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‘Eenvoud is het kenmerk van het ware’. Een prachtig Nederlands spreekwoord dat
zoveel betekent als dat iets wat waar is, ook eenvoudig moet zijn. Hier, op de
campus van de Technische Universiteit Eindhoven, moet ik echter constateren dat
er stellig veel waarachtige dingen gebeuren, maar dat eenvoud daar doorgaans
geen kenmerk van is. Integendeel, de dagelijkse praktijk van ingenieurs en weten-
schappers die hier werkzaam zijn, wordt gekenmerkt door complexe technolo-
gische vraagstukken, ingewikkelde analyses en bijzonder lastige dilemma’s waar-
mee ze creatieve bijdragen willen leveren aan technische uitdagingen in weten-
schap en maatschappij. 

Wanneer we komen te spreken over complexiteit in de ingenieurswetenschappen,
dan wordt doorgaans gedoeld op systemen die gevormd zijn uit een groot aantal
delen die op de één of andere manier gekoppeld zijn. Complexiteit is dan een
maat voor het aantal delen waaruit een systeem is opgebouwd en het aantal
relaties tussen de delen. Wat complex is en wat eenvoudig, is uiteraard subjectief
en zeker ook veranderlijk in de tijd. 

Diverse wetenschapsgebieden definiëren het begrip complexiteit verschillend. In
de numerieke wiskunde is complexiteit een maat voor het geheugengebruik en de
snelheid van het uitvoeren van een berekening op een computer. In de informatie-
theorie wordt complexiteit doorgaans geassocieerd met het werk van de Russi-
sche wiskundige Andrey Kolmogorov.

In mijn intreerede wil ik graag verduidelijken wat complexiteit in de systeem- en
regeltheorie betekent en wat dit vakgebied te doen staat om de toenemende
complexiteit van technologische systemen beheersbaar te krijgen. Daarom kies ik
als titel voor deze intreerede ‘Complexiteit onder controle’.

Inleiding
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Regeltheorie houdt zich bezig met het beïnvloeden van dynamische systemen. Als
één of meerdere uitgangen van een systeem gewenste referentiewaarden over de
tijd dienen te volgen, dan kan een regelaar de ingangen van een systeem zodanig
aansturen of corrigeren dat de gewenste uitgangen worden gerealiseerd. Een
gebruikelijke doelstelling is om regelaars correcties te laten uitvoeren waardoor
het geregelde systeem stabiel zal worden. Dat wil zeggen: kleine afwijkingen rond
een gewenste referentiewaarde worden gecompenseerd zonder te leiden tot aller-
lei ongewenste oscillaties of excursies rond het instelpunt.

Bij zelfregulerende systemen vinden corrigerende acties automatisch plaats. Een
zelfregulerend systeem bestaat uit een lus met een aantal cruciale componenten
zoals aangegeven in Figuur 1.

• Sensor: met behulp van één of meerdere sensoren worden fysische groot-
heden gemeten om informatie te krijgen over de status van het systeem.

• Regelaar: de gemeten uitgang wordt vergeleken met de referentiewaarde en
geeft een mogelijke volgfout. De volgfout wordt door een regelaar vertaald in
een geschikte regelactie. Deze vertaling wordt meestal softwarematig geïmple-
menteerd en vereist een berekening door een microprocessor.

• Actuator: om gewenst gedrag te kunnen realiseren, is het nodig om het sys-
teem daadwerkelijk te kunnen beïnvloeden door een geschikte regelactie uit te
voeren.

Onderzoek in systeem- en
besturingstheorie

systeem-
uitgang

systeem-
ingang

regel-
actie

volgfout

Regelaar Actuator Systeem

Sensor
gemeten uitgang

referentie

Figuur 1

Klassiek regelschema voor de besturing van een dynamisch systeem.
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Er zijn talloze voorbeelden om dit principe te illustreren. Een eenvoudig voorbeeld
is de temperatuurregeling in uw huiskamer. De referentie is de gewenste tempera-
tuur die u op uw kamerthermostaat programmeert. De sensor is een thermistor
(een temperatuurgevoelige weerstand) of een thermische diode die de feitelijke
temperatuur meet en omzet in een spanning. De actuator is uw cv-ketel, of een
elektronisch gestuurde thermostaatkraan. De regelaar is een simpele elektroni-
sche schakeling die de doorstroming van water door de radiatoren van uw cv-
installatie bepaalt, of liever, alleen de radiator in uw huiskamer. Bij een te lage
temperatuur wordt heet water rondgepompt, bij een te hoge temperatuur wordt
de verwarming uitgeschakeld (of uw airconditioning ingeschakeld).

De Nederlander Cornelis Drebbel (geboren in Alkmaar in 1572) mogen we aan-
merken als de uitvinder van het eeuwenoude principe van de thermostaat en hij is
daarmee ongetwijfeld de eerste Nederlander die een bijdrage leverde aan de
meet- en regeltechniek. Drebbel was uitvinder van een imposant aantal apparaten
en instrumenten waarvan de werking op wisselingen in temperatuur en luchtdruk
was gebaseerd. Hij ontwikkelde een broedmachine voor eieren, clavecimbels die
op zonnewarmte spelen en een draagbare hoogrendementskachel die waarschijn-
lijk werd gebruikt in het leger van Prins Maurits. Helaas is Drebbel in 1853 door de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen (I, pag. 64) ‘oneindig ver achtergesteld
bij zijn tijdgenoten Galilei en Kepler’. Zo ging dat met uitvinders. Anno 2011 wordt
nog steeds getracht om eerherstel voor deze wetenschapper te krijgen.

Figuur 2

Cornelis Drebbel (1572-1633).
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Het verwarmen van uw huiskamer gebeurt niet instantaan maar geleidelijk in de
tijd. Het temperatuurverloop is niet alleen afhankelijk van de warmwaterstroom in
de radiator, isolatie en grootte van het vertrek, maar ook van verstoringen als
gevolg van deuren of ramen die opengaan. Processen die veranderlijk zijn in de tijd
noemen we dynamisch. Een verbeterde temperatuurregeling zou rekening kunnen
houden met deze dynamiek, bijvoorbeeld door met minimaal energieverbruik uw
kamer precies op temperatuur te brengen op het door u geprogrammeerde
moment. Met kennis van het dynamische gedrag kan de regelactie anticiperen op
uw instelpunt en daarmee uw energierekening naar beneden bijstellen. Daarvoor is
het nodig dat we inzicht hebben in de diffusie van warmte in de ruimte. Relevant
daarvoor is het aantal en type radiatoren, de isolatie en de grootte van het vertrek.
Het is dan interessant om een model te maken dat de warmtediffusie in de kamer
beschrijft. Een dergelijk model kan vervolgens gebruikt worden om een energiebe-
sparende regelaar te ontwerpen. De regelaar wordt daarmee model gebaseerd: de
regelactie wordt berekend op grond van voorspellingen afkomstig van het model.

