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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren,
Het wetenschappelijk onderzoek naar de interactie van radiogolven met 
materie en de toepassing daarvan in het ontwerpen van systemen voor 
draadloze communicatie en voor teledetectie – in het Engels bekend als 
‘Radio Science’ – duiden we in het Nederlands meestal aan met de term 
‘radiowetenschappen’. De meervoudsvorm is zeer op zijn plaats. ‘Radio 
Science’ omvat een groot aantal disciplines; de International Union of 
Radio Science (URSI) onderscheidt maar liefst tien hoofdgebieden. 
Een kerngebied is het onderzoek naar het opwekken, de voortplanting 
en het ontvangen van radiogolven, veelal aangeduid met de term 
‘antennes, propagatie en teledetectie’. Dit onderzoeksgebied vormt 
een grensgebied tussen natuurkunde, wiskunde en elektrotechniek, 
de drie disciplines waaruit ik als 17-jarige scholier niet kon kiezen 
omdat ze me alledrie zo interessant leken. Ik prijs me dan ook gelukkig 
dat ik in 1966, na de afronding van een op zeer arbitraire gronden 
gekozen studie elektrotechniek, een functie aangeboden kreeg bij het 
Dr. Neher-laboratorium van PTT. De uitvoering van het onderzoek 
bij dit laboratorium bood jonge onderzoekers grote vrijheid om hun 
eigen interessegebieden te verkennen en ontwikkelen. Zo ben ik terecht-
gekomen in het onderzoek van antennes en radiopropagatie en ik ben er 
mijn leven lang door gefascineerd gebleven.
 

Inleiding
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Bij een afscheid hoort een terugblik. Het is aardig om eens te zien 
wat 15 jaar geleden de vooruitzichten en verwachtingen waren voor de 
ontwikkeling van draadloze systemen en wat de plaats daarin was van 
ons onderzoek. 
Ik citeer uit mijn intreerede – vijf jaar voor de invoering van GSM – 
uit een pleidooi voor het maken van verantwoorde keuzes in 
technologiebeleid:

“Bij … het nieuwe Europese GSM systeem (…) wordt met de meest geavan-
ceerde middelen een net opgezet waarbij voor elk van de miljoenen auto’s die 
van dit systeem gebruikmaken, de chauffeur de gelegenheid wordt geboden al 
rijdend te telefoneren; een handeling die overigens nogal eens het verkeer in 
gevaar kan brengen. (…) Het is overigens de vraag of de geconstateerde 
behoefte aan autotelefoon niet gevoed wordt door hetzelfde snob-effect dat 
in het begin van deze eeuw de eerste explosie van het telefoongebruik veroor-
zaakte. Als dat het geval is staat de PTT nog wat te wachten en kan de ge-
plande capaciteit van 500.000 aansluitingen wel eens snel te weinig zijn.” [1]

Niemand kon toen vermoeden dat deze uitspraak vijf jaar later al geheel 
ingehaald zou zijn door de feiten en dat 15 jaar later de kinderen naar de 
kleuterschool zouden gaan met een GSM op zak …
 
Het voorbeeld van verantwoorde alternatieven dat ik toen gaf was het 
Telepoint-systeem, dat wij sindsdien gekend hebben als ‘Kermit’, een 
combinatie van ‘wide area paging’ (semafoon oproepsysteem) en een 
mobiele telefoon die alleen op vaste punten zoals parkeerplaatsen en 
benzinestations gebruikt kon worden. Dit uitstekend werkende systeem 
is ten onder gegaan aan het succes van het in ons land 100% dekking 
gevende GSM-systeem, waarmee wij nu verwend zijn. De toen verwachte 
grenzen aan de capaciteitsgroei van mobiele systemen zijn gelukkig 
eveneens verlegd.

Een tweede ontwikkeling die niet voorzien was in 1988 is de introductie 
van nieuwe technieken voor satellietcommunicatie. 

Bij mijn komst in Eindhoven had ik 14 jaar onderzoeksmanagement 
op het gebied van satellietcommunicatie achter de rug. In 1989 werd 
de satelliet Olympus gelanceerd die onderzoek mogelijk maakte in de 
frequentiebanden 20-30 GHz. Dat leek het eindpunt te worden van het 
onderzoek. Voorstellen voor vervolgprojecten in het 40-50 GHz-gebied 
waarbij wij gebruik konden maken van de Italiaanse satelliet Italsat 
hebben het niet gehaald. Het leek de potentiële gebruikers allemaal 
veel te ver gezocht; wie had die frequenties nu nodig? 
Op dit moment evenwel, nog geen tien jaar later, zijn er diverse 
projecten voor multimedia-satellieten en zelfs voor satellietomroep 
waarbij gebruikgemaakt wordt van genoemde frequentiebanden. 
Nu is ook de vraag naar gegevens weer groot, maar helaas is de 
satelliet inmiddels overleden.

