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Intreerede
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Figuur 1 
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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, 
Na vier jaar bij de Technische Universiteit Eindhoven werkzaam te 
zijn geweest, sta ik nu voor u om een rede te houden. Een intreerede 
wel te verstaan. Ik geef toe: het is een beetje laat. Toch is het in mijn 
geval wel een mooi moment, want de financiering van mijn leerstoel 
middels de Van der Leeuw-regeling eindigde 31 juli jongstleden. 
Deze financieringsregeling van STW/NWO heeft de bedoeling om de 
opvolging van vertrekkende hoogleraren al in een vroeg stadium te 
realiseren. Het is ook een goed moment, omdat er overzicht en inzicht 
is ontstaan ten aanzien van onderwijs, onderzoek en de academische 
organisatie. In deze rede zal ik mijn visie met u delen.
Vaak begin ik een voordracht door iets te vertellen over de toehoorders. 
Op basis van de verstuurde uitnodigingen heb ik een indeling gemaakt 
in wetenschappers, industriële contacten en relaties, vrienden en 
kennissen. Hierbij ga ik er vanuit, dat iemand slechts in één groep kan 
zitten. Er bestaan in deze eenvoudige analyse dus geen wetenschappers 
in de industrie! In mijn indeling blijkt er een redelijk evenwichtige 
verdeling te bestaan tussen wetenschappers en mensen uit de industrie. 
De belangrijkste reden is mijn arbeidsverleden. Als evenwel een 
standaard wetenschappelijke conferentie wordt beschouwd, dan ontstaat 
een geheel ander beeld (figuur 1). 

Inleiding
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Circa 95% van de conferentiebezoekers komt uit de wetenschap en 
slechts 5% uit de industrie. We kunnen ons afvragen of een dergelijke 
verdeling wenselijk is. 
Een begrijpelijk verschil tussen industrie en wetenschap is, dat er in 
de wetenschap wordt betaald om te publiceren en in de industrie wordt 
betaald om niet te publiceren. Daarom is de verdeling niet verwonderlijk, 
maar – naar mijn mening – wel ongewenst. 
Teneinde de interactie tussen industrie en universiteit/wetenschap 
te stimuleren zou ik onderzoekers uit de industrie willen uitnodigen 
regelmatig op wetenschappelijke conferenties te vertellen, wat hen 
bezighoudt en wat hun echte problemen zijn. Industriële research zou 
omschreven kunnen worden als ‘Probleem Georiënteerd Onderzoek’. 
Echte problemen leiden tot echte vernieuwingen. Maar de valkuil van 
dergelijke research is, dat de oplossing er steeds centraal staat en niet 
de methodologie. 
Industrie en wetenschap kunnen en moeten elkaar daarom in balans 
houden. De noodzaak die de universiteiten in toenemende mate voelen 
om het meer toegepaste onderzoek gefinancierd te krijgen via subsidies 
en in opdracht van de industrie (de zogenaamde derde geldstroom) is, 
mits in gezonde verhouding tot fundamenteel onderzoek, een goede 
ontwikkeling. Een mogelijke bijdrage aan deze goede ontwikkeling 
van de kant van de industrie zou het investeren in publicaties op 
wetenschappelijke conferenties en in wetenschappelijke tijdschriften 
zijn. Bovendien is het voor industriële onderzoekers motiverend en 
relevant om te publiceren, ook al omdat ze daarmee de mogelijkheid 
creëren ooit nog over te stappen naar een wetenschappelijke carrière 
in de academische wereld. 

Na deze korte introductie, waaruit moge blijken dat het spanningsveld 
tussen wetenschap en industrie mij bijzonder boeit, wil ik u graag iets 
vertellen over mijn visie op de ontwikkelingen en uitdagingen binnen 
het vakgebied van de regeltechniek, en in het bijzonder die binnen het 
toepassingsveld van de werktuigbouwkunde. 
In deze rede zal ik ook ingaan op onderwijs en organisatie.

Voor een heldere stellingname ten aanzien van het vakgebied 
werktuigbouwkunde verwijs ik graag naar de rede van prof. Wim van 
der Hoek [1], met zijn scherpe analyse van onderwijs en onderzoek op 
het gebied van het construeren van werktuigbouwkundige installaties. 

De regeltechnische beheersing van de beweging van apparaten en 
machines staat centraal in het gebied van ‘motion control’. Mijn ervaring 
op dit gebied vindt zijn oorsprong in mijn promotieperiode. Toen heb 
ik gewerkt aan modelvorming en regeling van windenergieconversie
systemen (windturbines). Daarna heb ik bij Philips Natlab onderzoek 
gedaan naar de regeling van onder meer cd-spelers en wafersteppers. 
Op de TU/e werken we nu aan de modelvorming en regeling van 
positioneersystemen, biorobotica, hydraulische aandrijvingen en 
voertuigaandrijvingen. 

