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‘Embedded systemen bestaan uit hardware en software en sluiten 
100 procent aan bij de topsector High Tech Systemen en Materialen. 
Software engineering is essentieel voor embedded systemen – en we 
blinken er in uit,’ zegt Mark van den Brand van de TU Eindhoven 
naar aanleiding van het hoofdstuk How can embedded systems make our 
environment smart? uit The scientific answer to the roadmap ICT for the top 
sectors. Door Leendert van der Ent 

Natuurlijke èn Kunstmatige  
Intelligentie: Dubbel zo slim essentieel. Een actuele vraag is hoe de embedded software 

engineer al tijdens het bouwen kan bepalen of zijn systeem 

aan de gestelde eisen voor geheugengebruik, robuustheid 

en prestaties voldoet. Een model moet al uitspraken over 

het uiteindelijke systeem mogelijk maken.’

Model based software engineering maakt het in combinatie met 

hardware-modellen mogelijk om vroegtijdig vast te stellen 

wat de hardware aankan. Past de software die je erop gaat 

draaien? ‘Daarnaast willen bedrijven ook eenmaal gebouwde 

systemen in de modelomgeving kunnen testen én in die 

omgeving automatisch software kunnen genereren.’ 

Voor alle software, dus ook voor embedded software, is het 

zaak om de hoeveelheid en kwaliteit van software in de hand 

te houden. Van den Brand: ‘Dat betekent naast modellen 

toepassen ook: nieuwe software effectief ontwikkelen en 

bestaande modules hergebruiken.’

Vooroplopen 
Die praktijkvragen leveren belangrijke wetenschappelijke 

uitdagingen op, zegt Van den Brand. ‘Eén daarvan ligt in de 

schaalbaarheid en het doorrekenen van modellen. Het is in 

principe mogelijk om het gedrag van één ECU uit een auto 

te modelleren. Maar alle interacterende en interfererende 

ECUs uit een auto in één integraal model onderbrengen 

vergt nog teveel rekencapaciteit.’ 

Ook het integreren van (veiligheids)standaarden in model-

len is een forse uitdaging. Van den Brand: ‘Het vaststellen 

of software aan de standaarden voldoet is nu mensenwerk 

dat achteraf plaatsvindt. Het zou mooi zijn als het model 

tijdens het bouwen al aangeeft of iets conform de regels is, 

zoals bijvoorbeeld de spellingcorrectie in Word doet. Dit is 

nog een lange weg, want de formulering van standaarden 

is niet makkelijk in machinetaal om te zetten.’

Deze vragen spelen wereldwijd, in een veld met een  

moordende concurrentie. Nederland kent met hightech-

bedrijven zoals NXP, Philips, DAF, ASML, FEI en TomTom 

veel grote gebruikers van embedded software. ‘Ik durf te 

stellen dat we vooroplopen. Mensen realiseren zich niet dat 

mobiele telefoons weliswaar uit het Verre Oosten komen, 

maar dat er wel Nederlandse chips met Nederlandse 

embedded software in zitten.’ I/O

Prof.	dr.	Mark	van	den	Brand	van		
de	TU	Eindhoven.

Wetenschappelijk	antwoord

In	‘The	scientific	answer	to	the	Roadmap	ICT	for	the	Top	Sectors’	geeft	het	ICT-

wetenschapsveld	zijn	reactie	op	de	Roadmap	ICT.	Het	beschrijft	wat	de	grote	weten-

schappelijke	ICT-uitdagingen	zijn	die	ten	grondslag	liggen	aan	veel	van	de	problemen	

die	de	topsectoren	graag	opgelost	willen	hebben.	Het	wetenschappelijk	antwoord	

verscheen	eind	2013	en	is	te	downloaden	via	www.ictonderzoek.net/ictroadmap.

Voor embedded systemen gelden specifieke eisen. Van den 

Brand: ‘Het zijn niet de grootste softwaresystemen, maar 

ze moeten wel real-time werken en energieverbruik is vaak 

een belangrijke factor. De accu van je smartphone, auto of 

pacemaker mag tenslotte niet snel leegraken.’

De auto-industrie is een belangrijke afnemer van embedded 

systemen. ‘Twee van mijn promovendi werken aan smart car-

onderwerpen voor DAF Trucks: de software-architectuur in 

trucks en functional safety. In een beetje personenauto zitten 

tegenwoordig al zeventig tot tachtig Electronic Control Units 

(ECUs). Die systemen mogen niet onverwacht interfereren. 

Het risico op gevaarlijke reacties moet bij auto’s, vliegtuigen 

en medische systemen maximaal worden uitgebannen. 

Software voor embedded systemen moet daarbij aan steeds 

meer standaarden voldoen.’

Modellen
De dynamiek en interactie tussen industrie en wetenschap 

in dit vakgebied zijn goed. Van den Brand: ‘De industrie 

vraagt robuuste systemen, dus verificatie en validatie zijn 

Een	slimme	auto	gebruikt	veel		
embedded	systemen	die	de	menselijke	
bestuurder	ondersteunen	om	veiliger	
te	rijden.	
(Bron:	www.embedded-vision.com)
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