierend bevestigde slingers, verbonden àoor  een veerg 
De eis "eenvouds' voor ogen houdend, realiseert hij zich dat hij de 
slingers het liefst identiek wil uitvoeren. Uit ervaring weet hij dat 
het systeem daardoor aan doorzichtigheid wint. 
Om zijn keuze nader te preciseren en te motiveren moet hij het apparaat 
dat hem voor ogen staat analyseren. 
Hij maakt een schematisering van het apparaat volgens het getekende 
model 

-ideaal scharnier 

massaloze 
lineaire veer star 

+-Mathematische slinger 

Hij beseft goed, clat ideale scharnieren, massaloze verengmathematische 
slingers en starre verbindingen tussen scharnier en massa fysisch niet 
te realiseren zijn. 
Om nader te preciseren gaat hij nit van deze conceptie. Wanneer de 
parameters in het model min of meer vast liggen zal hij moeten onder- 
zoeken of hij zijn model "dicht genoeg" kan benaderen- 

Bepaling van de parameters uit het model 
Ret model dat geanalyseerd wordt bev t als parameters 

l , L *  c en m. 



m 

Bij de mathematische beschrijving van het trillingsgedrag maakt hij 
veronderstellingen die gebruikelijk zijn bij dergelijke analyses, Hij 
onderzoekt slechts kleine trillingen rond de evenwichtsstand (gekozen: 
in evenwichtsstand hangen slingers verticaal). 
Met deze veronderstellingen is hij in staat de eigenfrequenties en de 
zweeffrequentie uit te drukken in de parameters 1 ,R,  c en m (en de 
versnelling van de zwaartekracht). Hij kan bovendien aangevel?- hoe de 
eigentrillingsvormen zijn en welke begincondities hierbij horen. Een 
zweving tonen blijkt op talloze manieren mogelijk. Welke zweving hij 
wil demonstreren moet nog beslist worden, Hij constateert dat - voor het 
geval zijn mathematisch model de werkelijkheid voldoende goed beschrijft * 
de begincondities die de eigentrillingsvorm en een interessante zweving 
oproepen waarschijnlijk eenvoudig te realiseren zijn. 
Hoe moeten de parameters nu gekozen worden? 
Zijn eerste taak is nu de eisen van zijn constructie te kwantificeren. 
%?at moet ongeveer de trillingstijd en wat de trillingdfyd 
zwcvi'v> 3 3 .  
Eenvoudige (gedachte-lexperimenten en zijn oordeel over wat in een 
collegezaal nog goed te volgen is leveren hem de grootte-orde vac Ueze 
grootheden. 
Hij maakt nu een tabel waarin hij - geleid door de globale gegevens - 
de invloed van de parameters onderzoekt. Hij beperkt zijn gebied even- 
eens door wat fysisch te realiseren is (bve grootte van massa). 
Deze becijferingen tonen dat de veerstijfheid, zelfs bij A L L  1, rela- 
tief klein moet zijn wanneer de andere parameters redelijk (uit fysisch 
oogpunt) waarden worden tsegekand (alles natuurlijk nog onder de ver- 

r a m  de 

onderstelling dat het mathematisch model een goede beschrijving van de 
- niet gerealiseerde - werkelijk levert!), 
De fysische consequentie van een kleine veerstijfheid 
De constructeur osderzoek t  nu of h i j  de %rereiste veerstijfheid kan 

realiseren. Hierbij moet hij rekening houden met de afstanä a, die 
van de orde van 1 moet zijn om in de collegezaal nog iets te kunnen 
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waarnemen. 
Hij constateert door de analyse van de stabiliteit dat een op druk 
belaste veer met de vereiste eigenschappen instabiel is (hij maakt 
hierbij gebruik van literatuur). Sij constateren hier dat de gedachte 
aan de fysische realiteit van een veer die op druk wordt belast bij de 
ontwerper associaties oproept met stabiliteit, Uit eigen ervaring of 
door het feit dat hij door anderen op geattendeerd wordt "denkt" hij 
aan stabiliteit, ondanks het feit dat in zijn mathematisch model dit 
aspect helemaal niet ter sprake komt, 

Op grond van het feit dat een constructie om uitknikken van de veer te 
verhinderen vrij ingewikkeld zal zijn, verwerpt de constructeur zijn 
eerste constructie, 

De tweede keuze 
Gewapend met de opgedane ervaring wordt nu getracht een andere oplossing 
voor de opdracht te vinden* Twee pendels, vervangen door een torsie-as 
vertonen in elk geval niet de narigheid van instabiliteit van het elas- 
tisch element, 
De keuze van dit model betekent het minder ideaal voldoen aan de eis 
"goed zichtbaar vanuit de collegezaal". Besloten wordt - in overleg 
met opdrachtgever-- dat deze constructle toch op voldoende wijze aan 
deze eis voldoet, 