Een paar voorbeelden van ‘motion control’-systemen: in figuur 2 is 
een afbeelding weergegeven van een zogenaamde H-brug. Dat is het 
mechanische hart van een componenten-plaatsingsmachine. 
Deze machine wordt in de elektronische industrie gebruikt om com-
ponenten te plaatsen op Printed Circuit Boards (PCB). Van feeders 
(tapes) worden componenten zoals weerstanden, condensatoren en 
IC’s opgepakt en op een PCB geplaatst. Hierbij gaat het om de snelheid 
en nauwkeurigheid van de beweging. Immers, hoge snelheid impliceert 
lage kosten per component. Tevens worden de nauwkeurigheidseisen 
steeds verder opgeschroefd, omdat componenten almaar compacter 
worden en dichter bij elkaar geplaatst moeten worden. 

Regeltechniek in de werktuigbouwkunde
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Figuur 2 
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De H-brug van figuur 2 hebben wij in het Dynamics and Control 
Technology-laboratorium staan voor onderzoek naar het ontwerp van 
nauwkeurige en snelle regelingen. De H-brug bestaat uit drie lineaire 
motoren van allemaal ongeveer een meter lang. Hiermee worden 
krachten uitgeoefend op de massa, de zogenaamde slider, waarmee de 
positioneertaak wordt uitgevoerd.

0

Een ander voorbeeld van een plaatsingsmachine is een kopieerapparaat. 
Immers, het papier dat vanuit de invoerbak via allerlei mechanische 
rolletjes en mechanismen door de machine loopt, komt uiteindelijk in 
de uitvoerbak en moet onderweg ergens zeer nauwkeurig gepositioneerd 
worden om het beeld exact op de goede positie op het papier te krijgen. 
Ook dit voorbeeld betreft een toepassing van regeltechniek met 
mechanica. 

Een derde voorbeeld is het aftastmechanisme van een compact 
disc-speler. U ziet in figuur 3 een schetsmatige weergave van een 
cd-mechanisme. Het aftastmechanisme bevat een halfgeleider-laser 
waarmee een laserbundel wordt gegenereerd. Reflectie op de disc maakt 
het mogelijk de gegevens (data of muziek) alsmede de regeltechnische 
signalen op te vangen. 
Deze laatste geven informatie over de spoorvolgafwijking en de 
focusfout. Regelaars gebruiken deze signalen om de radiële actuator en 
de focus-actuator (bestaande uit spoel/magneet-combinaties) zo aan te 
sturen, dat nauwkeurige aflezing mogelijk blijft. 
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bodediagram of the y1 axis at 11 different x-positions

Figuur 4 
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Het meest simpele model voor een bewegend mechanisme is 
een enkele massa zonder wrijving. Op die massa kan een kracht 
worden uitgeoefend, bijvoorbeeld met elektromechanische krachten 
(elektromotoren) of met hydraulische actuatoren. De positie van 
de massa wordt gemeten. De dynamica die daarbij kan worden 
beschreven wordt samengevat in de wet van Newton: kracht is massa 
maal versnelling. Het zou ideaal zijn als alle positioneersystemen zich 
zo zouden gedragen. In de praktijk echter vertonen veel systemen 
dynamisch gedrag dat afwijkt van het ideale massagedrag. We noemen 
dit flexibel gedrag, flexibiliteiten, parasitaire dynamica et cetera, 
allemaal een gevolg van beperkte mechanische stijfheden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een vishengel, waarvan het uiteinde nauwkeurig dient 
te worden gepositioneerd. 

Een eenvoudige representatie van een positioneersysteem met slechts 
één parasitair effect is het twee-massaveermodel (figuur 4) met links 
een motor en rechts in de figuur de te positioneren last, met meting 
van de positie x. De kracht op de motor geeft verplaatsing, maar als
gevolg van de beperkte stijfheid tussen motor en last geeft dit onnauw-
keurigheid aan de lastzijde. Dit is karakteristiek voor veel positio-
neersystemen. Daarom gebruiken we een dergelijk model-systeem ook 
in het onderwijs, zie figuur 5.

Om te illustreren dat parasitair dynamisch gedrag ook veelvuldig 
in de praktijk voorkomt, wordt in figuur 6 een meting getoond van 
de frequentieresponsiefunctie (Bodediagram) van een industrieel 
positioneersysteem (de H-brug in dit geval), en wel gemeten in 
verschillende werkpunten (posities van de slider). Frequentie-
responsiefuncties worden in het vakgebied van de regeltechniek 
veelvuldig gebruikt voor karakterisering en analyse. Deze diagrammen 
geven het (gelineariseerde) dynamische gedrag weer. Horizontaal 
staat de frequentie van de in- en uitgangssignalen en verticaal staat de 
verhouding uitgangssignaal/ingangssignaal, zowel voor wat betreft 
amplitude als fase. 

‘Motion Systems’
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Figuur 7 
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De karakteristiek bij lage frequenties noemen we de massalijn, 
overeenkomstig het eenvoudige enkele-massamodel. In figuur 6 is 
ook een aantal dynamische verschijnselen zichtbaar, met name hoge 
versterkingen als gevolg van mechanische resonanties. Dergelijke 
parasitaire effecten zijn terug te voeren op de eigenfrequenties van 
de mechanische constructie. Het is de taak van de regeltechniek om 
rekening te houden met eigenfrequenties die, ook na goed construeren, 
in het ontwerp zijn overgebleven, en om te voorkomen dat deze 
frequenties aanleiding zijn tot instabiel gedrag.