Een meer recente ontwikkeling is de nu definitief ingezette trend naar 
draadloze connecties in de lokale omgeving. Draadloze ‘local area’
netwerken die computers onderling verbinden zijn sterk in opmars, 
zowel in de kantooromgeving als thuis. Ook als openbare dienst voor 
internetverbindingen worden in grote publieke ruimtes zoals hotels, 
conferentiecentra en vliegvelden, steeds meer zogenaamde ‘hotspots’ 
ingericht die een aanvulling gaan vormen op diensten zoals UMTS, die 
wel overal dekking geven maar met nog beperkte snelheden. 
Voor de onderlinge verbinding van randapparatuur met computers 
en van diverse soorten elektronische apparaten onderling begint de 
Bluetooth-technologie na een langzame start aan populariteit te winnen. 
We beginnen nu het perspectief te zien van een snelle glasvezel of 
kabelaansluiting die alle informatie (radio, TV, videofilms, Internet, 
e-mail) aan huis bezorgt, waar een centrale ‘gateway’ deze verder 
draadloos distribueert naar alle kamers, keuken en badkamer 
incluis, terwijl de apparaten draadloos bediend worden en onderling 
communiceren. 
Het klassieke voorbeeld dat trendwatchers geven is de koelkast die 
signaleert dat de melk op is en bij de Internet-supermarkt een nieuw 
pak bestelt. Niet zo ver gezocht; we kennen al de printer die zelf 
zijn toner bestelt. Het punt is dat deze ontwikkelingen in de eigen 
woonomgeving alleen mogelijk zijn als de communicatie draadloos 
verloopt.

Ontwikkelingen 
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Wat het inschatten van deze ontwikkelingen betreft constateer ik nu 
een parallel. 
Het herbezetten van de leerstoel Radiocommunicatie was anno 1988 
niet onbestreden. Radio en draadloos waren passé nu de glasvezelkabel 
zoveel capaciteit bood, zo werd geargumenteerd. TV-omroep via de ‘ether’ 
zou op termijn wel afgeschaft worden, en die paar honderdduizend 
mobiele telefoons in auto’s: moest daar nu onderzoek naar gedaan 
worden? 
Na tien jaar explosieve groei in mobiele en draadloze systemen en 
beland in het dal van Gartners hypecurve besloot de faculteit twee jaar 
geleden dat aan radiocommunicatie een relatief lage prioriteit moest 
worden toegekend en dat deze leerstoel ‘voorlopig’ niet voltijds herbezet 
zou worden. Inmiddels is – om de terminologie van de ‘hypecurve’ te 
gebruiken – duidelijk een periode van ‘steady growth’ aangebroken en 
groeit het aantal ‘adopters’ van draadloze toepassingen (mobiel Internet, 
Bluetooth PDA’s en navigatiesystemen, WiFi) voorspoedig, ondanks de 
economische teruggang. Misschien is het tijd voor een herbezinning? 

Het dilemma bij het bepalen van onderzoeksthema’s is dat onderzoek 
vooruit moet lopen op de ontwikkelingen en dat onderzoeksmanagement 
soms dappere, tegendraadse beslissingen vergt. Men moet de hype vóór 
zijn; er achteraanlopend belandt men steeds opnieuw in het dal van de 
teleurstellingen.

Dat nieuwe ontwikkelingen in de telecommunicatie ook voor de industrie 
moeilijk zijn in te schatten, is de laatste jaren volop gebleken. We hebben
de krankzinnige UMTS-veilingen nog vers in het geheugen. Verder 
werden de laatste vijf tot tien jaar miljarden geïnvesteerd in mobiele 
communicatie via grote netwerken van satellieten in een lage baan om de 
aarde, de zogenaamde LEO-satellieten. Deze communicatie zou de wereld 
gaan veroveren en totale mobiliteit bieden aan wereldreizigers. Dat is 
technisch ook gerealiseerd; u kunt met een mobieltje via de satelliet 
over de hele wereld bellen, van de Stille Oceaan tot de Sahara. De 
investeerders werden evenwel al snel geconfronteerd met het harde feit 
dat het aantal wereldreizigers, zeezeilers en bergbeklimmers een factor 
tien kleiner was dan verwacht. 
Het gevolg is dat alle maatschappijen die deze systemen ontwikkelden op 
de rand van een faillissement balanceren of reeds omgevallen (en al of 
niet doorgestart) zijn.

Tot zover deze terugblik op de ontwikkelingen. Wat hebben wij in de 
leerstoel nu de laatste 15 jaar gedaan in dit krachtenveld? Het onderzoek 
heeft een viertal hoofdthema’s gehad:
• antennes
• radiopropagatie
• teledetectie
• digitale communicatie.