De methodologie van een modelgebaseerd ontwerp is zeer efficiënt en wordt veel-
vuldig toegepast. Het vereist een viertal stappen:
1. Ten eerste dient een mathematisch model van de relevante dynamica van het

systeem bepaald te worden.
2. Op grond van dit model wordt een regelaar ontworpen die geoptimaliseerd is

met betrekking tot de gewenste regeldoelen.
3. Vervolgens kan het gedrag van het geregelde systeem geanalyseerd en ge-

simuleerd worden met behulp van het model.
4. De regelaar wordt geïmplementeerd op het oorspronkelijke systeem.

In een moderne visie op deze strategie wordt rekening gehouden met onvermij-
delijke discrepanties tussen model en werkelijkheid. Het gedrag van het geregelde
systeem voldoet dan aan de wensen, zelfs als het model onzeker is of als het sys-
teem wordt beïnvloed door ongewenste storingen van buitenaf. De regelaar is dan
robuust tegen verstoringen en onzekerheden, waardoor de betrouwbaarheid van
het geregelde systeem wordt vergroot. Robuuste regelaars komen derhalve met
garantiebewijzen voor hun correct, betrouwbaar en veilig functioneren onder
veranderende omstandigheden.
Met goedkope en onbetrouwbare componenten kunnen op deze manier betrouw-
bare, hoog presterende regelsystemen worden gecreëerd. Grote kwaliteitsvariaties
in productieprocessen kunnen met computergestuurde machines worden terug-
gebracht waardoor instelpunten van processen dichter bij kritische grenzen
kunnen liggen (zie Figuur 3).
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Gerekend vanaf mijn studententijd werk ik inmiddels 25 jaar in dit vakgebied. Er is
zeer veel veranderd. Dankzij de digitale revolutie is rekenen goedkoop geworden.
Communicatie tussen componenten is snel, betrouwbaar, draad- of contactloos en
met permanent groeiende informatiedichtheden. De technologie achter sensoren
en actuatoren is enorm verbeterd. Nieuwe technieken voor regelaarsynthese en
robuuste optimalisaties zijn ontwikkeld. De theorievorming heeft geleid tot solide
mathematische technieken voor het geven van expliciete garanties over robuuste
stabiliteit en robuuste prestaties van nieuwe en belangrijke klassen van dyna-
mische systemen. Het aantal toepassingen voor het vakgebied is daarmee enorm
gegroeid. Grootschalige toepassingen vinden plaats in productiesystemen,
beheersing van industriële processen en het beheersen van communicatie-
systemen zoals netwerken in de mobiele telefonie, het internet of hoogspannings-
netten. Robuuste regelaars worden succesvol toegepast in navigatiesystemen in
voertuigen, voor het gecontroleerd laten landen en opstijgen van vliegtuigen,
standregelingen van satellieten, temperatuur- en stromingsregelingen in glas-
ovens, het beheersen van kristalgroei in de farmaceutische industrie, klimaat-
beheersing in gebouwen en het stabiliseren van chemische reactoren. Veiligheid,
energiegebruik en emissies van voertuigen op de weg, in het water, in de lucht en
in de ruimte worden geoptimaliseerd en gecontroleerd door zorgvuldig ontworpen
regellussen.

De systeem- en regeltheorie is daarmee een multidisciplinair vakgebied met wor-
tels in de wiskunde en vertakkingen in de elektrotechniek, werktuigbouwkunde,
scheikundige technologie, stromingsleer, biomedische technologie en bouwkunde.
In het multidisciplinaire karakter ligt een grote kracht van het vakgebied, maar het
is, tot op zekere hoogte, ook haar zwakte: het vakgebied past niet op natuurlijke

verandering instelpunt

inschakelen regelaar

kwaliteit

Figuur 3

Vermindering van variaties leidt tot kwaliteitsverbetering.
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wijze binnen de bestaande facultaire structuren en levert vaak onzichtbare of
verborgen technologie voor de buitenwereld.

Figuur 4

Toepassingen van regeltechniek bij navigatiesystemen, procesoptimalisatie in 
glasovens, positioneringssystemen in de lithografische industrie.
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Het is eigen aan de natuur van technologie om de grenzen van het mogelijke op te
zoeken, problemen op te lossen en nieuwe mogelijkheden te creëren om welvaart
en onze levensstandaard te verhogen. De ontwikkeling van nieuwe technieken,
technologie en software voor het modelleren van industriële en fysische processen
is daar een noodzakelijke voorwaarde voor en een permanente wetenschappelijke
uitdaging. Zoals hiervoor is beschreven vormen wiskundige modellen de onmis-
bare basis van de technologie om regelsystemen te ontwerpen met hoge presta-
ties, om kostenefficiënt te ontwerpen en om processen te optimaliseren. Doel van
modellering is daarbij het construeren van mathematische modellen die specifiek
zijn voor taken als besturen, analyseren, voorspellen of bewaken van processen.

Als we hier komen te spreken over complexiteit van systemen dan refereren we
naar de complexiteit van mathematische modellen. Verschillende kwantificaties
zijn daarvoor denkbaar. Een gangbare en goed gedefinieerde maat van complexi-
teit is de hoeveelheid informatie of geheugenopslag die relevant is voor het
toekomstige gedrag. De complexiteit is dan een maat voor het aantal denkbare
toestanden waarin een systeem zich kan bevinden. Bij modellen beschreven door
differentiaalvergelijkingen komt dit complexiteitsbegrip overeen met het aantal
eerste orde differentiaalvergelijkingen dat nodig is om een systeem te represen-
teren. Voor het beschrijven van het temperatuurverloop in uw huiskamer vol-
staat bijvoorbeeld één eerste orde differentiaalvergelijking: een model met 
complexiteit 1.

Discretisatietechnieken in scientific computing
Rigoureuze modellen beschrijven fysische relaties tussen grootheden en zijn vrij-
wel altijd gebaseerd op behoudswetten die basisprincipes in de fysica represen-
teren. De wetten van behoud van impuls en behoud van lading, energie of massa
zijn hiervan de klassieke voorbeelden. Deze modellen hebben generieke waarde 
in de zin dat de mathematische relaties die de behoudswetten representeren uni-
verseel geldig zijn in zeer uiteenlopende toepassingen: dezelfde wet is van toe-
passing op sterk verschillende systemen. Hoe belangrijk en elegant deze gene-
rieke modellen ook zijn, specifieke informatie is doorgaans sterk verborgen achter
details.

