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Inleiding en verantwoording 

Sinds de instelling van leerstoelen voor Meten en Regelen in 
1959 aan de toenmalige Technische Hogeschool Eindhoven 
hebben zich op vele vlakken grote ontwikkelingen voltrokken. 

We noemen allereerst de gigantische ontwikkelingen in het 
vakgebied zei f, dat uitgegroeid is tot een zeer uitgebreide 
discipline met vele vertakkingen en met zeer vele beoefenaren 
op universiteiten, in de industrie en in de dienstensector. Door de 
stormachtige ontwikkeling van de computer (met daaraan 
gekoppeld de opkomst van de ontwikkelsoftware) en van de 
instrumentatiehardware is veel wat vroeger alleen op papier 
mogelijk was, nu standaard (en dikwijls voor lage prijs) rea
I iseerbaar. 

Verder is in het universitaire onderwijs het een en ander 
gebeurd: de emancipatie van instroom, toegankelijkheid voor 
"iedereen", de ingrijpend gewijzigde docent-student verhouding, 
de maatschappelijke relevantie, moderne onderwijsmethoden, 
hanteren van eindtermen bij onderwUsmodules, beoordeling van 
kwaliteit van onderwijs (landelijke onderwijsvisitaties). 

Bij het onderzoek is eveneens veel veranderd: projectmatig 
werken, internationalisatie van het onderzoek, de publicatiecul
tuur, afstemming met zustergroepen, onderzoekfinanciering 
middels geldstromen vanu it overheid (eerste en tweede 
geldstroom) en industrie (derde geldstroom), middelenverwer
ving middels competitie met concurrerende voorstellen ingediend 
bij nationale- (zoals NWO, STW, FOM) of internationale pro-

gramma's (EU), voortgangsrapportage, internationale onder
zoekvisitatie etc. 

Op maatschappelijk vlak herkennen we: doorbreken van de 
klassieke hiërarchische verhoudingen (met als gevolg democrati
sering van de universiteiten), internationalisatie van de maat
schappij, de informatiemaatschappij, de economische toppen en 
dalen, de veranderde appreciatie van de ingenieur en de "acade
micus", de indringende invloed van de politiek op de universitei
ten om maar een paar dingen te noemen. 

In dit wervelende spel van krachten heeft de vakgroep Meten en 
Regelen (ER) meegespeeld en ze is er aan onderworpen geweest. 
ER heeft bestaan vanaf 1959, eerst als zelfstandige leerstoel, 
later, tot I juni 1996, als vakgroep en vervolgens als leerstoel in 
de vakgroep Meet- en Besturingssystemen. In deze periode is 
door velen veel werk verzet, vooral in het onderwijs en in het 
onderzoek. Dit moge o.m. blijken uit een paar getallen: ER heeft 
tot I januari 1997 641 afgestudeerden, 14 gepromoveerden en 9 
ontwerpers afgeleverd. 

Per I juni I 996 maakt ER door reorganisatie van de faculteit 
Elektrotechniek deel uit van een grotere eenheid, de vakgroep 
Meet- en Besturingssystemen (MBS), en heeft als zelfstandige 
groep opgehouden te bestaan. 

Inmiddels heeft een "generatie regeltechnici" in ER plaats ge
maakt voor opvolgers. De groep is nu weli swaar relatief klein 
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maar bewerkt met succes een groot terrein, hetgeen moge blijken 
uit o.m . de grote belangstelling van studenten en de vele contac
ten met bedrijven. 

Het punt waar ER nu is aangeland lijkt dan ook de moeite waard 
om eens achterom te kijken en te proberen het verleden van de 
(vak)groep te doen herleven . Een commissie van (oud-)vak
groepsleden heeft zich met veel plezier tot taak gesteld om 
herinneringen op papier te (doen) krijgen, om feitenmateriaal te 
verzamelen, en om te proberen wat terugkoppeling van afgestu
deerden te krijgen . 