Ik geef in het navolgende een overzicht van het onderzoek op deze 
gebieden. Ik illustreer dat met de proefschriften die uit het onderzoek 
zijn voortgekomen. Proefschriften vormen de toppen van de ijsberg van 
het onderzoek van een leerstoel. De rode draad die door het verhaal loopt 
is die van de samenhang tussen de thema’s en van de voortschrijdende 
integratie. Ik hoop aan te tonen, dat succesvolle concentratie van het 
onderzoek binnen een werkgebied vereist dat men een breed spectrum 
van technieken en thema’s beheerst en bewerkt. 
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Het antenneonderzoek heeft zich geconcentreerd op het modelleren 
van de eigenschappen van antennes. Daarbij lag de nadruk op grote 
antennes voor satellietcommunicatie; 'groot' is dan altijd in relatie tot 
de golflengte. De 30-m spiegels die in het Friese Burum staan opgesteld 
zijn elektrisch kleiner dan de 5-m spiegel die jarenlang ons eigen 
grondstation sierden. Modelleren staat in onze telecommunicatiegroep 
altijd in het teken van het verbeteren van de prestaties van het systeem
waar de antenne deel van uitmaakt. Het beïnvloeden van de eigen-
schappen is steeds de directe toepassing van het modelleren. Dat kan 
de richtingsgevoeligheid van de antenne betreffen met het oog op de 
optimalisatie van de ontvangst van het signaal, maar ook de zuiverheid 
van de polarisatie, met het doel om onderlinge storing van systemen te 
minimaliseren. De gevoeligheid voor ontvangst in andere richtingen 
dan de hoofdrichting komt tot uiting in het stralingsdiagram. Hier is de 
analyse gericht op zowel de optimalisatie van het gewenste signaal als de 
onderdrukking van ongewenste signalen. De modellering maakt gebruik 
van de theorie van elektromagnetische velden en dit onderzoeksgebied 
heeft dan ook belangrijke raakvlakken met het vakgebied dat het beste 
aangeduid kan worden met de Engelse term ‘Electromagnetics’. 
Een goed voorbeeld is het proefschrift van Peter Scheeren (1989) [2], 
waarin de eigenschappen van grote satellietgrondstation antennes en de 
beïnvloeding van hun stralingsdiagram worden beschouwd met behulp 
van de geometrische theorie van diffractie (GTD). 
Een andere toepassing betreft de zogenaamde Fresnel-lens antennes 
voor satellietomroep. De publicaties van de leerstoel over dit onderwerp 
vormen bij elkaar een compleet handboek voor het ontwerpen van deze 
interessante antennes [3].

Antennes worden uiteraard ook gebruikt voor experimenteel onderzoek
naar de voortplanting van radiogolven in en de interactie met de atmos-
feer. Terwijl dezelfde technieken worden gebruikt, zijn de invalshoeken 
voor het ontwerpen van antennes hier geheel verschillend. Zo werd de 
5-m spiegel van het grondstation specifiek ontworpen en geoptimaliseerd 
voor gelijktijdige ontvangst van 12.5, 20 en 30 GHz-signalen in twee 

polarisaties, een combinatie die in een tele-communicatiesysteem 
normaal niet zo gauw zal voorkomen en die bijzondere restricties oplegt 
aan het ontwerp.
 
Een heel ander voorbeeld van een bijzondere toepassing is het onderzoek 
van lensantennes voor een satellietsysteem voor atmosferische ‘remote 
sensing’. Dit werd door Van der Vorst uitgevoerd voor de European 
Space Agency [4]. De toepassingsfrequenties lagen in het 200 tot 500 
GHz-gebied, waar een dipoolantenne slechts enkele tienden van een 
millimeter lang is en de lensantenne een omvang heeft van enkele 
millimeters.

Antennes
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Het onderzoek van de voortplanting van elektromagnetische golven is 
al zo oud als de ontdekking ervan. De vroegste theorieën gingen uit van 
een onzichtbare stof, de ‘ether’, die het medium zou vormen voor deze 
voortplanting. Inmiddels weten we wel dat de ether niet echt bestaat 
(alhoewel een filosofische discussie hierover mogelijk is), maar of we het 
fenomeen ‘radiogolven’ nu ook beter begrijpen, valt te betwijfelen. Hier 
komen we bij een van de dilemma’s van de natuurkunde: het onderzoek 
leidt tot steeds betere kennis van de natuur en een betere beschrijving 
van haar eigenschappen, maar niet noodzakelijkerwijs tot dieper inzicht. 
Als iemand mij in een gesprek over radiotechniek bekent dat hij of zij 
er niets van snapt en het maar een ‘wonderlijk iets’ vindt, kan ik niet 
anders dan dat voluit beamen. Ik weet als onderzoeker en technicus 
wel ‘hoe het werkt’, maar ‘wat het is’ weet ik net zo min. 

Het onderzoek van radiopropagatie en met name van atmosferische 
propagatie is sterk natuurkundig van aard. De door mij ontwikkelde 
theorie van depolarisatie door regen [5] was het resultaat van een 
eenvoudige observatie van het natuurkundige verschijnsel ‘regen’ 
en het wiskundig modelleren van de interactie van microgolven met 
regendruppels. Het is die combinatie van natuurkunde, wiskunde en 
telecommunicatie die mij altijd heeft geboeid. 
Bij mijn aantreden als hoogleraar in 1988 was ik in de gelukkige 
omstandigheid dat de leerstoel onder leiding van mijn collega en voor-
ganger Jens Arnbak STW-financiering had gekregen voor deelname aan 
het Olympus propagatieproject, het project dat ik zelf vanuit ESA had 
opgezet. Het stelde ons in staat om het 20/30 GHz-grondstation op te 
bouwen met de omvangrijke data-acquisitiesystemen die nodig zijn 
voor langdurig statistisch onderzoek. Als best geoutilleerde faciliteit is 
ons station jarenlang het centrum geweest van het Europese samen-
werkingsproject OPEX. Vele afstudeerwerken en publicaties zijn uit 
dit onderzoek voortgekomen, waarin zowel de statistische eigenschappen 
van het atmosferische radiokanaal als ook zijn dynamische gedrag 
beschouwd worden. Dit onderzoek mondde uit in de proefschriften 
van Mawira [6] en Van de Kamp [7], terwijl de resultaten ook hun weg 

hebben gevonden in de ontwikkeling van modellen in Europees verband 
(de zogenaamde COST-projecten van de Europese Commissie) en in 
mondiale gremia zoals de International Telecommunication Union 
(ITU) en de International Union of Radio Science (URSI). De onder-
zoeken voor het ontwikkelen van modellen, eerst in Europa uitgevoerd 
en pas later ook in de Verenigde Staten, hebben geleid tot versnellingen 
in de ontwikkeling van praktische toepassingen van millimetergolven 
voor (breedbandige) radiocommunicatie. 