Op dezelfde manier als bij de eerste constructie xord-t nu een geideali- 
seerd model gevormà (zie figuur), 

géén bu 
torsieas ;-- 
iging / e  

star 

identieke, 

scharnier 

fysische slingers 

Een mathematische beschrijving wordt gegeven en dezelfde weg wordt 
bewandeld, die hiervoor is aangegeven. Zodoende worden de parameters 
van het mathematisch model tussen grenzen ingesloten. 
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Bekend is in welk gebied de torsiestijfheid van de as gekozen moet 
wordem. Hoe moet deze stijfheid gerealiseerd worden? 
De constructeur beperkt zich tot pijpjes om te trachten aan de eis 
te voldoen, geleid door de overweging dat dit de enige balkelementen 
zijn waarvan de torsiestijfheid elementair te bepalen is. 
Bovendien voegt hij de eis toe dat de te gebruiken pijp op korte termijn 
verkrijgbaar moet zijn (bv. direct vanuit magazijn), 
De constructeur bedenkt dat het wellicht te realiseren is om de invloed 
van de afmetingen en het materiaal van de torsiepijp te demonstreren. 
In overleg met de opdrachtgever wordt aan de eisen waaraan het demolastra- 
tiemodel moet voldoen nog toegevoegd dat het model de mogelijkheid moet 
bezitten om de invloed van enige systeem-grootheden op het trillings- 
gedrag te demonstreren. 

De weg om te komen tot de keuze van de torsiepijpjes loopt weer via een 
schematisering (constante wanddikte) naar een mathematisch model. In 
tabelvorm wordt nu gezocht naar de parameters van dit model, Bij deze 
berekeningen zijn een aantal fysische randcondities zeer gewichtig, 
zoals leverbare afmetingen, materiaalkeuzen en het feit dat de lengte 
van alle pijpjes hetzelfde moet zijn. 
Uit deze becijferingen krijgt de constructeur het stellige vermoeden 
dat de door hem beoogde doelstellingen te realiseren zijn in het concept 
dat hem voor ogen staat, 
Ook nu komt weer een geheel vreemd aspect ter sprake, al, de sterkte van 
de pijpjes, Een analyse van dit aspect levert geruststellende resultaten, 

Was het (mathematisch) model toereikend? 
De Constructeur realiseert zich dat de dimensionering van de constructie 
gebeurd is op grond van een geschematiseerd model. 
Een aantal van de gemaakte hypothesen zal hij zich nauwelijks bewust 
zijn. Hij flweet zeker'$ dat hij daarmee geen moeilijkheden zal krijgen 
(bv. realisering fysische slinger met een starre verbinding tussen 
massa en scharnier). 
Voor het voldoende goed Ln overeenstemming zijn met een aantal andere 
hypothesen moeten zeker voorzieningen worden getroffen. Zo zal bij de 
ondersteuning van de torsieas voorkomen moeten worden dat de as door- 
'Duig*, G e  constructe-ur fiiervoor ais o-@ossirLg un&rsteuniug 
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van de as aan beide zijden van de plaats waar de slingers bevestigd 
zijn. Zonder verdere analyse is hij ervan overtuigd dat deze oplossing 
zal voldoen. Het effect van andere hypothesen kan hij moeilijk voor- 
spellen. Zo is het voor hem een probleem of de ondersteuning van de as 
door middel van kogellagers z6 te realiseren is dat het effect van de 
wrijving op het gedrag van het systeem niet storend is. 
Om na te gaan OT kogellagers in het beoogde systeem als voldoende 
ideale scharnieren zijn op te vatten bouwt hij een model van een 
slinger met een kogellager, Hij stelt experimenteel vast dat de trilling 
slechts langzaam uitdempt. Hieruit concludeert hij dat kogellagers in 
zijn constructie geen ernstige afbreuk zullen doen aan de uit het ge- 
schematiseerde model afgeleide conclusies. 