Het resultaat is dit boekje geworden met daarin een aantal 
artikelen van direct betrokkenen, met data van ER-personeel, 
ER-hoogleraren, ER-gepromoveerden en ER-afgestudeerden en 
met een uitgewerkte enquête. Het heeft niet de pretentie volledig 
te zijn, noch om als officiële geschiedschrijving te dienen. 

Wij wensen U veel leesplezier toe! 

De redactie. 

INLEIDING EN VERANTWOORDING 
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DEEL I 

Geschiedenis, achtergronden en verwachtingen 
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De vakgroep ER in het algemeen 

C. Huber en H.H. van 'de Ven 

De jaren van opbouw (1959 ca. 1969) 
De geschiedenis van de vakgroep ER begint met de discus

sies in 1958 over het studieprogramma bij de afdeling der 
Elektrotechniek (E) van de pas opgerichte Technische Hoge
school Eindhoven (THE). In het Gedenkboek TUE 1956-1 99 11 

leest men onder de subtitel "Het begin, opstelling van een onder
wijsprogramma" op pagina 18 het volgende: 

"Er werd bij de opzet van het programma ook rekening 
gehouden met het toen nog beginnend vakgebied van de 
meet- en regeltechniek, ook in verband te zien met automati
sering. De verwachting was dat dit vakgebied met zijn uitge
breide toepassingsmogelijkheden in en buiten de elektrotech
niek sterk zou groeien. Het merkwaardige van dit vak is dat 
de uitgebreide theoretische onderbouwing ervan voortgeko
men is uit de elektrische netwerktheorie, in het bijzonder de 
theorie van de terugkoppeling en de elektrische filters. Maar 
deze theorieën lenen zich eveneens uitstekend voor de bestu
dering en beschrijving van talrijke effecten in de procesin
dustrie, de servotechniek, medische en biologische processen 
enzovoorts. De overweging dat men slechts kan regelen 
inzoverre men kan meten, leverde het argument om meten en 
regelen gecombineerd te beoefenen, waarbij tevens de bestu
dering van de meetsensoren aan de orde kan komen. Dit zijn 
de elementen waarin, ten behoeve van meting of registratie, 
grootheden in elektrische eenheden kunnen worden vertaald. 
Mede op instigatie van onze adviseur uit Delft, prof. Verha
gen, werd aanvanke lijk zelfs geprobeerd dit vakgebied a ls 
van zodanig algemeen belang te rekenen, dat het voor a lle 

afdelingen gezamelijk uit één centrum bediend zou worden. 
Deze gedachte bleek wat te revolutionair. De elektrotechniek 
kreeg uiteindelijk een aparte en later zelfs grote zelfstandige 
vakgroep voor dit gebied . Deze groep bleef echter altijd zeer 
vruchtbare contacten met in het bijzonder de overeenkom
stige groep bij Natuurkunde behouden, zoals bijvoorbeeld in 
de vorm van gemeenschappelijke colloquia. Als docenten 
voor dit vakgebied werden in de beginfase aangesteld 
prof.dr. C.E. Mulders van het Dr. Neher Laboratorium en 
prof.dr.ir. P. Eykhoff van de Delftse afdeling der Elektro
techniek." 

Professor Mulders doet zijn intrede op I februari 1959. Zijn 
leerstoel krijgt de aanduiding ER van "Elektrotechniek, Rege
len" . In datzelfde jaar worden professor Rademaker en professor 
van Nauta Lemke tot "gewoon" (voltUds) hoogleraar op het vak
gebied "Regelen" benoemd, resp. bij Technische Natuurkunde 
THE en het Laboratorium voor Elektrotechniek THD. Aan elke 
leerstoel is een personeelsbudget gekoppeld zodat de hoogleraar 
zich kan omringen met enige medewerkers. Het ontwerpen van 
de colleges Meten, Regelen, Meten Bijzondere Onderwerpen en 
Voortzetting Regeltechniek, alsmede het ontwerpen en inrichten 
van de practica (men noemt ze in die tijd oefeningen) Meettech
niek en Regeltechniek, het aanbesteden van het benodigde instru
mentarium voor onderwijs en onderzoek en het organiseren en 
inrichten van de betreffende ruimtes en infrastructuur (o.a. een 
400 Hz-net voor servosystemen) neemt een tijdlang de hele 
capaciteit van de hoogleraar en zijn team in beslag. 