Met de Olympus-metingen kon de complete overdracht van de 
satellietverbinding gemeten worden: op twee orthogonale polarisaties, 
in amplitude en fase. Om uit die metingen de complexe 2x2-overdrachts-
matrix van de atmosfeer te extraheren is het nodig ook de antenne-
eigenschappen nauwkeurig te kennen. Nauwkeurige modellering van de 
antennes is dan ook een eerste vereiste om goede propagatiemetingen 
te kunnen verrichten. Hier zijn antenne- en propagatieonderzoek nauw 
met elkaar verbonden, wat eigenlijk geldt voor elk onderzoek dat tot doel 
heeft het overdrachtskanaal te kennen en te karakteriseren. De IEEE 
heeft dan ook niet voor niets het werkgebied ‘Antennas and Propagation’ 
in één ‘Society’ ondergebracht.

In de jaren zeventig en tachtig was het propagatieonderzoek vooral 
gericht op het meten van amplitude en fase van de overdracht. Dit 
betekent dat de overdracht als smalbandig wordt beschouwd; de 
eigenschappen van het kanaal zijn frequentieonafhankelijk binnen 
de gebruikte bandbreedte. Met de opkomst van mobiele communicatie 
veranderde dat. 

Radiopropagatie
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Het mobiele radiokanaal wordt gekenmerkt door het optreden van 
reflecties en blokkering van de directe verbinding, waardoor het signaal
de ontvanger bereikt langs vele wegen en met verschillende ver-
tragingen. Het resultaat is dat rekening gehouden moet worden zowel 
met de tijdsafhankelijkheid als met de frequentieafhankelijkheid van de 
overdracht. In de elektromagnetische modellering van het kanaal moet 
de driedimensionale bebouwde en begroeide omgeving meegenomen 
worden in de beschouwingen. 
Dit pad zijn wij in de groep vroegtijdig ingeslagen en ook hier was
sprake van een gelukkige synergie tussen antenne- en propagatie-
onderzoek. Voor het onderzoek van de afscherming van grote grond-
stationantennes ontwikkelde Van Dooren een ‘tool’, gebaseerd op GTD, 
om het mogelijk te maken dat de gehele driedimensionale opstelling 
en haar omgeving gemodelleerd kon worden [8]. Datzelfde tool bleek 
direct toepasbaar te zijn op het probleem van de driedimensionale 
omgeving van een station voor mobiele satellietcommunicatie en op 
een ‘aards’ systeem zoals GSM. Dit heeft geleid tot een zeer vruchtbare 
onderzoekslijn, waarin we enige tijd ‘marktleider’ zijn geweest, getuige 
het aantal malen dat we GTD-software en -analyses hebben geleverd aan 
externe relaties, zowel satellietorganisaties als mobiele operators. 
De GSM-toepassing is door De Jong [9] verder ontwikkeld, zowel 
theoretisch als experimenteel. In samenwerking met KPN werd een 
geavanceerd meetinstrumentarium gebouwd waarmee de overdracht 
gelijktijdig in drie dimensies en in tijd gemeten kan worden. Voor 
deze metingen werden ‘smart antenna’-technieken ontwikkeld, die 
ook gebruikt worden in antennestelsels voor radartoepassingen.

Het modelleren van de impulsresponsie of, min of meer equivalent, 
de frequentieafhankelijkheid van het kanaal verbindt het vraagstuk 
van de golfvoortplanting direct met het ontwerp van het gehele 
communicatiesysteem. De aandacht voor het propagatiepad, met 
daarvoor en daarachter respectievelijk de zend- en ontvangantenne, 
wordt daarom verder uitgebreid tot de signaalbewerkingen die nodig 
zijn voor de optimale overdracht. Modulatiemethode, kanaalcodering 
en adaptieve kanaalegalisatie moeten meegenomen worden in de 
beschouwingen. 
De meest recente ontwikkeling in het verlengde hiervan is het 
onderzoek naar het gebruik van meervoudige antennes in 
Multiple Input – Multiple Output- (MIMO-)systemen. Het idee 

is hier om meerdere onafhankelijke informatiestromen tegelijkertijd 
en in dezelfde frequentieband uit te zenden, waarmee grote winst 
kan worden verkregen in de efficiëntie van het gebruik van het 
schaarse radiospectrum. De ontvanger kan deze informatiestromen 
weer uit elkaar halen, op voorwaarde dat hij beschikt over minstens 
net zoveel antennes als de zender en dat het aantal onafhankelijke 
paden via welke de radioverbinding tot stand komt groot genoeg is. 
Voor de signaaldetectie aan de ontvangzijde worden technieken voor 
matrixinversie en deconvolutie gebruikt. Hier zijn dus antennetechniek, 
elektromagnetische modellering van het kanaal en signaalbewerking 
verder geïntegreerd. Dit onderzoek wordt op dit moment binnen het 
B4 Breedband Radio project uitgevoerd door een drietal promovendi, in 
samenwerking met Philips Research, TNO Telecom en Agere Systems, 
met steun van de overheid maar met een substantiële eigen inspanning 
van de partners. 
Tijdens de inhoudelijke discussies over de opzet van het B4 Breedband 
Radio samenwerkingsproject en de onderlinge samenhang van de 
onderzoeksthema’s was de conclusie dat alle systeemparameters nauw 
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samenhangen met het transmissiekanaal. Reden waarom in het project 
het propagatieonderzoek werd aangeduid als de ‘enabling technology’ 
voor de vier overige thema’s (Diversity and Smart Antennas/UMTS 
Network Planning/Dynamic Configuration/Hybrid Wireless Networks).