Een proefopstelling; 
Na verificatie van de bruikbaarheid van kogellagers zou de constructeur 
over kunnen gaan tot een detaillering van zijn constructie. Om alle 
risicots te vermijden bouwt hij echter een proefopstelling, gebaseerd 
op de hoofdafmetingen van zijn constructie. Deze proefopstelling draagt 
uiteraard een provisorisch karakter. 
Op deze fysische realiteit past hij het model toe, dat hij bij zijn 
ontwerp hanteerde . 
Hij %oorspelt" de eigentrillingsiijden en de frequentie van de zweving 
door gebruik te maken van de nominale afmetingen van zijn systeem. 
Experimenteel bepaalt- hij deze grootheden en constateert d a t  met name 

de frequentie der zwevingen vrij aanzienlijk afwijkt van de theoretische 
waarde. Hij is nu gedwongen na te gaan waardoor deze discrepantie wordt 
veroorzaakt. Hierbij komt weer de bruikbaarheid van het geschematiseerde 
model ter sprake, Bovendien moet de nauwkeurigheid van de experimenten 
worden vastgesteld. 
De standaarddeviatie voor de experimenteel bepaalde grootheden is een- 
voudig te verkrijgen door de metingen enige malen te herhalen. 
Vianneer de nominale systeemgrootheden worden vervangen door de werkelijke 
systeemgrootheden (experimenteel bepalen) kan voor ieder van deze groot- 
heden de standaarddeviatie worden vastgesteld. Door gebruik te maken van 
de voortplantingsregels van "fontenft worden de standaarddeviaties in de 
theoretische waarden berekend. Geconstateerd wordt dat voor bepaalde 
grootheden de standaarddeviatie voor de theoretische waarde aanmerkelijk 
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groter is dan die voor de experimentele waarde. De theoretische en de 
experimenteel vastgelegde gemiddelde waarden zijn uiteraard niet iden- 
tiek; de 2 c -  grenzen in aanmerking nemend is echter niet aan te tonen 
dat er een discrepantie bestaat tussen de resultaten van het model en 
de experimenteel benaderde fysische werkelijkheid, 

Constructieve uitwerking 
En grote lijnen ligt de constructie nu vast. Toch moeten nog verschil- 
lende detailproblemen worden opgelost, bv. de fundatie, de bevestiging 
van de verwisselbare pijpjes, het instellen van begincondities. 
Het oplossen van deze problemen vereist telkens weer het zoeken van 
alternatieven en het toetsen aan de hoofd-eisen (en de bijkomende eisen, 
z o a l s  kosten). 
Opgemerkt moet worden dat bij de keuze ervaringsgegevens een zeer be- 
langrijke rol spelen. Er wordt meer gebruik gemaakt van kwalitatieve 
dan van kwantitatieve resultaten. 

De constructieve uitwerking resulteert in een aantal tekeningen aan de 
hand waarvan in een weekgplaats de constructie kan worden uitgevoerd. 

Controle 
De constructeur stel vast aan welke eisen de constructie bij het ver- 
laten der werkplaats moet voldoen (deze eisen zijn uiteraard in. de teke- 
ningen verwerkt], wat daartoe gemeten moet worden en op welke manier 
ins"&sgeliJkGeden m e t e n  worden benut, 
Op al deze aspecten zullen wij niet verder ingaan. 

Generalisering van het voorbeeld 
Het geven van een voorbeeld kan slechts het eerste begin zijn om de 
gedachten over de werkwijze van een ingenieur-constructeur te ordenenea. 
Generalisatie moet worden nagestreefd. Een niet al te goed doordachte 
opzet willen wij hieronder geven. Misschien is dit schema net voldoende 
om als eerste poging te dienen, Op het ogenblik dat ik dit schrijf was 
het voor mij onmogelijk on; nader geinformeerd te raken over de zoge- 
naamde g'spiraal van Veenstraft en de uitspraak van vod, Hoek "constructie 
is de confrontatie van kritiek en creatie". Het schijnt dat achter deze 
slzgzinEen qxruttil;grn s&-J~& gaan de werkzijze vac de CûnStTuCteure 
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Schema van de werkwijze van een constructeur 

r 

I 

I 

I Opdracht, eisen I 

I keuze constructie I 
T gedeelte der eisen beperkt 

I 
model van constructie schematisering sche werkelijkheid 

1 
I omzetten van eisen in voor 

analyse eisen 1 model relevante grootheden 
schematisering in model ervaring 

vastetellen parameters 

I keuze constructieve uitvoering I = 

op welke eigenschappen van 
deze uitvoering moet nog meer 

I 1 I gelet worden? 
+-- 

]analyse van een bepaaldl 1 s chenat is er i n g  
I aspect van dit element 1 1 I 

I --J (mathematisch) model 1 
kozen manier 

in het ge- 

nadere precisering model element 
coìîstïuctie=elemrnt 

I 
i I 
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neen constructie naar model te komen 
voldoende juist? eisen constructie 

I mei 1968 

Dr.Ir, J.D. Janssen 
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Aantekeningen naar aanleiding van de besprekingen op donderdag 
25 april 1968 in de discussiegroep *'Kechanica-onderwijs". 


