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Opgave 1 Rollende kogel 

Een kogel wordt bovenaan een helling kom losgelaten en rolt onder invloed van de zwaartekracht naar 
beneden. De rotatiesnelheid (in [rad/s]) noemen we m. De translatiesnelheid noemen we v. De helling 
eindigt horizontaal en de kogel valt verder totdat deze op een afstand L de grond bereikt. Zie 
onderstaande figuur. De invloed van wrijving wordt in deze opgave verwaarloosd. 

L 

We willen door gebruik te maken van behoud van energie de snelheid Vt berekenen die de kogel aan 
het eind van de helling bereikt. 

A. Met welke energievormen moeten we nu rekening houden? 

De kogel heeft een massa m en een straal r. Het traagheidsmoment is hierdoor gegeven door: 

2 2 
Ik = -mr 

5 

B. Laat zien hoe dit traagheidsmoment berekend kan worden. 

C. Wat is bet verband tussen de rotatiesnelheid w (in [rad/s]) en de translatiesnelheid v van de 
kogel? 

Dl. Geef een uitdrukking voor de snelheid VI welke de kogel aan bet eind van de belling bereikt. 

D2. Is deze snelheid afltankelijk van de massa men is dit in overeenstemming met hetgeen je 
verwacht? 

We willen nude afstand L berekenen vanaf het eind van de helling tot aan het punt waar de kogel de 
grond bereikt. 

El. Bereken deze afstand. 

E2. Is deze afstand afltankelijk van de massa m en is dit in overeenstemming met hetgeen je 
verwacht? 

E3. Is deze afstand afltankelijk van de gravitatieversnelling g en is dit in overeenstemming met 
hetgeen je verwacht? 
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Opgave 2 Massa aan veer 

Een massa m hangt aan een veer met veerconstante K zoals geschetst in onderstaande figuur. 

De massa wordt iets opgetild en weer losgelaten. De massa zal nu een harmonische trilling gaan 
uitvoeren. De positie van de massa wordt weergegeven door z. 

A. Stel de bewegingsvergelijking op. 

B. Hoe ziet de trilling eruit en wat is de frequentie (roo) van de trilling? Laat m.b.v. het 
resultaat van A zien dat de door u gegeven oplossing inderdaad voldoet aan de 
bewegingsvergelij king. 

De trilling blijkt na enige tijd uit te dempen. 

C. Noem twee mogelijke oorzaken van deze demping. 

Men besluit de demping te modelleren als viskeuze wrijving, waarbij de grootte van de 
wrijvingskracht gegeven is door: 

Fw = -rv 

met v de snelheid van de massa en y een constante. 

D. Wat is de eenheid van y? 

E. Stel de bewegingsvergelijking op voor het systeem met demping. 

F. Laat zien dat 

z(t) = zeq + Ae- fr. cos(wt) 

met Zeq, 't en ro constanten, een oplossing is van de bewegingsvergelijking voor het gedempte 
systeem en geef uitdrukkingen voor 't en ro. 
Tip: bepaal eerst de afgeleiden van bovenstaande uitdrukking. Vul deze in de 
bewegingsvergelijking in en sorteer op gelijke termen in rot. 
N.B: de frequentie van deze trilling is ongelijk aan de frequentie van de trilling yan het 
ongedempte systeem: ro:t:roo! 
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Opgave 3 Tweepoort transducent 

Gegeven is een denkbeeldige twee-poort transducent met extensieve variabelen x, en xz en intensieve 
variabelen (efforts) x, en X2. 
Verder zijn de volgende constitutieve relaties bekend (A, B en C zijn constanten): 

X 1 =A·x 1 ·x 2 

X 2 = B·x ~ +C·x 2 

A Geef een uitdrukking voor de energieverandering dE door de poorten van deze transducent. 

B Laat via een pad-integraal zien dat de energiefunktie E(x1,x2) van deze transducent 
geschreven kan worden als: 

2 1 2 
E(x"x 2 ) = E A + B · x 1 x 2 +-C · x 2 

2 

met EA als een constante(=E(O,O)). 

C Uit de berekening van de energie volgt dat de constanten A en B niet onafbankelijk van 
elkaar gekozen kunnen worden. Aan welke relatie moeten A en B voldoen? 

D Geef de karakteristieke vergelijkingen van de transducent en laat duidelijk zien hoe deze 
afgeleid worden. 
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Opgave 4 Bossed membrane accelerometer 

In this assignment we consider a simple accelerometer to measure the acceleration a of an 
object. The acceleromet.er consists of a membrane with a stiff part (the "boss") in the center as 
indicated in the figure below. The membrane has a total effective spring constant K and 
negligible mass. The boss has a mass M, so an acceleration will result in a force Fa=Ma acting 
on the boss. A capacitance is formed by an electrode on the boss and a counter electrode. The 
capacitance as a function of the position of the boss is given by C(x) = cAlx. The membrane is 
relaxed at x = xo. 

u 

a) Which are the intensive and extensive variables for each of the two ports? 

b) Derive the energy function U(q, x) of the transducer. Clearly indicate how you can 
use path integrals to derive this function. 

In order to measure the capacitance a bias voltage Vbias is applied, i.e the transducer is voltage 
controlled. 
c) Derive expressions for Fext and q as a function of u and x. 

d) Derive the characteristic equations of the transducer and give an expression for the 
effective spring constant as a function of the applied bias voltage. 

e) Derive an expression for the pull-in voltage, i.e. the maximum bias voltage that can be 
applied between the electrodes. Assume that the applied acceleration a is zero. 

We will now analyze the sensitivity of the device, so we now need to include the mass Min 
the analysis . Note that the effect of the mass can be modelled as an external load acting on 
the device. 
f) How does the bias voltage influence the sensitivity of the sensor? Derive an 

expression for the displacement l1x as a function of a small applied acceleration a for a 
given bias voltage. 

g) In part f) you have probably found that the sensitivity increases with the bias voltage, 
which suggests that we should operate the sensor close to the pull-in voltage 
calculated in part d). Does an applied acceleration a influence the pull-in voltage? 
Please calculate the pull-in voltage for given constant acceleration a. 
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