Mulders, C.E. en Niesten J.G.; De Faculteit Elektrotechniek. 
In: Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven 1956-1 991. 
Uitgave van de TUE, Eindhoven 199 1 
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De ontwikkelingen in het vakgebied regelen voltrekken zich zeer 
snel. Reeds in 1964 wordt professor Eykhoff benoemd als 
tweede hoogleraar op het gebied van meten en regelen aan de 
afdeling E van de THE. Vanaf dat moment vormen de twee 
leerstoelen samen de groep ER. Men stelt voor de leerstoelen de 
aanduidingen ERA (Mulders) en ERB (Eykhoff) in en verdeelt 
de aandachtsvelden in grote trekken als volgt in meettechnische 
en regeltechnische facetten: 

Mulders: elektrische meettechniek; het elektrisch meten van 
niet elektrische grootheden (temperatuur, trilling, afstand en 
hoek voor navigatie en standregeling), regeltechnische com
ponenten (servo's, synchro's, versterkers en meetopnemers) 
en daarmee te realiseren mechanische regelsystemen. Over de 
verdere ontwikkeling van deze sectie ERA gaan de hoofd
stukken "Meettechniek en de vakgroep ER" , "Traagheidstech
niek" en "Medische elektrotechniek; de beginjaren" en ten 
dele ook "35 jaar ER regeltechniek" . 
Eykhoff: theorie van de regelsystemen en -processen, para
meterschattingstechnieken, identificatie, stochastische signaal
theorie, informatietheorie. Hierover kunt u verder lezen in de 
hoofdstukken "35 jaar ER regeltechniek" en "De vakgroep 
ER en systeem i den ti ficatie" . 

Groepsbijeenkomsl ca. 1967. v.ln.r. Dolf van Rede, Conrad Huber. 
Piel van Soest en Ad van den Boom. 

DE VAKGROEP ER IN HET ALGEMEEN 

Feitelijk vormt ER reeds een vakgroep avant la lettre! De twee 
leerstoelen ERA en ERB beschikken van begin af over een 
gemeenschappelijk secretariaat en een gemeenschappelijk atelier. 
Dit laatste is een elektronische en mechanische werkplaats met 
een bemanning van rond de drie of vier personen voor het 
realiseren van apparaten en opstellingen voor de oefeningen, 
voor collegedemonstraties en voor het onderzoek. 

Vrijwel vanaf het begin bestaat er behoefte aan rekenfaciliteiten . 
Er vormt zich een groepje leden die zich hier in verdiepen. Dat 
mondt van lieverlee uit in een gemeenschappelijke computerfaci
liteit waar tenslotte in 1987 een aparte beheerder voor wordt 
aangetrokken. Hierover meer in het hoofdstuk "ER-computerfaci
liteiten". 

Ook de practicumruimten worden gemeenschappelijk beheerd. 
Een team van ouderejaars studentassistenten verzorgt daar, onder 
leiding van de verantwoordelijke personeelsleden, de dagelijkse 
gang van zaken inclusief het begeleiden van de studenten bij het 
uitvoeren van de proeven en het corrigeren van hun practicum
verslagen. Het is tot in de zeventiger jaren gebruikelijk een 
aantal studentassistenten "in dienst" te hebben die, elk voor een 
aantal semesters voorafgaand aan hun afstudeerdatum, deze 
taken vervullen, waardoor men ze bij wijze van spreken tot het 
personeel van ER kan rekenen. (Zie hiervoor "Meettechniek en 
de vakgroep ER".) 