Het deelgebied van de regeltechniek dat zich bezighoudt met de regeling 
en sturing van positioneersystemen is bekend als ‘motion control’ 
of ook wel ‘servotechniek’.  
Startpunt voor een regeltechnische analyse is het opstellen van een 
regeltechnisch blokschema (figuur 7). Op het proces werken ingangen, 
zoals bijvoorbeeld kracht of elektrische spanning. Ook kan aan het 
proces gemeten worden; denk bij positioneersystemen dan aan de 
positie of snelheid. De gemeten waarde van de sensor – al dan niet met 
meetfout (meetruis) –  wordt vergeleken met de wenswaarde (setpoint 
of referentie), en de regelfout wordt middels een regelaar (dynamisch 
filter) bewerkt tot een stuursignaal naar het proces. 
Een alledaags voorbeeld van menselijk regelen is de besturing van een 
auto (proces): de bestuurder (regelaar) die met zijn auto middels stuur 
en gaspedaal tussen de witte strepen (setpoint) rijdt, ondanks zijwind 
(storing). 

Behalve terugkoppeling is vooral bij positioneersystemen ook sturing 
relevant. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de a-priori kennis van de 
af te leggen baan (setpoint), waardoor het overeenkomstig benodigde 
ingangssignaal direct aan het systeem wordt opgedrongen, dus zonder 
eerst een foutsignaal te hoeven laten ontstaan. Dit wordt voorwaarts-

‘Motion Control’
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sturing of voorwaartskoppeling genoemd. Deze bepaalt vaak in hoge 
mate de prestaties van industriële positioneersystemen. 
Naar mijn mening wordt aan het ontwerp van voorwaartskoppeling
in het onderwijs nog te weinig aandacht gegeven. 

De ontwerpcyclus van regelaars is sterk vergelijkbaar met de ontwerp-
procedure van systemen in het algemeen. Eerst moeten de specificaties 
bepaald worden: welke setpoints moeten worden gevolgd en welke eisen 
bestaan er ten aanzien van de (fout)signalen? Het proces moet worden 
gemodelleerd; er moet worden bepaald welke storingen op het proces 
(zouden kunnen) werken. Vervolgens moet de terugkoppelregelaar 
worden ontworpen. Daarbij gaat het om de afweging tussen dynamische 
stabiliteit, prestatie en het gewenste dynamisch gedrag. Daarbij wordt 
dan – en voor positioneersystemen in het bijzonder – de voorwaarts-
sturing ontworpen. Vervolgens dienen simulatie en implementatie te 
volgen, en worden bijstellingen verricht. Samengevat:
1. Bepaal specificaties (fout-eis, setpoints). 
2. Modelleer het proces.
3. Modelleer de storingen. 
4.  Ontwerp terugkoppeling voor:
 a. stabiliteit
 b.  prestatie, storingsreductie
 c.  dynamicamodificatie. 
5.  Ontwerp sturing voor setpoint volging (tracking).
6.  Simuleer, implementeer.
7.  Ga terug naar stap 2 en/of 3.

Het is wellicht overbodig erop te wijzen, dat met name de eerste drie 
stappen verre van triviaal zijn en veelal de nodige aandacht vragen van 
de regeltechnische ingenieur. Ik kom hier nog op terug. 

Eerst wil ik wat dieper ingaan op het ontwerp van de terugkoppelregelaar. 
De industriële praktijk van hoge-precisietoepassingen maakt gebruik van 
‘loopshaping’ voor het ontwerp van regelaars [2]. Noemen we het proces 
‘H’, en de regelaar ‘C’, dan definiëren we het product CH van regelaar
en proces als de open lus, hetgeen de kringversterking aangeeft.
Formeel gaat het hierbij om overdrachtsfuncties H(s) en C(s) in het 
Laplace-domein of frequentieresponsiefuncties H(jω) en C(jω) in het 
Fourier-domein. De foutreductiefunctie is de overdracht van setpoint ‘r’ 

naar regelfout ‘e’ (figuur 7), oftewel de verhouding e/r, waarbij een 
lage waarde een goede regeltechnische werking betekent. 
De foutreductiefunctie kan gemakkelijk worden afgeleid als  e/r=1/(1+CH), 
en deze functie wordt vaak aangeduid als S, de sensitivity-functie. 
Uit de formule blijkt dat voor een sterke regelaar, de regelaar C is dan 
groot, de kringversterking CH groot is, en daarmee de foutreductie-
functie klein. Dit geeft een kleine fout. Het nadeel van een hoge kring-
versterking – we noemen dit hoge bandbreedte – is dat er een grote 
gevoeligheid bestaat voor meetfouten. 

Een voorbeeld is de spoorvolg-regelaar van een cd-speler. Als die strak 
het spoor volgt – en dus sterk regelt – is de volgfout klein. Echter, als er 
dan een plaatfout (bijvoorbeeld een kras) langskomt, waarvan de regelaar 
denkt dat deze het echte spoor is, dan gaat de regelaar meteen ‘mee’ met 
die plaatfout en is de spoorvolging onderbroken. Dit in tegenstelling tot 
de situatie waarin een ‘trage’ regelaar wordt toegepast: de plaatfout is 
dan al voorbij voordat de regelaar reageert, waardoor deze het spoor weer 
verder kan volgen. Voor de onderdrukking van de invloed van externe 
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Figuur 8 

‘Standard plant’
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storingen, zoals die wanneer je met je cd-speler gaat joggen, moet er 
wel een hoge bandbreedte zijn om spoorvolging te kunnen blijven doen. 
Dit zijn de fundamentele afwegingen bij het ontwerpproces in de regel-
techniek: strak regelen vanwege storingsreductie of trager regelen 
teneinde het versterken van meetfouten te beperken en de robuustheid
tegen parasitaire dynamica te vergroten. De vertaling van eis naar 
gewenste bandbreedte zal ik toelichten aan de hand van het voorbeeld 
van de cd-speler.