De directe en indirecte metingen van de toestand van de atmosfeer 
vormen een essentieel element in het onderzoek van atmosferische 
radiopropagatie, met name waar het gaat om lange afstanden en 
satellietverbindingen. De modellen voor de interactie van radiogolven 
met de atmosfeer zijn in de afgelopen decennia goed ontwikkeld [10]. 

Naast directe meteorologische metingen zijn radiometers het klassieke 
middel om de demping op een satellietpad te schatten zonder dat actieve 
signalen beschikbaar zijn. Uit de tweede wet van de thermodynamica 
volgt, dat er een direct verband is tussen demping van radiogolven 
door de atmosfeer en de spontane emissie van thermische ruis op de 
frequentie van die radiogolven. Een radiometer is een uiterst gevoelige 
en stabiele ontvanger die deze ruis meet, zodat daar de demping van 
afgeleid kan worden [11]. De Maagt heeft in zijn proefschrift de optimale 
combinatie van ontvanger en antenne voor dit instrument geanalyseerd 
[12]. Alleen: voor de dempingberekening moeten we het profiel van de 
samenstelling van de atmosfeer eigenlijk helemaal kennen. Dat is 
meestal niet het geval; daarom is de nauwkeurigheid van demping-

Teledetectie
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metingen met een radiometer beperkt. 
Leuker wordt het als je op verschillende frequenties tegelijk kunt meten. 
Als de frequentieafhankelijkheid van de demping door verschillende 
atmosferische gassen en deeltjes bekend is als functie van hun dicht-
heid en temperatuur, dan kan door middel van inversietechnieken 
een behoorlijk nauwkeurige schatting gemaakt worden van het 
atmosferische profiel. In samenwerking met ESA en het KNMI is 
jarenlang onderzoek gedaan met radiometers op vijf frequenties in het 
gebied van 20 tot 50 GHz. Uit deze metingen zijn door Jongen [13] met 
succes profielen van de temperatuuropbouw en het waterdampgehalte 
van de atmosfeer afgeleid, gegevens die niet alleen interessant waren 
voor het radio-onderzoek maar ook een belangrijke inbreng vormden in 
het atmosferische onderzoek dat werd uitgevoerd in samenwerking met 
TU Delft en het KNMI.
De afstemmingsovereenkomst met Delft dat passieve ‘remote sensing’ 
(radiometrie) door TU/e en actieve ‘remote sensing’ (radar) door Delft 
werd uitgevoerd, heeft tot een lange en vruchtbare samenwerking geleid. 
In een serie internationale meetcampagnes werden de radiometers 
samen met de atmosferische radar van Delft ingezet. Dat heeft tot nieuw 
inzicht geleid in de atmosferische processen die van belang zijn voor de 
vorming en samenstelling van wolken, een essentieel onderdeel van het 
lange-termijnklimaatonderzoek dat nationaal en internationaal wordt 
uitgevoerd. Het is te betreuren dat onze inzet in dit belangrijke stuk 
‘radio science’ onder druk van de recente bezuinigingen dreigt te 
bezwijken.

De inversietechnieken die gebruikt worden in de radiometrie zijn in 
principe dezelfde die toegepast worden voor ‘smart antennes’ en MIMO-
systemen. Hiermee is de cirkel van technieken voor het onderzoek van 
de leerstoel op het gebied van radiowetenschappen rond.

De signaalbewerking die nodig is om een optimale ontvangst via het
radiokanaal te garanderen is in de geschetste ontwikkeling mee-
geëvolueerd. Het is ook alleen dankzij de enorme vooruitgang in de 
verwerkingssnelheid van processoren en computers dat mobiele 
systemen überhaupt mogelijk zijn geworden. Reeds in 1947 lanceerde 
Bell Labs het concept van de cellulaire opbouw die ten grondslag ligt 
aan de moderne mobiele systemen. Het duurde evenwel tot 1980 
voordat het eerste cellulaire systeem werd uitgerold. Dat was niet het 
gevolg van gebrekkige radiotechnologie – die was in de koude oorlog-
periode voldoende snel ontwikkeld. De reden was dat pas na 30 jaar de 
processoren die het netwerk en de terminals besturen voldoende snel 
waren om een efficiënt systeem mogelijk te maken.