Complexiteit van systemen
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Generieke fysische modellen zijn doorgaans beschreven als stelsels partiële diffe-
rentiaalvergelijkingen die de evolutie van variabelen in ruimte en tijd beschrijven.
Deze spatieel-temporele modellen laten doorgaans niet toe dat oplossingen ana-
lytisch bepaald kunnen worden. Technieken uit de numerieke algebra en nume-
rieke analyse zijn dan onmisbaar voor het simuleren van deze modellen.

Dankzij de enorme rekenkracht en de innovaties in ‘scientific computing’ (nume-
rieke wiskunde) is het echter kinderlijk eenvoudig geworden om nauwkeurige,
zelfcorrigerende simulatiemodellen uit universele natuurkundige wetten te con-
strueren. Deze simulatiemodellen geven kennis en inzicht op een veilige, snelle en
controleerbare manier. Ze zijn daarmee een geschikt middel voor het bestuderen
van dynamica in situaties die in het echte leven te duur of te gevaarlijk zijn, of zich
afspelen op tijdschalen die in de realiteit te lang of te kort van duur zijn. Simu-
laties zijn bij uitstek geschikt om antwoord te krijgen op ontwerpvragen: diverse
scenario’s kunnen worden doorgerekend, geanalyseerd en vergeleken. Het mag
dan ook niet verwonderlijk zijn dat veel wetenschappelijk onderzoek volledig
afhankelijk is van de nauwkeurigheid van numerieke simulaties. Verder is het
maatschappelijk volledig geaccepteerd dat relevante informatie zoals weersvoor-
spellingen, files, getijdebewegingen, luchtvervuiling en economische scenario’s
worden ontleend aan simulatiemodellen.

Hoezeer simulaties ook zijn ingeburgerd in het wetenschappelijk bedrijf, nume-
rieke modellen en numerieke analyses hebben ook belangrijke beperkingen in het
verkrijgen van inzicht in complexe fysica. Ondanks de enorme contributies op het
gebied van de numerieke wiskunde zijn er een aantal belangrijke nadelen:

Figuur 5

Eindige-elementenmodel met meer dan 360.000 elementen voor de simulatie van een
industriële glasoven.
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• De eindige-elemententechnieken zijn puur wiskundig van aard en houden
doorgaans geen rekening met de achterliggende fysica. Kwalitatieve model-
eigenschappen zoals stabiliteit, fysische behoudswetten, regelbaarheid of
waarneembaarheid, gaan in numeriek approximatieve modellen doorgaans
verloren. Met name voor de synthese van modelgebaseerde regelaars is dit
een sombere constatering.

• De vereiste nauwkeurigheid van numerieke simulatiemodellen blijkt niet altijd
realiseerbaar. Zo zijn specificaties in de hightech industrie dermate hoog, dat
eindige-elementenmethoden voor het berekenen van magnetische inducties in
elektromechanische actuatorsystemen niet langer nauwkeurig genoeg zijn om
betrouwbare voorspellingen te kunnen geven.

• Afhankelijk van de spatiële dimensionering en de vereiste nauwkeurigheid kan
de rekentijd en het aantal vergelijkingen dat in numeriek approximatieve
modellen per tijdstap opgelost dient te worden excessief groot worden 
(Figuur 5). Toestandsvectoren van dimensie 105-108 zijn geen uitzondering.

De enorme complexiteit en het verlies van fysisch relevante informatie in nume-
rieke modellen is daarmee een substantieel probleem, zeker voor modelge-
baseerd regelaarontwerp. Het paradigma is derhalve dat het met moderne nume-
rieke methoden gemakkelijk is geworden om complexe modellen te creëren, maar
zeer complex om eenvoudige, fysisch nauwkeurige of ontwerpspecifieke modellen
te construeren. 

Schaalvergroting
Een tweede oorzaak voor de toenemende complexiteit van mathematische model-
len ligt in de groeiende noodzaak om modellen te creëren waarin een groot aantal
fysische fenomenen wordt gecombineerd. Laat mij proberen dit toe te lichten aan
de hand van een voorbeeld uit de hightech lithografische industrie. 

Optische lithografie is een fotografisch proces waarmee microchips en geïnte-
greerde schakelingen worden gemaakt. De functionaliteit, de afmeting en de capa-
citeit van deze chips is volledig afhankelijk van de precisie van deze lithografische
methoden.

Bij de productie van microchips en geïntegreerde schakelingen wordt hierbij een
plak silicium, een wafer, diverse keren belicht via een complex lenzensysteem
waarmee een patroon van componenten en bedradingen in silicium wordt gegra-
veerd. De positionering van de wafer onder het lenzensysteem dient daarbij snel
en met zeer grote nauwkeurigheid plaats te vinden. Ook de lenzen zelf dienen met



12 prof.dr. Siep Weiland

grote nauwkeurigheid gepositioneerd te zijn om de scherpte van het beeld te
garanderen.

Om u een idee te geven van de specificaties; deze machines beschikken over
duizenden actuatoren en sensoren, positioneren wafers in microseconden met
nauwkeurigheden van enkele nanometers, met snelheden tot 1 meter per seconde
en versnellingen van ongeveer 10 m/sec2. De belichting van de wafer veroorzaakt
temperatuurverschillen in de lenzen en het lenssysteem die bij een orde van
grootte van enkele milligraden Kelvin optische fouten (chromatische aberraties)
tot gevolg hebben die niet tolereerbaar zijn en gecompenseerd dienen te worden.
Een hele uitdaging.

Figuur 6

Temperatuurverandering in lenzen veroorzaakt afwijkingen in patronen op chips.

Figuur 7

Contactloze planaire actuator.
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In het kader van deze applicaties werken we al geruime tijd samen met de vak-
groep elektromechanica en vermogenselektronica aan de ontwikkeling van actua-
torsystemen voor de realisatie van nieuwe planaire positioneringssystemen waar-
mee dergelijke nauwkeurigheden haalbaar zijn (zie Figuur 6). Verder wordt in onze
vakgroep in samenwerking met ASML onderzoek uitgevoerd naar lenscorrecties
voor het compenseren van chromatische aberraties. 

Van belang bij dit onderzoek is dat de specificaties niet langer toestaan om uit-
sluitend naar elektromechanische of optische fenomenen te kijken. Aspecten,
zoals thermische belastingen of deformaties van materialen, die in eerste instantie
verwaarloosbaar lijken, worden bij aangescherpte specificaties wel relevant. Er is
inzicht nodig in de interactie van mechanische, elektromagnetische, optische en
thermische aspecten. Pas als dit in voldoende detail is begrepen en in modellen is
vastgelegd, kunnen modelgebaseerde regelsystemen worden ontwikkeld die op
een integrale manier met deze fenomenen rekening kunnen houden. De complexi-
teit van deze modellen wordt substantieel groter door het toenemende aantal fysi-
sche grootheden en het toenemende aantal natuurkundige aspecten die relevant
zijn voor de beschrijving van de dynamica.