De specificatie is dat de regelfout in de spoorvolgrichting kleiner moet 
zijn dan 0.1 μm, terwijl het setpoint (het spoor op de cd) circa 100 
μm fluctuatie mag vertonen en dat zal met name het geval zijn bij de 
rotatiefrequentie van de disc, bijvoorbeeld als gevolg van excentriciteit. 
Het setpoint kan gemodelleerd worden als een sinus met een amplitude 
van 100 μm en een frequentie van 8 Hz (audio-cd). Dit setpoint moet 
gevolgd worden met een nauwkeurigheid van 0.1 μm, hetgeen impliceert 
dat van signaal r naar signaal e een reductie nodig is met een factor 
1000. De foutreductiefunctie (bij 8 Hz) moet dus 0.001 zijn. 
Dit betekent, dat we als ‘loopshape’-eis kunnen formuleren dat de 
kringversterking |CH|=1000 bij 8 Hz. Het ontwerpen middels 
‘loopshaping’ bestaat eruit om alle eisen aan het gesloten-lusgedrag te 
vertalen in equivalente eisen aan de kringversterking. De volgende stap 
is de regelaar C op te bouwen uit filters (proportioneel, differentiërend, 
integrerend, laagdoorlaat, ‘notches’ et cetera), zodanig dat behalve de 
prestatie-eisen ook voldaan wordt aan de eis van (robuuste) stabiliteit. 
Het belangrijke voordeel van werken met de kringversterking CH is, 
dat de regelaar C er lineair in voorkomt: amplitude en fase zijn zo 
gestructureerd te manipuleren. 

Het ontwerpen van regelaars volgens eerder genoemde beginselen is 
zeer bruikbaar voor toepassingen in systemen met één ingang en één 
uitgang. 
In het begin van de zestiger jaren werden lucht- en ruimtevaart in 
Amerika een belangrijk onderzoeksveld. Deze systemen hadden veelal 
meerdere in- en uitgangen. De ‘moderne regeltechniek’ is in deze 
periode ontstaan waarbij, met de nodige wiskundige onderbouwing, 
methoden zijn ontwikkeld om (multivariabele) regelaars te ontwerpen. 
Het vakgebied heeft in die periode de naam Systeem- en Regeltechniek 
gekregen. 
Aan het begin van de tachtiger jaren werd echter duidelijk, dat er 
een structureel probleem bestond bij het in rekening brengen van 
modelfouten [3]. Een ander probleem betrof de aansluiting van het 
vakgebied bij de praktijk. Toen is het belangrijke onderzoeksveld 
‘robuust regelen’ ontstaan, waarbij een brugfunctie tussen klassieke en 
moderne regeltechniek gevormd is. Om dit nader toe te lichten is in 
figuur 8 de moderne variant van een regeltechnisch schema getekend.

Grenzen aan de prestatie
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Deze zogenaamde ‘Standard Plant’ [4] bestaat uit een ‘interconnectie-
structuur’ P, waarin opgenomen het te regelen systeem H, alsmede de 
invloeden van storingen en setpoints (de ‘ingangen’ van het ontwerp-
probleem). Als uitgangen gelden die signalen die relevant geacht worden 
voor de prestatie. De regelaar C koppelt de meetbare uitgangen met de 
actuator-ingangen. Wat additioneel is, is een kwantitatieve representatie 
van onzekerheden in het procesmodel, weergegeven middels het Δ blok. 
Een voorbeeld is een massafabrikaat waarvan de verschillende realisaties 
kleine verschillen vertonen: cd-spelers met variaties in mechanische 
eigenschappen en daardoor variaties in dynamisch gedrag. 
Ook de metingen zoals weergegeven in figuur 6 tonen spreiding van 
dynamisch gedrag. 

De huidige moderne regeltechniek van robuust regelen gaat uit van deze 
standard plant-gedachte. De doelstelling die wordt geformuleerd is het 
minimaliseren van de overdracht van de relevante ingangen naar de 
prestatie-uitgangen, middels de keuze van een stabiliserende 
regelaar C, rekeninghoudend met de modelfouten Δ. Er zijn algoritmen 
ontwikkeld die een dergelijk optimaliseringsprobleem eenduidig kunnen 
oplossen. Het is belangrijk om ons te realiseren, dat de uitkomst in de 
vorm van de ‘optimale’ robuuste regelaar C bepaald wordt door het
gestelde optimaliseringsprobleem, en derhalve door de modellen 
(weeg-functies) die we gebruiken voor onze storingen, specificaties, 
het systeem en voor de systeemonzekerheden.