Meten en regelen zijn theoretisch twee verschillende aspecten 
van het vakgebied maar in de praktijk kan men ze vaak niet los 
van elkaar beoefenen. Daarom verschillen de vakken die de 
leerstoelen ERA en ERB in het onderwijs behandelen duidelijk 
van elkaar, maar dat onderscheid vervaagt in het onderzoek. 

Zoals te zien is in het histogram personeel vakgroep ER (zie 
deel 11) kenmerkt zich de periode van opbouw door een snelle 
groei in omvang van ER: tussen '59 en '69 neemt het aantal 
personeelsleden monotoon toe van 5 tot 30, d.w.z. een groei van 
gemiddeld 2,5 personen per jaar. 
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DE VAKGROEP ER IN HET ALGEMEEN 

Afscheid van lne Kroef; v.l.n.r. /ne Kroef, Wim Leliveld, Care/ van 
den Erekei en prof Ey khoff ( 1968). 

Huisvesting 
De eerste maanden van haar bestaan is ER gehuisvest in het 

paviljoen (tijdelijke houten gebouwen, die ook thans nog ge
bruikt worden), maar nog in 1959 wordt als gast ingetrokken in 
de hal voor elektrotechniek (E-laag). In 1963 wordt verhuisd 
naar de hoogbouw voor Elektrotechniek (E-hoog), aanvankelijk 
met twee groepen op één niveau, later twee niveaus al leen voor 
ER. Aan het eind van de zestiger jaren heeft men bouwplannen 
inclusief bouwtekeningen en een programma van eisen gereed 
voor een nieuw onderkomen. De inmiddels uitgedijde zogenaam
de "systeemgroepen" zouden hier gezamenlijk in gehuisvest 
worden, nl. de regelgroepen van de afdelingen E en N (Natuur
kunde) en de groep EAB (digitale systemen) van afdeling E. Het 
gebouw is gepland loodrecht op E-hoog aan de kant waar nu het 
rekencentrum en het bestuursgebouw gesitueerd zijn. Helaas, de 
voordien zo heldere financiële hemel begint te betrekken en de 
bouw gaat niet door. 

Inmiddels schrijven we 1996 en er zijn weer nieuwe bouwplan
nen voor de hele faculteit, niet voor uitbreiding maar voor 

vervanging, waarvan men zegt dat die binnen enige jaren gerea
liseerd zullen zijn. 

Leerstoeluitbreiding (1969 t/m 1977) 
Sommige van de thema's, die men verspreid in het onder

zoek binnen ER frequent tegenkomt, behelzen medische toepas
singen van de meet- en regeltechniek. Einde van de zestiger 
jaren voelt men ervoor om dit onderwerp systematischer te laten 
behartigen en ondersteunt men dit door het aantrekken van ir. 
D.H. Bekkering, directeur van het Medisch Fysisch Instituut 
(MFI-TNO) te Utrecht, als buitengewoon hoogleraar voor de 
Medische Elektrotechniek. Ook vindt men ondersteuning van het 
aspect instrumentatie nodig en stelt men dr. H.A. van der Velden 
van DSM als buitengewoon hoogleraar aan. Beide hoogleraren 
ondervinden echter dat een gedegen invullen van de universitaire 
taak in deeltijd meer van hen vergt dan hun buitenuniversitaire 
hoofdwerkkring eigenlijk toelaat. Bekkering blijft tot en met 
1971 en Van der Velden tot 1969. 