Netwerken van geïnterconnecteerde systemen
Een derde oorzaak voor een vrijwel ongelimiteerde groei van complexiteit van
dynamische systemen ligt in het creëren van grootschalige netwerken van geïnter-
connecteerde systemen. Doordat communicatie en informatieuitwisseling tussen
systemen en componenten snel, goedkoop en betrouwbaar is geworden, kunnen
machines en systeemcomponenten gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden en
met elkaar interacteren. Illustratieve voorbeelden hiervan zijn de netwerken voor
mobiele telefonie, netwerken voor het betalingsverkeer, het internet of het
Europese hoogspanningsnet.

Mechanisch
ThermischElektrisch

Model

Chemisch Transport

Optisch
Figuur 8

Schaalvergroting van modellen.
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Ofschoon de samenleving in toenemende mate afhankelijk is van het betrouwbaar
functioneren van complexe netwerken, laat die betrouwbaarheid en de prestaties
van netwerken in de praktijk regelmatig te wensen over. Tijdelijke uitval van com-
municatienetwerken voor mobiele telefonie of storingen in de energievoorziening
leiden niet alleen tot ongemak, maar ook tot onveilige en in sommige gevallen
levensbedreigende situaties.

De technologische uitdagingen voor het ontwikkelen van regelsystemen voor deze
netwerken zijn enorm. Het aan elkaar koppelen van op zichzelf goed geregelde en
stabiele systemen kan onstabiel en ongewenst gedrag veroorzaken. Als gevolg
hiervan zijn stabiliteit, betrouwbaarheid en robuustheid ten aanzien van ver-
storingen cruciale doelstellingen voor het gedrag van netwerken van dynamische
systemen.

Voor het vakgebied van de systeem- en regeltechniek liggen op dit terrein zeer
veel onderzoeksvragen en belangrijke uitdagingen. 

Een illustratief voorbeeld is het Europese hoogspanningsnet. Het is een continent-
breed uitgespannen netwerk met 400 miljoen actieve producenten en consu-
menten. Bijna iedere consument van elektriciteit is inmiddels ook producent. Het
Nederlandse net is gekoppeld aan de netten in de rest van Europa. De liberalisatie

Figuur 9

Complexiteit in het Europese hoogspanningsnetwerk.



15Complexiteit onder controle

van de energiemarkt heeft tot gevolg dat de regulering van transport en capaciteit
over het net niet langer het monopolie is van één of enkele energieproducenten,
maar in zeer korte tijd is gedecentraliseerd over diverse regionale netbeheerders.
Daarnaast wordt inmiddels ongeveer 30% van het vermogen geleverd uit duur-
zame energiebronnen zoals water, zon en wind. Ofschoon deze nieuwe energie-
bronnen in sterk wisselende en vaak onvoorspelbare mate bijdragen aan de
energievoorziening, dragen ze geenszins bij aan het stabiel en betrouwbaar func-
tioneren van het net. 

Daarnaast is het logistiek problematisch om de steeds grotere belastingvariaties
in het hoogspanningsnet automatisch op te vangen door reservecapaciteit naar de
juiste plaatsen in het net te transporteren. Bij deze congestieproblematiek is een
goede coördinatie noodzakelijk tussen transport en leveranciers om een stabiele
en continue elektriciteitsvoorziening te garanderen. In Nederland is Tennet hier-
voor verantwoordelijk. De vraag is vervolgens hoe om te gaan met deze grootst
denkbare interconnectie van systemen; een markt met dynamische prijsstellingen
tussen consumenten en producenten en substantiële onzekerheden over de bij-
dragen van alternatieve energiebronnen.

Gelet op de omvang en complexiteit van dergelijke netwerken zijn centrale regel-
systemen waarin alle gemeten grootheden gelijktijdig worden verwerkt tot
geschikte regelacties om logistieke redenen niet te realiseren. Het klassieke para-
digma voor het construeren van een regelaar in één enkele regellus is voor derge-
lijke netwerken daarom niet langer geschikt.

In een decentrale regeling worden individuele deelsystemen geregeld maar vindt
geen communicatie plaats tussen de diverse regelaars in het netwerk. Dit is welis-
waar realiseerbaar, maar door het gebrek aan globale supervisie en coördinatie
kan bij een decentrale regeling geen garantie worden gegeven over de stabiliteit
en het betrouwbaar functioneren van het gehele netwerk. Het is daarom belangrijk
om bij deze problematiek naar andere architecturen te kijken voor het ontwikkelen
van regelsystemen. De grote aandacht voor gedistribueerde regelingen, ‘smart
grids’ en intelligente netwerken is om die reden zeer terecht.

Dit zijn configuraties die bestaan uit een groot aantal regelaars die niet alleen
gekoppeld zijn aan deelsystemen, maar eveneens onderling communiceren door
informatie uit te wisselen. Bij de synthese van dergelijke regelaars dient rekening
gehouden te worden met complexe communicatiestructuren tussen deelsystemen
in het netwerk, toenemende onzekerheid over het gedrag van deelsystemen en
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onbetrouwbaarheid over de informatieuitwisseling tussen deelsystemen in het
netwerk. 

In deze netwerken is niet langer de fysica en onze mogelijkheid tot het modelleren
van fysische componenten de bepalende factor voor het ontwikkelen van regel-
systemen, maar is met name de complexiteit van de informatiestructuur een factor
van doorslaggevende betekenis voor het ontwikkelen van betrouwbare, stabiele
en robuust opererende netwerken. Vanuit de regeltheorie zijn veel middelen
beschikbaar voor de analyse van stabiliteit en robuust gedrag van geïnterconnec-
teerde systemen. Voor de synthese van gedistribueerde regelaars voor netwerken
zijn echter aanmerkelijk minder resultaten voorhanden. Hierin liggen grote uit-
dagingen voor dit vakgebied op technisch, methodologisch en theoretisch niveau.

regelaar regelaar regelaar regelaar

proces proces proces proces

Figuur 10

Gedistribueerd regelsysteem.
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Modelapproximatie
Onder modelapproximatie verstaan we technieken waarmee complexe modellen
worden vereenvoudigd. Uitgaande van een complex model wordt een vervangend
model gezocht dat beschreven wordt door (aanzienlijk) minder vergelijkingen. De
essentie bij modelapproximatie is om uit grootschalige generieke modellen speci-
fieke modellen af te leiden die geschikt zijn voor een duidelijke en goed gedefini-
eerde taak. Het doel bij deze technieken is om op een systematische manier een
reductie, vereenvoudiging of approximatie van een complex model te bewerk-
stelligen, zonder grote concessies te doen aan de nauwkeurigheid, de kwaliteit of
de voorspellende waarde van het complexe model. Bij modelapproximatie is het
dus zaak om slechts die aspecten van een bestaand model te duiden en te selec-
teren die significant zijn voor de intentie van het model. 