De vraag die opkomt is: kunnen we elke prestatie realiseren die we 
zouden willen? Integendeel, helaas. Er zijn grenzen aan de prestatie, 
bepaald door fundamentele beperkingen voor (lineaire) teruggekoppelde 
systemen [5]. Hierbij maakt het aantal in- en uitgangen niet uit, en ook 
niet de manier waarop de regelaar is berekend, via klassieke technieken 
of via een moderne optimalisering. Deze beperking is gestileerd 
weergegeven in figuur 9 waarbij de foutreductiecurve als functie 
van de frequentie is getoond. 

De wetmatigheid (Bode Sensitivity Integral) zegt, dat het gebied van 
de onderdrukking van fouten net zo groot is als het gebied van de 
versterking van fouten. Dit noemen we het waterbed-effect (W.B.E.). 
Het ontwerpprobleem spitst zich toe op de vraag: waar zitten de meeste 
storingen? Immers, juist daar moet de regelaar reductie realiseren, 
en de verslechtering bij die frequenties leggen waar minder storingen 
zijn. Met andere woorden: deze wetmatigheid stelt grenzen aan 
de prestatie en maakt het noodzakelijk goed na te denken over de 
modelvorming van storingen, specificaties, ruis, et cetera. Bij dit alles 
dienen de modelfouten van het te regelen systeem in de overwegingen 
meegenomen te worden. Dit is het paradigma van de moderne 
regeltechniek.
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Naar mijn overtuiging is er in de literatuur van ons vakgebied veel 
te weinig aandacht voor de ontwikkeling van methodologieën om 
storingsmodellering goed uit te voeren. Te veel aandacht is geschonken 
aan de wiskundige methoden voor het uitrekenen van een regelaar, 
gegeven de ontwerpdoelstellingen (modellen). Ook is er te weinig 
aandacht besteed aan specificatiemodellering. Mijn stelling is dat een 
ontwerper (ingenieur) altijd veel meer specificaties in zijn hoofd heeft 
dan hij in een formele 
wiskundige omschrijving kan neerleggen. Een signaalnorm is 
veelal volstrekt onvoldoende om de werkelijke signalen te kunnen 
classificeren. Het echte ontwerpen in de regeltechniek is hier aan de 
orde!

Een bijzondere bijkomstigheid voor positioneersystemen is dat 
experimenteren met deze systemen relatief goedkoop is, goedkoop 
in de zin van tijd en kosten. Een regelaar implementeren en vervolgens 
meten hoe het gesloten-lusgedrag is onder praktijkcondities duurt 
slechts enkele minuten, omdat de dynamica van mechanische positio-
neersystemen relatief snel is. Dit staat in scherp contrast met bijvoor-
beeld de regeling van destillatiekolommen in de petrochemische 
industrie, waar al snel uren nodig zijn om voldoende (betrouwbare 
en zinvolle) gegevens te verzamelen. Dit heeft alles te maken met de 
trage dynamica van dergelijke processen. 

Het gemak van experimenteren in combinatie met de noodzaak tot 
de ontwikkeling van methoden voor storingsmodellering heeft ons 
aanleiding gegeven tot de definitie van het onderzoeksveld ‘disturbance-
based control’ [6]. De daaraan gerelateerde ontwerpcyclus start na 
een initieel regelaarontwerp met implementatie, meting van het 
gesloten-lusgedrag, de bepaling van een nieuw model van het te regelen 
systeem (dus gemeten onder gesloten-luscondities) en de bepaling 
van de karakteristieken van het foutsignaal, bijvoorbeeld middels een 
frequentie-domeinanalyse (spectrum). Op basis van de karakterisering 
van het foutsignaal wordt een nieuw ontwerpfilter gemaakt (model van 
storingen). Hiermee wordt, samen met het nieuwe model van het 
systeem, een regelaar berekend, gebruikmakend van de ‘standard plant’ 
optimalisering. Die regelaar wordt weer geïmplementeerd en de 
cyclus start opnieuw vooraan, totdat er geen prestatieverbetering meer 
optreedt. Met het waterbedeffect voor ogen zal dit optreden als het fout-
signaal het karakter van een witte ruis krijgt (vlak spectrum).

Een gehele iteratie van deze cyclus duurde in ons onderzoek op het 
Natlab slechts zeven minuten! Dergelijke snelle meetcycli bieden 
mogelijkheden voor het gebruik van on-line optimalisering. Er liggen 
belangrijke raakvlakken met adaptief en ‘self tuning’ regelen, hoewel 
we ons hier richten op lineaire constante systemen; het gaat tenslotte 
om de adaptatie aan storingseigenschappen en niet aan veranderende 

Disturbance-based control
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systeemeigenschappen. De aandacht voor signalen onder experimentele 
condities, in het bijzonder de analyse van foutsignalen, zouden we ook 
wel de fenomenologie in de regeltechniek kunnen  noemen.