Het onderzoek van modulatie, kanaalcodering en netwerkprotocollen 
was oorspronkelijk een vrij zelfstandig onderdeel van het werkgebied. 
Het zal u nu hopelijk niet meer verbazen, dat ook hier de integratie van 
technieken heeft geleid tot een sterke verwevenheid van de onderzoeks-
thema’s. Spread-spectrum en OFDM-modulatie, gecombineerd met 
kanaalcodering en MIMO leidt tot gecompliceerde systemen waarin 
tegelijkertijd in ruimte, tijd en frequentie wordt gecodeerd. Informatie-
theoretici schrijven hier inmiddels tijdschriften over vol, maar de 
praktische implementatie in systemen vraagt nog veel aanvullend 
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onderzoek, met name op het gebied van de karakterisering en model-
lering van antennesystemen in hun fysieke omgeving, het gebied waarin 
de leerstoel gelukkig de nodige ervaring en reputatie heeft opgebouwd. 
Uitgaande van de expertise op het gebied van de microgolftechniek 
heeft het onderzoek van digitale communicatiesystemen zich binnen de 
leerstoel geconcentreerd op draadloze netwerken die gebruikmaken van 
millimetergolven. Smulders betoogde al in 1995 [14] dat met 60 GHz-
netwerken grote snelheden bereikt kunnen worden. In een omvangrijk 
internationaal samenwerkingsproject met TNO en het Duitse IMST als 
directe partners is daarna inderdaad een ‘demonstrator’ gerealiseerd van 
een draadloos LAN op 60 GHz met een bitsnelheid van 155 Mbit/s. 

De integratie van technieken schrijdt nog verder voort. Op dit moment 
wordt binnen het B4 project gewerkt aan een netwerk waarbij het 
gehele 60 GHz spectrum wordt getransporteerd over een glasvezel. 
Voor het ontwikkelen van deze combinatie van microgolfradio en 
optische technieken wordt nauw samengewerkt tussen de leerstoelen 
Radiocommunicatie en Optische Communicatie.

Waar zal dit verder toe leiden? We hebben gezien dat radiotechniek, 
elektromagnetische modellering en signaalbewerking steeds nauwer 
met elkaar verweven raken. De nu ingezette trend voor zend- en 
ontvangapparatuur is die van ‘all digital radio’ ontwerpen, waarin 
het radiofrequente deel van de apparatuur steeds kleiner wordt en 
signalen op een vrij hoge middenfrequentie al gedigitaliseerd worden, 
waarna er verder alleen bits worden verwerkt. Het is een heel nieuwe 
uitdaging om efficiënte algoritmes te ontwerpen waarin de kennis en 
ervaring op alle deelgebieden van de radiowetenschappen verwerkt zijn. 
Een interessante illustratie in dit opzicht is het werk van Leijten [15] 
waarin ‘smart antenna’ technieken in digitale ontvangers verwerkt 
werden. 
Het zal nu echt nodig worden dat de radiomensen leren te 
communiceren met de ICT specialisten, iets wat tot nu toe nog niet 
voldoende is gelukt. Ook de industrie kampt met het probleem dat de 
specificaties van een ‘overall’ systeemontwerp zo moeilijk te vertalen 
en uit te splitsen zijn in respectievelijk analoge RF en digitale IF en 
basisband subsystemen. Het onderzoek van de fysische laag, met 
name het transmissiepad, speelt in die specificaties een centrale rol. 
Een modern platform voor het ontwerpen en testen van digitale radio-
systemen die geconfigureerd kunnen worden door software is daarbij 
een eerste vereiste. Voor de realisering van een dergelijk platform zijn 
de laatste jaren door de leerstoel reeds investeringen gedaan. Het is te 
hopen dat de daarvoor gecreëerde vacature snel vervuld kan worden.

Nieuwe uitdagingen dienen zich op dit moment volop aan. De opkomst 
van ‘Ultra Wideband’ systemen dreigt het hele bouwwerk van selectieve 
frequentietoewijzing voor radiodiensten op zijn kop te zetten; zowel 
regelgevers als radioastronomen voorspellen rampen op het gebied 
van storingsbeheersing. Een gedegen basis voor het ontwerpen en 
beoordelen van deze systemen ontbreekt nog; daar is nog veel te doen. 
Ook gezondheidsaspecten van de belasting door radiostraling zijn een 
thema dat van belang is voor flankerend onderzoek tijdens de nog 
steeds voortgaande expansie van draadloze systemen. Zolang men 
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niet definitief kan bewijzen dat er geen probleem is, zal de radio-
wetenschapper uitgedaagd worden door een bezorgde gemeenschap.

De achter mij liggende 15 jaar overziende kom ik tot de conclusie dat 
de leerstoel zich als kleine onderzoeksgroep met succes heeft geconcen-
treerd op het beoefenen van dat deel van de radiowetenschappen waar 
hij goed in was. Ik hoop aangetoond te hebben dat concentratie iets 
anders is dan versmalling. Nieuwe kansen voor onderzoek door een 
kleine groep en voor de financiering daarvan komen vaak voort uit een 
unieke combinatie van expertises. Samenwerking met de industrie moet 
voortkomen uit de keuzes die men maakt als onderzoekers, en niet 
andersom. Louter reactief keuzes maken leidt al snel tot versmalling 
van het aandachtsgebied en uiteindelijk tot het doodbloeden van het 
onderzoek.
Ik hoop van harte, dat de ‘track record’ van de leerstoel (zowel kwalitatief
als financieel) ertoe zal leiden dat spoedig in een fulltime opvolging kan 
worden voorzien, zodat het onderzoek kan worden voortgezet in de volle 
breedte die noodzakelijk is om te overleven.