Het systematisch vereenvoudigen van complexe modellen heeft diverse voordelen
en kan een noodzakelijke stap zijn om diverse redenen: 
• Simulaties worden minder rekenintensief en kunnen sneller worden uit-

gevoerd.
• Modelgebaseerd regelaarontwerp wordt mogelijk gemaakt, is eenvoudiger

en/of numeriek betrouwbaarder.
• De analyse van modellen wordt vergemakkelijkt.
• Er is minder geheugenruimte nodig voor de opslag van het vereenvoudigde

model.
• Vereenvoudigde modellen leiden tot eenvoudige en daarmee gemakkelijk

implementeerbare regelaars.
• Realtime procesoptimalisering wordt gefaciliteerd met eenvoudige en snelle

modellen.

De noodzaak voor nieuwe technologie en methodologie voor modelapproximatie
wordt gelukkig onderkend. Voor veel industriële processen is de ontwikkeling van
efficiënte modelapproximatietechnieken een onmisbare stap voor een succesvol
modelgebaseerde optimalisatie, besturing, voorspelling of simulatie.

Complexiteit onder controle
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Ondanks een groot aantal activiteiten op het gebied van modelapproximatie zijn er
veel en belangrijke onderzoeksvragen: 
• Zo is het synthetiseren van (robuuste) regelaars met vooraf vastgelegde

complexiteit een moeilijk probleem waarvoor weinig concrete en numeriek
betrouwbare oplossingen voorhanden zijn.

• Bij modelapproximatie is het van groot belang om fysische eigenschappen
zoals stabiliteit, passiviteit of behoudswetten van het complexe model over te
dragen aan het vereenvoudigde model. Een vervangend model van een passief
(of stabiel of regelbaar) systeem is meestal alleen zinvol als het wederom pas-
sief (of stabiel of regelbaar) is. Het ontwikkelen van approximatietechnieken
die deze kwalitatieve eigenschappen ondersteunen en kopiëren in de ver-
vangende modellen is verre van eenvoudig.

• Het verlies aan nauwkeurigheid in het vervangende model moet gekwantifi-
ceerd worden, bij voorkeur in termen van de taak waarvoor het model bedoeld
is. Zo is een approximatief model met uitstekende voorspellende eigen-
schappen niet noodzakelijk geschikt voor regelaarontwerp.

• Het vervangende model moet berekenbaar zijn met numeriek betrouwbare
middelen.

Voor de klasse van lineaire tijdsinvariante systemen bestaan diverse efficiënte
technieken om de complexiteit van modellen drastisch te verlagen. Voor deze
klasse van systemen zijn concessies aan modelnauwkeurigheid goed voorspel-
baar. Voor modelklassen van niet-lineaire systemen, hybride systemen, parameter-
afhankelijke systemen of systemen beschreven door differentiaal-algebraïsche
vergelijkingen is dit zeker niet het geval en liggen er enorme uitdagingen op het
gebied van modelapproximatie. Met name het verenigen van relevante fysische 
en mathematische eigenschappen voor approximatieve modellen maakt het ont-
wikkelen van nieuwe en bruikbare reductietechnieken tot een moeilijk terrein.

In de afgelopen jaren hebben wij veel onderzoekservaring opgedaan met pro-
jectieve methoden om grootschalige modellen uit met name de stromingsleer
effectief te benaderen door sterk vereenvoudigde modellen. Bij deze technieken
worden signalen ontbonden in een aantal basiscomponenten die onderling lood-
recht op elkaar staan. Het oorspronkelijke signaal is daarbij de som van de basis-
componenten. Dergelijke decomposities laten zich goed illustreren aan de hand
van het voorbeeld van zichtbaar licht dat, bij geschikte breking, wordt gedecompo-
neerd in basiscomponenten die bestaan uit verschillende kleuren. Door goede
keuzes te maken van de basiscomponenten kan het aantal significante termen 
in een decompositie van een signaal worden gereduceerd. Het signaal wordt
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daardoor gecomprimeerd tot een decompositie van slechts enkele basiscompo-
nenten. Iedereen die ooit geschilderd heeft weet dat kleuren op deze manier
opgebouwd kunnen worden uit de drie primitieve kleuren rood, groen en blauw.
Door juiste combinaties te nemen van dit drietal basiskleuren kan een groot aantal
kleuren worden gevormd.

Dit principe kunnen we toepassen voor de vereenvoudiging van complexe syste-
men. Zijn eenmaal de relevante basiscomponenten bepaald, dan kan door het toe-
passen van projectietechnieken op de modelvergelijkingen van het complexe sys-
teem het aantal vergelijkingen worden gereduceerd of een systeem, beschreven
door partiële differentiaalvergelijkingen, worden vervangen door een systeem dat
beschreven wordt door een klein aantal gewone differentiaalvergelijkingen. Dit
biedt belangrijke voordelen:
• Door middel van deze zogenaamde Galerkin-projecties kunnen modellen van

enkele honderdduizenden vergelijkingen systematisch gereduceerd worden tot
enkele tientallen vergelijkingen, in veel gevallen met behoud van zeer behoor-
lijke nauwkeurigheid.

• Door de keuze van de basiscomponenten kan relevante modelinformatie goed
worden geselecteerd.

• De resulterende vergelijkingen geven de combinaties van de basiscomponen-
ten weer als tijdsafhankelijke functies en zijn numeriek uitstekend oplosbaar.

In een populaire toepassing van deze methode worden de basiscomponenten empi-
risch bepaald uit data. In dat geval wordt op grond van metingen of gesimuleerde
data een ordening gemaakt van basiscomponenten op grond van een kwantificatie
van hun bijdrage in de data. Alleen de meest relevante basiscomponenten worden
gebruikt om een projectieruimte te definiëren, andere worden verwaarloosd.