‘Disturbance-based control’ speelt een belangrijke rol in het onderzoek 
van onze groep. De onderwerpen die hiermee op dit moment in verband 
staan zijn: 
• datagebaseerde regeltechniek van onze ‘RRR’-robot, waarbij on-  
 line optimalisatietechnieken worden gebruikt om de gesloten-  
 lusprestatie te verbeteren, zonder expliciet gebruik te maken van
 een procesmodel;
•  plaatfout- en mechanische schokkarakterisatie bij optische data-
 mechanismen (dvd/cd), in een samenwerking met Philips Optical 
 Storage en Philips CFT;
•  tijd/frequentieanalyse van niet-lineaire systemen en van niet-  
 stationaire signalen;  
•  ‘reset’ control, ofwel het gebruik van niet-lineaire regelaars voor
 lineaire systemen, waarbij expliciet de storingscondities worden 
 benut in het ontwerp van de regelaar (‘lek prikken’ van het   
 waterbedeffect!);
•  ‘repetitive control’ en ‘iterative learning control’: twee technieken die  
 periodiek of systematisch gedrag van foutsignalen onderdrukken. 

Om de laatste lijn van onderzoek te illustreren wordt in figuur 10 het 

blokschema van ‘iterative learning control’ [7] getoond. Het gaat hier 
om de situatie dat een positioneersysteem repeterend hetzelfde setpoint 
moet volgen. Daarbij kunnen we gebruikmaken van het foutsignaal 
van de vorige beweging, voor wat betreft het systematische deel. 

In principe werkt het als volgt: na een beweging wordt de fout op-
geslagen. Deze wordt gefilterd (door L) en opgeteld bij het vorige stuur-
signaal (inclusief filterbewerking Q). Bij de volgende cyclus wordt dit 
nieuwe stuursignaal gebruikt. In feite wordt een soort terugkoppeling 
gemaakt, maar nu van cyclus naar cyclus. De regeltechnische uitdaging 
is dit proces (snel) convergerend te maken, en wel door de keuze van 
de filters L en Q. Indien dat is gelukt, dan is het zeker dat de fout steeds 
kleiner wordt. Het resultaat is dat, na een aantal keren leren – en dan 
moet gedacht worden aan een vijftal iteraties – extreem goede resultaten 
verkregen kunnen worden. 
In figuur 11 wordt een experimenteel resultaat getoond van een wafer 
scanner-machine. 
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Figuur 12 
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Te zien is dat de foutreductie enorm is. Vrijwel alle systematische fouten 
zijn verdwenen. Behalve de reductie van de absolute waarde van de fout 
is ook de settling-tijd tot nul gereduceerd. Dit levert productiewinst op 
van een dergelijk positioneersysteem. 
Zo’n prestatieverbetering, gebaseerd op het interne modelprincipe [8], 
werkt natuurlijk alleen als het systematische deel van de positioneerfout 
groot is ten opzichte van het niet-systematische (ruis) deel van de fout. 
Ook werkt de methode alleen maar goed voor de situatie met steeds 
gelijke setpoints. Uitbreiding van dergelijke technieken met robuustheid 
voor setpointvariaties is onderdeel van ons lopend onderzoek.

Na het technisch-inhoudelijke deel wil ik nu ingaan op de cultuurschok, 
ervaren bij de overgang van industrie naar universiteit. Het beeld dringt 
zich op van een archipel van eilandjes (figuur 12). 

Elk eilandje is een leerstoel, een groep, met de hoogleraar als koning die 
vooral bezig is met het welvaren van zijn eigen eilandje. In de industrie 
heb ik ervaren, dat de situatie duidelijk anders kan zijn: daar is het besef 
expliciet doorgedrongen dat met alle medewerkers één doel wordt na 
gestreefd, namelijk voor het bedrijf een zo goed mogelijke prestatie 
leveren. Samenwerken is er behalve noodzakelijk dan ook heel natuurlijk 
en vanzelfsprekend, maar uiteraard niet altijd probleemloos! Aan de 
universiteit wordt de kwaliteit vooral afgemeten aan het succes van de 
groep zelf. 

Zonder afbreuk te willen doen aan de relevantie van sterke groepen 
en monodisciplinaire kennisontwikkeling ben ik ervan overtuigd, dat 
tenminste een deel van de moderne technologische vooruitgang ontstaat 
uit multidisciplinaire kennisontwikkeling. Sterker: dat de technologische
vooruitgang zelfs in toenemende mate te danken is aan multidisciplinaire 
kennisontwikkeling. Dit geldt niet alleen voor bijvoorbeeld mechatronica 
maar ook voor embedded dynamische systemen, alsook voor de voort-
gaande elektronificering in de automotive industrie. 

Eilandjes



prof.dr.ir. Maarten Steinbuch24 25 Regeltechniek in beweging

Deze ontwikkeling vraagt evenwel niet om het kweken van generalisten 
maar juist van specialisten die geleerd hebben om met andere 
disciplines samen te werken. Om deze reden ben ik een enthousiast 
voorstander van projecten waarin meerdere AIO’s (assistenten in 
opleiding – promovendi) van diverse disciplines samenwerken. 
In de groep hebben we daar momenteel drie voorbeelden van:
• het (Senter IOP Precisietechnologie) lichtgewicht positioneren-   
 (‘overactuated’-)project waarbij een lichtgewicht bewegingssysteem  
 wordt ontworpen. Hier werken drie promovendi samen: een regel- 
 technicus, een constructeur en een elektrotechnicus; 
•  het succesvol afgesloten Ecodrive-project (met drie AIO’s) waarin
 gewerkt werd aan een vliegwiel in combinatie met een continu-
 variabele transmissie. Ons nieuwe (BTS-)project op het gebied van  
 een alternatief aangedreven continu-variabele transmissie wordt 
 bezet door een dynamicus, een regeltechnicus en een constructeur;
•  het (Senter–TS) Boderc-project is onderdeel van het Embedded   
 Systems Instituut en handelt over embedded dynamische 
 systemen waarbij we met name onderzoek doen naar de relatie   
 tussen besturing en software- en hardwareontwerp: hoe moet soft-
 ware ontworpen worden, rekeninghoudend met  het dynamische
 gedrag van mechanica, elektronica en regeltechniek? In dit relatief
 grote project werken als AIO’s twee werktuigbouwers, twee elektro- 
 technici en twee informatici. Ook werkt een aantal medewerkers van 
 bedrijven in het project mee. Erg leuk en boeiend om te merken   
 dat de talen die verschillende disciplines spreken zo volstrekt   
 verschillend kunnen zijn.