In 1971 treedt de nieuwe Wet Universitair-Bestuurshervorming 
(WUB) in werking en wordt de groep ER, met de afzonderlijke 
leerstoelen ERA en ERB, één vakgroep ER. Deze heeft dan een 
gemeenschappelijk personeelsbestand. Er is een gemeenschappe
lijk vakgroepbestuur bestaande uit het gehele wetenschappelijk 
personeel (WP) en een in aantal hoogstens even groot aandeel 
uit de geleding niet-wetenschappelijk personeel (NWP) en 
tijdelijk personeel (promovendi en afstudeerders). Dezen worden 
gekozen door en uit de betreffende geleding en hebben dan net 
als het WP stemrecht op de vakgroepvergaderingen. Er komt een 
gekozen Dagelijks Bestuur (DB) onder leiding van de vakgroep
voorzitter, welke functie bij toerbeurt door een van de hooglera
ren vervuld wordt. 

In de vijftiger en zestiger jaren is het gebruik van analoge en 
digitale rekenmachines (computers) bij analyse en synthese van 
regelsystemen sterk in opkomst. De rekenmachine-elementen 
worden steeds sneller en goedkoper en de functie van rekenma
chines wordt steeds belangrijker. In 1972 wordt dan ook ir. F .J. 
Kylstra, werkzaam bij Shell, tot gewoon hoogleraar in de Meet-
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en Regeltechniek benoemd om de nodige aandacht te besteden 
aan Procescomputersystemen (zie dat hoofdstuk). 

In 1973 wordt (na enig zoeken) dr.ir. J.E.W. Beneken van 
MFI-TNO bereid gevonden als buitengewoon hoogleraar de 
medische elektrotechniek in de vakgroep te behartigen. Zijn 
aanstelling wordt in 1976 omgezet in een gewoon hoogleraar
schap. De gang van zaken rond dit onderwerp staat in de hoofd
stukken over de Medische elektrotechniek beschreven. 

De periode '70 t!m '77 kenmerkt zich door een t.o.v. de op
bouw fase verminderde groei van de vakgroep. Na een dip in 
1970 door pensionering en vertrek van een drietal personen volgt 
er weer een monotone groei van 27 tot een all-time-piek van 36. 
Dat is negen per zeven jaar ofwel I ,3 personen per jaar (zie het 
histogram in Deel 11). Daarna vlakt de groei af. 

Consolidatie, splitsing en inkrimping 
(1978 t/m 1980) 
Het begint erop te lijken dat de vakgroep in 1977 zijn ge

wenste samenstelling heeft verkregen . Maar verschil van inzicht 
omtrent de taakinterpretatie en bijgevolg van taakafstemming en 
verdeling van middelen tussen verschillende onderzoekgroepen 
maakt het raadzaam dat de vakgroep zich splitst. Verschillende 
splitsingsvoorstellen zijn in discussie met als uitkomst de vor
ming van de vakgroep Medische Elektrotechniek EME in 1980 
waarvan professor Beneken dan voorzitter wordt. Meer hierover 
staat in het hoofdstuk "De uitbouw van de medische elektrotech
niek ... ". Op het gebied van het onderwijs in de elektrische 
meettechniek is tussen ER en EME een goede en nauwe samen
werking blijven bestaan. 

In 1980 gaat het emeritaat van professor Mulders in. Hij vervult 
echter op verzoek van de vakgroep tot 1983 nog een leerop
dracht in de meettechniek. Enige tijd is er hoop dat er een 
opvolger zou komen en tal van candidaten van andere universi
teiten in Nederland, maar ook uit Engeland en Australië, staan 
daarvoor op de lijst. Getouwtrek binnen de vakgroep over de 

DE VAKGROEP ER IN HET ALGEivfEEN 

afstemming van leeropdrachten en inschakeling van hogeschool
organen veroorzaken een behoorlijke tijdvertraging. Dan is alle 
inspanning tevergeefs. De politiek begint bezuinigingen in het 
universitair onderwijs in te voeren en, voordat de onderhandelin
gen voor de opvolging afgerond kunnen worden, wordt de 
formatieplaats voor een nieuwe hoogleraar meet- en regeltech
niek ingetrokken. Met het emeritaat van professor Mulders in 
1980 valt de vakgroep ER na zestien jaar weer terug tot een 
vakgroep met twee leerstoelen zoals voor het eerst in 1964. 