Figuur 11

Decompositie van signalen in basiscomponenten, compositie van signalen uit 
basiscomponenten.
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Ter illustratie van deze techniek zouden we kunnen kijken naar de stroming van
een vloeistof rond een cilinder zoals aangegeven in Figuur 12a. De vloeistof
stroomt vanaf de linkerkant in de cilinder en wordt in een werveling gebracht door
de wrijving en afbuiging die de cilinder veroorzaakt. Het stromingsmodel bestaat
uit een spatiële discretisatie van de Navier-Stokes-vergelijkingen die de stroom-
snelheid beschrijft in 3583 geselecteerde punten. De toestandsvector (en dus de
complexiteit) van dit model heeft daarmee dimensie 7166. Uit een simulatie wor-
den geschikte (optimale) basiscomponenten berekend die de spatiële informatie
in de stroming representeren. Enkele dominante basiscomponenten staan afge-
beeld in Figuur 13. Het gereduceerde model is verkregen door projectie op de
eerste vijf basiscomponenten. De complexiteit van het model is daarmee terug-
gebracht van 7166 naar slechts 5 toestanden. Een substantiële reductie van
complexiteit met, in dit geval, behoud van grote nauwkeurigheid. De stromings-
richtingen van beide modellen staan afgebeeld in Figuur 12b en zijn nauwelijks
onderscheidbaar.

In een aantal projecten zijn in onze vakgroep op grond van substantieel vereen-
voudigde modellen met succes regelaars ontwikkeld voor de procesindustrie. Een
aantal generalisaties van deze projectiemethoden zijn door ons gemaakt in de
richting van compressiemethoden voor multivariabele dataobjecten en specifieke
technieken om rekensnelheden te vergroten.

a. Eindige-elementenmodel met 7166 b. Gereduceerd model met 5 toestanden (met
toestanden. stromingsrichtingen gereduceerde model).

Figuur 12

Stroming van een vloeistof rond een cilinder.

Figuur 13

Contactloze planaire actuator.
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Tot vandaag hebben technieken voor modelapproximatie weinig impact gehad op
elektrisch geleidende vloeistoffen of gassen in elektromagnetische velden of op
het actief regelen van elektromagnetische velden in materialen of plasma’s. Ik
hoop daar verandering in te brengen.

Er is meer aandacht en onderzoek nodig om technieken te ontwikkelen waarin
vereenvoudigde modellen zeer specifieke eigenschappen hebben. Dit is verre van
eenvoudig, al is het maar omdat modelspecifieke informatie moeilijk te abstra-
heren is. Simulatiemodellen genereren massieve hoeveelheden data waarin het
gericht zoeken naar verbanden en eigenschappen praktisch niet uitvoerbaar is.
Daarbij komt dat gegevens zich met een grote herhalingsfactor in zowel de data
als de onderliggende vergelijkingen aandienen. Technieken voor decompositie,
partitionering en compressie van multivariabele dataobjecten kunnen de granu-
lariteit van data verlagen en zijn stellig interessant in deze context. Ons recente
onderzoek naar benaderingen van tensoren past in deze lijn van datacompressie-
technieken en lijkt mij waardevol voor een verdere generalisatie van projectie-
technieken in spatieel-temporele modellen. Daarnaast zijn nieuwe technieken 
voor modelapproximatie van parameterafhankelijke systemen zeer gewenst in 
een groot aantal toepassingen.

Poort-Hamilton-systemen en discretisatietechnieken
Als we terugkeren naar het hiervoor besproken probleem van discretisatietech-
nieken van simulatiemodellen - namelijk het verlies van fysisch relevante infor-
matie in numerieke modellen - dan is het interessant te constateren dat de
systeemtheorie hiervoor interessante concepten kan aanbieden.

We hebben geschetst dat rekenkundige methoden voor systemen die beschreven
worden door partiële differentiaalvergelijkingen gebaseerd zijn op wiskundige
approximatietechnieken waarbij de fysische betekenis van het onderliggende
model verloren gaat in de compositie en interactie van eindige-elementen. Aan de
andere kant is het concept van passiviteit van systemen zeer goed ontwikkeld en
heeft het geleid tot een wiskundige modelleringstheorie waarin fysische be-
grippen als energie, stabiliteit, vermogensuitwisseling en interconnecties van
componenten zijn gegeneraliseerd op een geschikt en zeer krachtig systeem-
theoretisch niveau.

De klasse van poort-Hamiltonse systemen is interessant in deze context. Dit zijn
systemen waarin de energieopslag expliciet onderdeel uitmaakt van de sys-
teembeschrijving. Deze systemen interacteren met hun omgeving via poorten
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waarlangs vermogensuitwisseling plaatsvindt. Poort-Hamiltonse systemen hebben
daarmee de belangrijke eigenschap dat interconnecties van deze systemen in een
poort-Hamilton-systeem resulteert waarbij de energieopslag van de deelsystemen
gedistribueerd raakt via vermogensbehoudende interconnecties. Daarmee is de
stabiliteit en energetische passiviteit van deze systemen gegarandeerd bij wille-
keurige interconnecties van poort-Hamiltonse systemen. 

Dit principe kan op een aantrekkelijke manier gebruikt worden voor het model-
leren en simuleren van fysische modellen die gebaseerd zijn op mechanische,
elektrische of elektromechanische energieconversies. Indien de evolutie van varia-
belen in een dergelijk systeem plaatsvindt in zowel spatiële (ruimtelijke) als tem-
porele (in tijd variërende) coördinaten, dan kan een dergelijk systeem spatieel
gediscretiseerd worden als een interconnectie van poort-Hamiltonse systemen
waarin vermogensuitwisseling plaatsvindt via de poorten. Dit heeft als doorslag-
gevend voordeel dat de spatiële distributie van de interne fysische energieopslag
benaderd wordt terwijl de totale energieopslag bij de spatiële discretisatie in-
variant blijft.

Met deze simulatiemodellen kunnen structuur en fysische behoudswetten der-
halve gegarandeerd worden met nauwkeurigheden tot op machineprecisie. 

In Nederland wordt binnen diverse academische groepen fundamenteel onderzoek
gedaan naar poort-Hamiltonse systemen. Recentelijk hebben wij spatiële discreti-
satietechnieken geïmplementeerd voor een- en tweedimensionale poort-Hamilton-
se modellen van elektromagnetische velden, beschreven door Maxwell’s verge-
lijkingen. Er is nog veel onderzoek nodig om deze technieken te verfijnen en 
te generaliseren naar hogere dimensies en naar thermische en wellicht ook

Figuur 14

Drie bemonsteringsmomenten van een simulatie van ladingdistributie door poort-
Hamiltonse systeeminterconnecties (een 2D-simulatie van Maxwell's vergelijkingen).
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chemische processen. Gelet op de vraag naar gespecialiseerde discretisatie-
schema’s die structuur en fysische eigenschappen invariant laten, heb ik er veel
vertrouwen in dat deze technieken in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen
in het modelleren en simuleren van elektromechanische systemen en een interes-
sant alternatief gaan worden voor klassieke eindige-elementenmethoden. 