Behalve het multidisciplinaire aspect is verbetering van de dialoog 
tussen theorie en praktijk hoogst noodzakelijk. Om die koppeling 
verder te versterken is het regeltechnische onderwijs inmiddels 
zodanig veranderd, dat het een brug slaat tussen klassieke en moderne 
regeltechniek. Op de TU/e streven we ernaar studenten die bij ons 
afstuderen de tooling te geven om direct in de industrie aan de slag te 
kunnen met (klassieke) regeltechniek; tegelijkertijd zijn ze ook opgevoed 
met de modernste regeltechniek. De hoop is dat hierdoor, waar zinvol, 
de moderne regeltechniek sneller haar introductie in de praktijk kan 
vinden. Deze aanpak is anders dan voorheen, toen studenten vooral 
werden opgevoed met moderne regeltechniek en er in de praktijk achter 
kwamen dat je daar in eerste instantie weinig aan lijkt te hebben, omdat 

alles met klassieke regeltechniek wordt gedaan. Een ‘snelheidsobserver’ 
blijkt uiteindelijk toch hetzelfde te zijn als een laagdoorlaat-gefilterde 
differentiërende actie! Overigens geldt ditzelfde dilemma voor de 
discussie aangaande lineaire versus niet-lineaire technieken.

Om de kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen is het bovendien 
belangrijk om in de laboratoriumomgeving van de universiteit echte 
industriële machines te hebben, omdat daarmee ook ‘benchmarking’ 
mogelijk is. 

Ten slotte, maar dat behoeft nauwelijks betoog na het voorgaande, 
vind ik het relevant om experimenten te gebruiken om zo theoretische 
uitdagingen te ontdekken, maar ook om studenten te leren dat 
simuleren en modelleren slechts schijnzekerheden bieden. 
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Ik wil ten slotte een aantal opmerkingen maken over de organisatie. 
Eerst ten aanzien van de eigen leerstoel. Ik ben een voorstander van 
het stellen van heldere outputdoelstellingen. De norm die ik voorlopig 
hanteer is 1 (‘refereed’) tijdschriftpublicatie per onderzoeks-FTE-
medewerker per jaar. Voor onze groep zouden, dat er ongeveer 15 
per jaar zijn. We zitten nu nog op zes. Van een AIO verwacht ik twee 
conferentiebijdragen per jaar, vanaf het tweede jaar van onderzoek. 
Elke twee conferentiebijdragen zouden een tijdschriftpublicatie moeten 
opleveren. De volgorde is eerst conferenties dan tijdschriften. Ten 
aanzien van de financiering en het aantal assistenten in opleiding is 
mijn setpoint als volgt: twee eerstegeldstroom-AIO’s (direct gefinancierd 
door de faculteit), vier tweedegeldstroom-AIO’s (STW/NWO) en circa 
tien derdegeldstroom-AIO’s (plaatsen gefinancierd door het bedrijfsleven 
of door een combinatie met subsidies). De afgelopen vier jaar zijn we 
vooral ten aanzien van de derde geldstroom snel gegroeid: de verdeling 
is nu 2-1-9. De komende jaren is een actiepunt om meer tweedegeld-
stroomprojecten te realiseren.
 
Op faculteitsniveau is de afdeling Werktuigbouwkunde van de TU/e 
naar mijn mening in gezonde conditie: we hebben een beperkt aantal 
groepen met een uitstekende onderlinge verstandhouding en met 
gemiddeld gezien een goede wetenschappelijke kwaliteit. Hierbij gaat 
een positieve invloed uit van de regelmatige vergaderingen met alle 
hoogleraren en het bestuur (elke twee weken). Ik teken daarbij wel 
aan, dat we verder kunnen verbeteren in de zin van professioneler 
(kwantitatiever en meer open) worden ten aanzien van het personeels-, 
onderwijs- en onderzoeksbeleid en ten aanzien van de wetenschappelijke 
normstelling. 

Meer algemeen zou ik willen stimuleren, dat binnen de academische 
wereld veel meer roulatie plaatsvindt: maximaal tien jaar in dezelfde 
groep. Ook (tweezijdige) roulatie met andere instituten en met de 
industrie zouden we moeten stimuleren, niet alleen permanent maar 
ook in de vorm van sabbaticals. Ik ben ook sterk voorstander van het 

beter ontwikkelen van persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s (POP). 
We staan hiermee nog in de kinderschoenen en lopen ver achter bij 
het bedrijfsleven. 