Ik moet bekennen dat in de eerste jaren het geven van colleges mij 
niet is meegevallen. Een keuzevak verzorgen is niet zo’n probleem; 
het opzetten van een nieuw college kost altijd veel tijd, maar het is niet 
echt moeilijk om vanuit je onderzoekservaring met enthousiasme te 
vertellen over de stand van de techniek in je eigen vak. Het geven van 
basiscolleges in wat nu de bachelorfase gaat heten is een heel ander vak. 
Didactisch verantwoord en zuiver de grondslagen uiteenzetten van de 
telecommunicatie vereiste veel meer grondige studie en tijd dan ik 
verwacht had. Ik heb evenwel ervaren dat die inspanning zich dubbel en 
dwars terugbetaalt. De kruisbestuiving tussen het bestuderen en over-
brengen van basisprincipes en het leiden van geavanceerd onderzoek is 
zo groot dat die naar mijn mening niet gemist kan worden, ook door de 
hoogleraar niet. Ik heb daar ook gaandeweg meer plezier in gekregen. 
Daar, in de bachelorfase, wordt ook bij de studenten de basis gelegd van 
de interesse voor het eigen vakgebied die dan later via de keuzevakken 
en de begeleiding tijdens stages versterkt wordt en leidt tot de keuze 
voor afstuderen bij de leerstoel. 
Het begeleiden van afstudeerders is niet alleen een essentiële onderwijs-
taak, het is ook een uitstekend middel om het eigen onderzoek, zoals dat 
veelal door promovendi wordt uitgevoerd, breed te houden. 
De leerstoel Radiocommunicatie heeft zich wat dat betreft altijd kunnen 
verheugen in een grote populariteit; in 15 jaar zijn circa 120 studenten 
afgestudeerd, een cijfer dat vooral ook de goede sfeer in de groep door de 
jaren heen illustreert. Voor die goede sfeer ben ik alle medewerkers van 
de leerstoel zeer dankbaar. Wij hebben ervoor gekozen om een kleine 
groep te zijn met veel studenten. Het omgekeerde nastreven leidt tot 
het opbouwen van researchcentra die even goed buiten de universiteit 
kunnen functioneren. Het is de vraag of het juist is investeringen in het 
onderwijs daarvoor te besteden.

Als voorzitter van de Onderwijscommissie van de faculteit heb ik ook 
met veel plezier meegewerkt aan het bewaken van de kwaliteit van het 
onderwijs. Met name kan hier genoemd worden het wegwerken van 
de ‘gele kaart’ van de inspecteur en de totstandkoming van het nieuwe 
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curriculum. Beide zijn het resultaat van een uitstekende samenwerking 
tussen de twee geledingen in de commissie, studenten en medewerkers 
enerzijds en de Directeur Onderwijs anderzijds. 
Studenten zijn een onmisbaar deel van de Opleidingscommissie. Zonder 
hun inbreng zou het werk van de commissie louter administratief van 
aard zijn. Ik denk met plezier terug aan de vele pittig inhoudelijke 
discussies die plaats hadden tussen de commissieleden onderling en 
tussen de commissie en de onderwijsdirecteur.

Het nieuwe curriculum dat nu twee jaar in werking is beoogt studenten 
inzicht te geven in de samenhang van de aangeboden leerstof met 
het ontwerpen van systemen en het oplossen van problemen. Uit een 
onderwijskundige studie aan de Universiteit Twente bleek duidelijk 
dat goede studenten een samenhangende voorstelling hebben van de 
problemen waaraan ze werken. Zwakke studenten komen niet verder 
dan een fragmentarisch beeld. In het onderwijs is het evenwicht tussen 
kennis en vaardigheden een klassiek doel. Het zoeken daarnaar zorgt 
gelukkig wel voor dynamiek in het onderwijs. Op dit moment is er 
ook weer kritiek op het nieuwe Ontwerp Gericht Onderwijs (OGO); 
misschien is de balans nu weer te ver naar de andere zijde doorgeslagen? 
Hoe dan ook, we kunnen troost putten uit het citaat van oud-
medewerker Jaap Dijk: “Geen enkel onderwijssysteem is in 
staat de goede studenten te verknoeien.”

Mijnheer de Rector, ik ga dit college afsluiten en daarmee een belangrijk 
deel van mijn carrière: die van onderzoeker in dienstverband. Mensen 
hebben mij de afgelopen maanden vaak gevraagd: “En, wat ga je nu 
doen?” Mijn echtgenote organiseerde vorig jaar juli, op de dag van mijn 
officiële uittreding, een ‘geraniumparty’ waarop circa 70 vrienden mij 
elk een geranium brachten. Ik kan u zeggen: ik heb er nog geen moment 
achter gezeten! Ik heb allereerst het afgelopen collegejaar nog met 
plezier mijn colleges verzorgd en studenten begeleid. Dat is ook de 
reden dat ik nu pas echt afscheid neem; een afscheidscollege geven en 
dan een maand later weer voor de collegebanken staan vond ik niet zo 
stijlvol. Ik heb daarnaast inmiddels een aantal activiteiten als zelfstandig 
consultant ontwikkeld. Deze hebben weer nieuwe interessante 
ervaringen opgeleverd. Met name maatschappelijke vragen en weten-
schapsbeleid hebben daarbij mijn interesse. Ik hoop dat werk nog 
geruime tijd te kunnen voortzetten en zo aan mijn professionele 
carrière een plezierige en waardevolle eindfase toe te voegen. 