Besturing van gedistribueerde systemen
Zoals al is opgemerkt staat bij de bestudering van netwerken van dynamische sys-
temen de informatie- en communicatiestructuur tussen systemen centraal. Een
goed conceptueel begrip van de interconnectie tussen twee en meer systemen is
daarvoor van evident belang. Bekijken we de koppeling van twee of meer sys-
temen (Figuur 15) dan kan informatie tussen de componenten op diverse manieren
worden uitgewisseld.

Zo worden bij een fysieke interconnectie specifieke natuurkundige grootheden aan
elkaar gelijk gesteld. Energie kan, eventueel draad- of contactloos, uitgewisseld
worden tussen de componenten. Met de koppeling kan ook data gericht gecom-
municeerd worden van de ene naar de andere component. Dat kan continu in de
tijd of met onderbrekingen van gelijke of variërende duur. Informatie kan syn-
chroon of asynchroon worden gecommuniceerd, met of zonder vertraging als
gevolg van rekentijd, transmissietijden of congestie in het netwerk. 

In mijn eigen onderzoek beschouw ik netwerken waar energie wordt overgedragen
van de ene naar de andere component. De interconnectievariabelen zijn dan te
interpreteren als poorten waarover vermogen wordt uitgewisseld tussen de
componenten.

Zoals al is opgemerkt zijn veel dynamische modellen gebaseerd op energie-
behoudswetten die fysische principes representeren. Het is echter zeker zo inte-
ressant om te kijken naar systemen waar energetische verliezen inherent zijn aan
de fysica. Deze systemen verliezen energie over de tijd, typisch als gevolg van

model-i model-j

pji

pijFiguur 15

Interconnectie van dynamische systemen.
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wrijving of straling. De verloren energie wordt omgezet in andere vormen, zoals
bijvoorbeeld warmte. Voor systemen die interacteren met hun omgeving via in- en
uitgangssignalen is deze fysische eigenschap uit te drukken in het zeer krachtige
concept van dissipativiteit. Kortgezegd is een systeem dissipatief als de hoeveel-
heid opgeslagen energie na een experiment niet groter kan zijn dan de som van de
initieel aanwezige energie en de hoeveelheid energie die tijdens het experiment
wordt toegevoegd. Anders gezegd, een dissipatief systeem kan niet meer energie
opslaan dan wat in het verleden geleverd is. De dissipatieongelijkheid 

‘variatie van opgeslagen energie ≤ geleverd vermogen’

legt daarmee een fundamentele beperking op tussen het gedrag van interne
toestanden en het externe gedrag van het systeem. 

Als theoretisch concept zijn dissipatieve systemen door Jan Willems in de jaren 70
geïntroduceerd. Dit concept vormt een natuurlijke abstractie van het fysische
begrip van een dissiperend systeem en staat aan de basis van een imposant aan-
tal regeltheoretische contributies en toepassingen in de regeltechniek. In dit meer
abstracte kader hebben dissipatieve systemen een aantal natuurlijke en krachtige
eigenschappen:
• Stabiliteit: mits de energiefunctie niet-negatief is, zijn dissipatieve systemen

altijd stabiel.
• Modulariteit: interconnecties van dissipatieve systemen zijn wederom dissi-

patief.
• Genericiteit: de fysische begrippen van energie en vermogen laten zich mathe-

matisch abstraheren tot gegeneraliseerde energiefuncties en gegeneraliseerde
vermogensfuncties. De genoemde dissipatieongelijkheid kan daardoor andere
dan natuurkundige grootheden representeren, zoals bijvoorbeeld een regel-
doel, een gewenst niveau van storingsonderdrukking of een kwantificatie van
een onzekere parameter van een systeem.

Een belangrijke consequentie van deze eigenschappen is dat een netwerk van
gekoppelde dissipatieve systemen wederom dissipatief zal zijn, en daarmee sta-
biel. Ook een uitbreiding van een bestaand netwerk met dissipatieve componen-
ten blijft dissipatief en daarmee stabiel. De complexiteit van het netwerk en het
aantal componenten is daarbij niet relevant. Wat wel relevant is zijn de keuzen van
de gegeneraliseerde energie- en vermogensfuncties die de dissipativiteit van de
componenten aantonen.
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Voor de klasse van lineaire systemen is het zoeken naar deze functies goed uit te
voeren. Voor deze systemen laat de dissipatieongelijkheid zich herschrijven als
een lineaire matrixongelijkheid waarin onbekende matrices de gegeneraliseerde
energie en vermogensfuncties representeren. Dankzij zeer krachtige numerieke
algoritmen uit de convexe optimalisatietheorie zijn deze functies efficiënt en snel
te berekenen. Het verifiëren van de dissipativiteit van een component in een net-
werk is daarmee een numeriek probleem geworden.

Voor het synthetiseren van gedistribueerde regelaars in een netwerk geldt hetzelf-
de principe. De regelaar voor ieder individueel deelsysteem vormt een additionele
vrijheidsgraad met de bedoeling om de geregelde component dissipatief te
maken. Zie Figuur 16. Toevoeging van de parameters van de regelaar maakt het
probleem om een dissipatief geregelde component te creëren behoorlijk lastiger
(een niet-convex optimalisatieprobleem), maar is met geschikte wiskundige tech-
nieken terug te brengen naar het verifiëren van de oplosbaarheid van een lineaire
matrixongelijkheid en is daarmee een oplosbaar probleem geworden.

Ik heb deze technieken gebruikt om de synthese van robuuste gedistribueerde
regelaars in netwerken mogelijk te maken. Een dergelijke regelaar houdt expliciet
rekening met modelonzekerheden van de deelsystemen, garandeert stabiliteit en
een prestatieniveau voor storingsonderdrukking voor het gehele netwerk onder
variërende en onzekere omstandigheden. Door het grote aantal optimalisatievaria-
belen is toepassing van deze techniek voor grootschalige netwerken voorlopig nog
niet mogelijk. Wel hoop ik daar met vervolgonderzoek aandacht aan te besteden
en oplossingen voor aan te dragen. 

model-i model-j

regelaar-i regelaar-j

pji

pij

qji

qijFiguur 16

Interconnectie van geregelde dynamische systemen in een gedistribueerd netwerk.
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Een illustratie van een gedistribueerde robuuste regeling betreft de besturing van
een netwerk van vier gekoppelde elektriciteitsgeneratoren. De modellen van de
generatoren hebben onzekere parameters en het netwerk staat onder invloed van
externe vermogensbelastingen. Doel van de regeling is om de frequentie van het
netwerk te stabiliseren en ongevoelig te maken voor vermogensbelastingen.
Figuur 17 geeft een vergelijking tussen de responsies van een centrale, decentrale
en gedistribueerde regeling.
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Figuur 17

Vergelijking tussen een gedistribueerde (blauw), centrale (rose) en decentrale (rood)
regeling.
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Ten slotte enkele opmerkingen over het onderwijs in de systeem- en regeltheorie.
In een maatschappij waar steeds meer ontwikkelingen door technologie worden
gedreven, is een constante vraag naar goed opgeleide en competente ingenieurs.
De verwachting is dat die vraag in de komende jaren alleen maar groter wordt.