Ook moeten we werken aan een ‘corporate identity’. Studenten voelen 
zich werktuigbouwer na een paar jaar. Ik denk, dat het ook voor de 
medewerkers goed is als wij een sterker ‘W-gevoel’ weten te creëren. 
Hetzelfde geldt feitelijk ook op TU/e-niveau. De ‘Brugdag’, zoals 
georganiseerd door het College van Bestuur, vind ik een goed initiatief. 

Ten slotte nog een enkel woord over het nationale samenwerkingsniveau. 
Het is boeiend om samen met de Technische Universiteit Delft en ook 
met de Universiteit Twente na te denken over een gemeenschappelijke 
master op het gebied van Systems & Control. Dit komt ook de 
internationale uitstraling ten goede. De onderzoeksschool DISC 
(Dutch Institute for Systems and Control) is een relevant instrument 
om die samenwerking verder gestalte te geven en te stimuleren. 

Organisatie
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Als samenvatting van het betoogde zou ik willen concluderen, dat: 
•  aandacht gegeven dient te worden aan actieve interactie tussen   
 industrie en wetenschap;
•  er meer aandacht nodig is voor methodologieontwikkeling van   
 storingsmodellering;
•  er experimenten in onderwijs en onderzoek noodzakelijk zijn om
  modelvorming te toetsen en theoretische vraagstellingen te   
 ontwikkelen;
•  het beter is om specialisten te laten samenwerken dan generalisten 
 te kweken;
•  de academische wereld een meer professionele houding moet   
 ontwikkelen met name ten aanzien van personeelsbeleid. 

Als besluit wil ik graag nog een aantal mensen bedanken. Allereerst 
wil ik dank betuigen aan mijn leermeester en promotor prof.ir. Okko 
Bosgra. Zijn enorme kennis van het vakgebied is een belangrijke bron 
van inspiratie. Bovendien heb ik zijn kwaliteitsnormstelling altijd als 
setpoint gebruikt. Ik ben ook blij, dat Okko (recent) bij mij in de groep 
deeltijdhoogleraar is geworden. 

Dan wil ik ook bedanken ir. Budi Sastra. Hij is tien jaar groepsleider 
geweest op het Philips Natlab in een voor mij belangrijke periode als 
onderzoeker. Mijn toenmalige kamergenoot ir. Frank Sperling heeft 
mij verder geholpen de klassieke regeltechniek te leren waarderen. 
Behalve Pepijn, Gerrit, Meindert en Edwin hebben ook de uitstekende 
Delftse studenten die ik op het Natlab heb mogen coachen in belangrijke 
mate bijgedragen aan de ontwikkeling van mijn visie op het vakgebied. 

De Philips-collega’s van het CFT: ir. Michiel Vervoordeldonk waarmee 
ik samen de unieke cursus The Art of Loopshaping heb opgebouwd en 
prof.dr.ir. Jan van Eijk waarvan ik heb geleerd hoe relevant het is om 
ingewikkelde dingen simpel uit te leggen. Natuurlijk ook Gregor, Mark 
en Iuliana, en alle medewerkers die ik tijdens mijn (korte) periode bij 
het CFT heb mogen ontmoeten. 

Ook wil ik de collega-hoogleraren bedanken voor het samen bouwen 
aan onze faculteit Werktuigbouwkunde, collega prof.dr.ir. Paul van 
den Bosch voor het bouwen aan ‘Eindhoven Control’, collega prof.dr. 
Henk Nijmeijer voor het samenwerken in onze dynamica en regelen-
groep waar theorie en toepassing, alsook niet-lineair en lineair elkaar in 
toenemende mate vinden. En de medewerkers Frans, René, 
Bram de J., Wil, Pieter, Bram V., Roell, Lia, Paul, Nort, Alex, Bas, Piet, 
Harry, Jan, Ruud, Toon alsook de AIO’s en onze tijdelijk toegevoegde 
onderzoekers, voor hun bijdrage in wat ons tezamen de CST-groep 
maakt. Prof.dr.ir. Jan Kok wil ik in het bijzonder bedanken voor de 
ruimte die hij mij heeft gegeven. Vanaf het allereerste moment hebben 
we heel plezierig samengewerkt. 

Gezien de grote toestroom van studenten mogen we ons verheugen in 
het feit dat een groot enthousiasme is ontstaan voor het vakgebied van de 
regeltechniek. De persoonlijke ontwikkeling van de studenten geeft mij 
behalve arbeidsvreugde ook veel leermomenten!

Dames en heren. Vrouwen komen van Venus en mannen van Mars. 
Inge, dank je wel voor alle inzichten die je me geeft (soms in de vorm 
van procesmodellering, soms in de vorm van storingsmodellering), 
en voor de leerzame uitwisseling van onze jongste ‘management’-
ervaringen. Gaia wil ik bedanken voor het uittypen van deze rede en Jeire 
voor accepteren van mijn pesterijtjes. Yuri, toen je zes jaar was en ik zei 
dat ik professor zou worden, zei je: “Toch niet de professor van Bassie en 
Adriaan!”. Jullie wijzen mij er tegenwoordig fijntjes op, wanneer mijn 
haar weer eens professorachtig zit!

Ik heb gezegd.

Afronding en dankwoord
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