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Opgave 1 Gewicht aan afrollend touw 

AFDELING DER ELECTROTECHNIEK Ci 
lnleiding Mechanica & Transductietechniek (vakcode 191228160) 

Woensdag 6 april2011, CR-2G, 8:45-12:15 uur 

Een gewicht met massa mg hangt aan een touw dat om een cilinder gewikkeld zit. De 
cilinder heeft een massa me en straal R en kan vrij draaien rondom zijn as. Het touw zit 
met een lengte l om de cilinder gewikkeld. In de uitgangssituatie hangt het gewicht op 
een hoogte h hoven de ondergrond met h > l. Zie onderstaande figuur. 
Op een zeker moment wordt het gewicht losgelaten en zal het gaan bewegen met zekere 
versnelling a. T.g.v. de draad zal hiermee ook de schijfin beweging worden gebracht. 

h 

A Verwacbt je dat de versnelling a van de massa kleiner, gelijk of groter zal zijn dan de 
zwaartekracbtversnelling g? Motiveer je antwoord. 

B Laat zien dat bet traagbeidsmoment van de cilinder gegeven is door: 

1 2 
Ie =-meR 

2 

Op tijdstip t=O wordt het gewicht in de uitgangssituatie losgelaten en het begint naar 
beneden te bewegen. 

C W at is de relatie tussen de valsnelbeid Vg van bet gewicbt en de boeksnelbeid IDe van de 
cilinder? (Neem aan dater geen slip optreedt tussen bet touw en de cilinder.) 

D Op een gegeven moment is bet touw volledig afgerold. W at is op dat moment de 
valsnelheid van bet gewicbt? Wrijving en de massa van bet touw kunnen 
verwaarloosd worden. 

Nadat het touw is afgerold valt het gewicht verder totdat de ondergrond bereikt wordt. 

E Geef een uitdrukking voor de snelheid waarmee bet gewicbt op de ondergrond valt. 
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Opgave2 Systeem met 2 massa's en 3 veren 

In onderstaande figuur zijn twee massa's, ma en mb, gegeven, die met een veer aan 
elkaar en met veren aan vaste muren zijn verbonden. De veren en massa's voeren alleen 
bewegingen uit in de x-richting. De veerkonstante van alle drie de veren is gelijk aan K. 
U mag ervan uit gaan dat ma = mb. 

A. Hoeveel modi heeft dit systeem? (Motiveer uw antwoord.) 

B. Stel de bewegingsvergelijkingen voor beide mass a's op. 

C. Wat zijn de modi van dit systeem uitgedrukt in de uitwijkingen Xa en xb van 
respectievelijk de massa's rna en mb? 

D. Wat zijn de eigenfrequenties van dit systeem? (Motiveer uw antwoord.) 
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Opgave3 Elektreet microfoon 

AFDELING DER ELECTROTECHNIEK Gil 
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Een structuur waarin permanent lading aanwezig is wordt ook wel een elektreet 
genoemd. Het is mogelijk om hiermee bijvoorbeeld een microfoon te maken. Hierover 
gaat dit vraagstuk. We gaan uit van de twee-poort transducent zoals deze hieronder 
schematisch is weergegeven. De bovenste plaat van de condensator kan bewegen 
middels de ophanging aan twee veren (ieder met een veerkonstante K). Op boven en 
onderplaat bevinden zich permanente statische ladingen -qs en +qs respectievelijk (deze 
lading is dus onafhanelijk van x). 

Daamaast kan zich op de platen 
een vrije lading q bevinden. De 
massa van de bewegende plaat 
is m en de totale oppervlakte 
van beide platen is A. 

u 

A Laat zien dat de constitutieve relatie tussen u en de vrije lading q wordt gegeven door 

U =~(q+qs)• 
sA 

B Geef een uitdrukking voor de totale opgeslagen energie U als een functie van q, qs en 
x van de transducent. 

C Berekende de externe kracht Fext die nodig is om de plaat op een bepaalde positie te 
houden en controleer m.b.v. een berekening van de spanning u of uw antwoord op B 
voldoet aan de constitutieve relatie van onderdeel A. 

D Bereken de rustpositie Xeq van de beweegbare plaat als functie van de lading q bij 
afwezigheid van een externe kracht. 

E Kan deze transducent in geval van spanningssturing met u instabiel worden? 
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Opgave4 Een electro-mechanische waterklep 

Bij wasmachines wordt gebruik gemaakt van electro-mechanische waterkleppen om op 
de gewenste momenten water toe te voegen in het wasproces. In de onderstaande figuur 
is een dergelijke waterklep weergegeven. 

Het magnetisch circuit is lekvrij 
en heeft overal een constante 
doorsnee A. Het bestaat uit een 
vast juk en een wrijvingsloos 
beweegbaar anker. Daar waar het 
anker door het juk glijdt zit geen 
luchtspleet. De zelfrnduktie van 
de spoel om het centrale deel van 
het juk is afhankelijk van de 
lengte van de luchtspleet en is 
gegeven door: 

f10 N 2 A 
L=-'---"-----

spleetlengte 

spleetlengte = l = 11-x 

Juk 

Water 

Het anker bedient de waterklep. Tussen de waterklep en het juk zit een veer met 
veerkonstante K. Als de waterklep gesloten is rust deze op een aanslag (x=O) waardoor 
de veer een voorspanning F0 heeft. Als de klep tegen de aanslag zit is de afstand tussen 
het anker en het juk gelijk aan !1. Indien er geen aanslag zou zijn en de veer in 
ontspannen toestand zou zijn, zou de genoemde afstand gelijk zijn aan lo. De klep met 
veer wordt tot de transducent gerekend. 
De kracht van de waterdruk wordt buiten beschouwing gelaten. 

A. Leidt een uitdrukking af voor de energiefunktie van deze transducent en druk deze 
uit in de toestandvariabelen x en 2. Laat duidelijk de weg zien waarlangs je dit doet. 

B. Leidt hieruit de karakteristieke vergelijkingen (met 2 sturing) af en laat duidelijk zien 
langs welke weg je dit doet. 

Als men door de spoel een gelijkstroom, vanaf nul, in waarde laat toenemen, zal bij een 
bepaalde waarde van deze stroom de klep open gaan ( er komt water bij de was). 

C. Geef een uitdrukking voor de magnetische kracht en de veerkracht op bet anker. 

D. Maak een schets van de (externe) evenwichtskracbt op de klep als funktie van de 
plaats x en doe dit voor enkele waardes van i. 

E. Bereken de waarde van de stroom juist voor bet moment van dicbtklappen van de 
lucbtspleet. Wat is de waarde van F 0 die nodig is opdat bet systeem instabiel wordt 
juist op x=O. 
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Beoordeling opgaven (voorlopige puntenverdeling) 

Onderdelen Punt en 
Opgave 1 A 6 

B 6 
c 4 
D 6 
E 4 

Totaal 26 

Opgave2 A 6 
B 6 
c 6 
D 6 

Totaal 24 

Opgave3 A 4 
B 5 
c 5 
D 5 
E 3 

Totaal 22 

Opgave4 A 6 
B 6 
c 5 
D 6 
E 5 

Totaal 28 

Totaal 100 
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