Studenten en instellingen worden vanaf volgend jaar geconfronteerd met boetes
bij overschrijding van vier jaar effectieve studietijd voor het afronden van de
bachelor. Verder mogen studenten hun eigen masterprogramma financieren en
hebben technische opleidingen de reputatie zwaar te zijn. Ofschoon er tekorten
zijn aan goed opgeleide ingenieurs is het dus maar de vraag welke middelbare
scholier nog vrijwillig kiest voor een dergelijke opleiding.

Deze universiteit staat op het punt om grote hervormingen door te voeren in het
bacheloronderwijs. In de nieuw geplande bacheloropleiding wordt techniek
gecombineerd met sociale, juridische en humanitaire aspecten die deel gaan uit-
maken van alle opleidingen. Doel is om meer keuzevrijheid in de opleidingen aan
te bieden, te verbreden, meer aandacht voor internationalisering en een univer-
siteitsbrede bacheloropleiding aan te bieden die losstaat van de bestaande facul-
taire structuren. Daar is veel voor te zeggen. Ik heb al aangegeven dat systeem-
theorie als algemene onderzoeksdiscipline een sterk multidisciplinair karakter
heeft met raakvlakken en concrete toepassingen in vrijwel alle ingenieursweten-
schappen. Het is om die reden dat het systeemdenken, dat in dit vakgebied
centraal staat, een fundamentele plaats zou moeten innemen in een basispro-
gramma voor een universiteitsbrede bachelor. Ik wil hier sterk voor pleiten.

Dankzij de inspanningen van veel mensen is het academische onderwijs in de sys-
teem- en regeltheorie in Nederland goed georganiseerd. In het kader van de 3TU-
activiteiten is in 2007 het initiatief genomen om een masteropleiding Systems and
Control aan te bieden. Deze opleiding trekt een constante stroom van met name
buitenlandse studenten en is van zeer hoge kwaliteit. De promovendi die in Neder-
land werkzaam zijn in dit vakgebied wordt een zeer solide technisch opleidings-
programma aangeboden. Het ‘Dutch Institute of Systems and Control’ (DISC) is
een landelijk onderzoeks- en opleidingsinstituut waarin alle academische groepen

Onderwijs
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in Nederland verenigd zijn die actief zijn op het gebied van systeem- en regel-
techniek. Ik heb zelf het voorrecht gehad tot de eerste generatie van studenten te
behoren van het toenmalige landelijke Netwerk Systeem- en Regeltheorie. Dat is
van grote betekenis geweest. DISC heeft in haar 25-jarig bestaan een onderzoeks-
en onderwijsprogramma opgebouwd met een sterk internationale oriëntatie en
biedt promovendi en onderzoekers een uitstekend nationaal en internationaal net-
werk voor het uitvoeren van onderzoek. Ik zou willen dat dit netwerk verder uit-
groeit en leidt tot verdere intensivering van internationale samenwerking tussen
studenten en wetenschappers. 
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Sinds 1 augustus 2010 ben ik als voltijdhoogleraar werkzaam aan deze universiteit
op het gebied van besturingen van spatiële en temporele systemen. Ik ben zeer
veel dank verschuldigd aan een groot aantal mensen die deze positie voor mij
mogelijk hebben gemaakt.

Jan Willems, mijn wetenschappelijke vader, die mij zowel als student als promo-
vendus aan de faculteit Wiskunde van de Rijksuniversiteit Groningen de liefde
voor de systeem- en regeltheorie heeft bijgebracht. Jouw ongekende enthousias-
me voor het vak en creativiteit blijven voor mij een bron van inspiratie. Ik stel het
zeer op prijs dat je hier aanwezig bent.

Al mijn docenten die mij in de voorloper van de huidige onderzoekschool DISC de
fijne kneepjes van het vak hebben bijgebracht.

Ton Backx die als decaan van de faculteit Electrical Engineering deze positie
mogelijk heeft gemaakt en zijn volle vertrouwen in mij heeft gesteld bij het uit-
voeren van onderzoek.

Het College van Bestuur dat haar vertrouwen in mij heeft gesteld. 

Paul van den Bosch, Mircea Lazar, Leyla Ozkan, Nelis van Lierop, John Kessels, 
Will Hendrix, Barbara Cornelissen, Udo Bartzke, Ad Damen, Yucai Zhu, Andrej
Jokic, Wim Coene en Henk-Jan Bergveld als directe collega’s en de promovendi 
en studenten van de vakgroep Control Systems. Ik wil hen bedanken voor de
dagelijkse en jarenlange samenwerking.

Mijn vrienden en kennissen die hier aanwezig zijn en mede verantwoordelijk zijn
voor mijn muzikale en culturele vorming.

Mijn ouders en broer bedank ik voor hun jarenlange morele ondersteuning. 

Dankwoord
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Ten slotte, en stellig de belangrijkste, Teresa en Yurien, jullie weten mij als enige te
overtuigen dat niet complexiteit maar vooral eenvoud in het leven onder controle
moet blijven. 

Ik heb gezegd.



31

Siep Weiland (1962) studeerde in 1986 af aan de faculteit Wiskunde en Natuur-
wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1991 promoveerde hij in
Groningen op een proefschrift over de theorie van approximatie en storingsonder-
drukking van lineaire systemen. Na zijn promotie was hij als postdoctoraal onder-
zoeker verbonden aan de faculteit Electrical and Computer Engineering van Rice
University in Houston (USA). Sinds 1992 is hij werkzaam bij de faculteit Electrical
Engineering van de TU/e.
Na zijn benoeming tot universitair docent is Siep Weiland in 2000 benoemd tot
universitair hoofddocent en in 2010 tot hoogleraar. Zijn onderzoek betreft de
algemene theorie van systemen, synthesetechnieken van modelgebaseerde auto-
matische regelingen, robuustheid en stabiliteit van geregelde systemen en model-
approximatie. Hij is bestuurslid van het Dutch Institute of Systems and Control
(DISC), de Nederlandse onderzoeksschool op het gebied van systeemtheorie en
regeltechniek.

Curriculum vitae
Prof.dr. Siep Weiland is per 1 augustus 2010 benoemd tot voltijdhoogleraar Spatial-

temporal Systems for Control aan de faculteit Electrical Engineering van de
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). 
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