Al is het boek dus nog niet uit, toch past bij dit overzicht een dankwoord 
aan een aantal mensen die naar mijn mening aan mijn carrière en 
functioneren richting en bijzondere steun hebben gegeven. Allereerst 
aan de heer Van der Scheer, de chef van het Radiolaboratorium van  
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PTT waar ik de vrijheid heb genoten om mijn eigen interesses te ont-
wikkelen. Wij hadden met drie groepsleiders, een souschef en hem als 
chef een zeer goed functionerend managementteam ‘avant la lettre’. 
Ik heb buitengewoon goede herinneringen aan die tijd. 

Ten tweede prof. André Van der Vorst van de Université Catholique 
de Louvain in Louvain-la-Neuve, die mij op exact het juiste moment 
prikkelde om een promotiestudie te beginnen. Dat doen naast een volle 
dagtaak is zwaar, maar ook heel ‘good for the soul’ zoals de Engelsen 
zeggen. Het is naar mijn mening essentieel voor het begrijpen en 
begeleiden van aio’s om zelf die pijn, de lichte wanhoop van het 
worstelen en doorworstelen, én de uiteindelijke vreugde van het 
voltooien van zo’n omvangrijke studie eens meegemaakt te hebben. Ik 
vind alleen daarom al, dat een hoogleraar gepromoveerd moet zijn. 

De collega’s in de faculteit en daarbuiten met wie ik heb samengewerkt 
in onderwijs, onderzoek en management bedank ik voor de open en 
plezierige werksfeer. Ik ben òf buitengewoon naïef of inderdaad maar 

zelden geconfronteerd geweest met lelijke vormen van tegenwerking. 
Ik ben Fons Heetman dankbaar voor de wijze waarop hij mij als decaan 
destijds deze voor een buitenstaander toch bijzondere werkomgeving 
heeft ingeleid. Djan Khoe dank ik voor de samenwerking binnen de 
vakgroep Telecommunicatie; wij zijn lange tijd in de faculteit het enige 
paar voltijdse hoogleraren geweest die samen door één vakgroepdeur 
konden.

Ik heb de medewerkers al bedankt voor de goede sfeer in de leerstoel; 
ik wil nog even in het bijzonder dr. Matti Herben noemen. Hij heeft mij 
een aantal malen gedurende langere tijd vervangen, een niet geringe 
taak die hij met buitengewone inzet heeft vervuld. Onze samenwerking 
was zeer plezierig en effectief. Bij de dank aan medewerkers betrek ik 
uiteraard ook het twintigtal aio’s en twaio’s die deel uitgemaakt hebben 
van de groep, en ‘last but not least’ alle overige studenten die via stages 
en afstudeerwerk niet alleen van ons begeleiding hebben ontvangen 
maar ook belangrijke bijdragen hebben geleverd aan het functioneren 
van de leerstoel als centrum van kennis. Uiteindelijk is het vergaren, 
bewaren en delen van kennis het doel van een universiteit; dus aan 
de studenten is mijn laatste groet.

Ik heb gezegd.
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Prof.dr.ir. G. Brussaard trad in 1988 in dienst van de Technische 
Universiteit Eindhoven als hoogleraar Telecommunicatie. Op 3 oktober 
2003 neemt hij afscheid.

Gert Brussaard studeerde in april 1966 af aan de Technische Universiteit 
Delft als elektrotechnisch ingenieur en trad direct in dienst bij het 
Dr. Neherlaboratorium van PTT (het latere KPN Research, nu TNO 
Telecom). Na zijn dienstplicht bij de stafafdeling Technische Inlichtingen
van de Koninklijke Luchtmacht was hij leider van de groep Radio-
propagatie van het Radiolaboratorium van PTT. Ook was hij 
verantwoordelijk voor het experimentele grondstation van PTT 
in Nederhorst den Berg.
In oktober 1974 aanvaardde hij een functie bij ESTEC, het research-
centrum van de European Space Agency (ESA), waar hij na enige jaren 
hoofd werd van de Section Wave Interaction and Propagation van de 
Electromagnetics Division. In die functie was hij verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van een Europees programma voor onderzoek 
op het gebied van radiopropagatie en ‘remote sensing’ en voor de 
ondersteuning van het Telecommunications Department van ESA 
bij de inrichting van een grondstation voor de satelliet OTS. Onder 
zijn leiding werd ook de ‘Beacon Payload’ van de satelliet Olympus 
ontwikkeld. 
In 1985 promoveerde hij aan de Université Catholique de Louvain als 
Docteur en Sciences Appliquées op een proefschrift over radiometrisch 
onderzoek van de atmosfeer. 
In oktober 1988 werd hij benoemd als hoogleraar ‘Telecommunicatie, 
in het bijzonder Radiocommunicatie’ aan de Technische Universiteit 
Eindhoven, waar hij colleges in telecommunicatie, satellietcommunicatie 
en mobiele radiosystemen verzorgde. Onder zijn leiding was het grond-
station van de universiteit jarenlang het centrum van het propagatie-
onderzoek met behulp van satellieten in Europa. Tevens werd onderzoek 
verricht op het gebied van kanaalmodellering, antennes en netwerken 
voor (mobiele) radiosystemen, in samenwerking met bedrijven en 
onderzoeks-instellingen in binnen- en buitenland. 
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