De bovengenoemde bezuinigingen bij de universiteiten zijn 
onder andere ingegeven door het afnemend aantal studenten die 
voor een technische studie kiezen. De vakgroep ER heeft zich 
echter altijd kunnen verheugen in een bovengemiddeld grote 
belangstelling van studenten. 

Na de piekperiode van personeelsbezetting in de tweede helft 
van de zeventiger jaren zorgt de EME-afsplitsing ervoor dat het 
aantal personeelsleden van ER in 1980 een stap terug doet. Het 
blijft dan ca. tien jaar lang tussen de 25 en 30 om vervolgens op 
het huidige niveau van rond de 20 terecht te komen. 

Heroriëntatie (1981 t/m 1992) 
In 1981 is een van de twee onderzoeksgroepen binnen ER 

(een rond Kylstra en een rond Eykhoff) samenwerking aange
gaan met de faculteit Werktuigbouwkunde, vakgroep Produktie
technologie en Automatisering. Daartoe is een interfacultaire 
werkgroep geformaliseerd om gezamenlijk onderzoek te doen op 
het multidisciplina ire gebied van flexibele productie-automatise
ring en industrierobots (zie aldaar). A Is toepassing is gekozen 
het ontwikkelen en ontwerpen van een onbemande lascel. 

In 1983 doet de zogenaamde voorwaardelijke financiering (VF) 
haar intrede. Om aan de nieuwe eisen voor het verkrijgen van 
personele en financiële middelen te voldoen, is ook de andere 
ER -onderzoekgroep, parameterschatting/systeem identificatie, een 
samenwerkingsverband aangegaan met de vakgroepen Systeem
en Rege ltechniek (NR) van de faculteit Natuurkunde, en Beslis-
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kunde en Stochastiek (B&S) van de faculteit Wiskunde en 
Informatica. 

Vanaf 1990 is prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx als onbezoldigd deel
tijdhoogleraar aan de vakgroep verbonden. Hij zet samen met de 
medewerkers van professor Eykhoff diens onderzoekslijn voort 
met versterkte relatie tot industriële projecten. Daardoor kan 
professor Eykhoff zich grotendeels van zijn verplichtingen vrij 
maken en blijft hij van 1990 tot aan zijn emeritaat in 1996 als 
onbezoldigd hoogleraar met beperkte onderwijsopdracht deel 
uitmaken van de vakgroep. 

Vernieuwing (vanaf 1992) 
Met het emeritaat van professor Kylstra in 1990, de intrede 

van prof.dr.ir. P.P.J. van den Bosch in 1993 en het vertrek van 
professor Eykhoff in 1996, is de cirkel helemaal rond en is de 
vakgroep wat het aantal gewone hoogleraren betreft weer terug 
op het niveau van 1959. 

Het "Histogram personeel vakgroep ER" in Deel 11 (pag. 11 3) 
laat een vergelijkbare teruggang van het aantal vakgroepleden 
zien tot een niveau van gemiddeld boven de twintig per
soneelsleden. Ook de samenstelling van het personeel 
veranderde; bestond de bezetting in de vroegere jaren praktisch 
geheel uit personeel in vaste dienst waarvan ruwweg 50% WP 
(wetenschappelijk personeel), zo is thans de verdeling ongeveer 
eenderde voor elk van de drie categorieen WP, NWP (niet
wetenschappelijk personeel) en AIO (assistenten in opleiding). 
Deze laatsten werken aan hun promotieonderzoek ( 4-jarig). 

Intussen zijn een aantal leden van het WP aan de pensioenge
rechtigde leeftijd toe. Zij verlaten tussen '92 en '94 de vakgroep. 
Onder professor Van den Bosch vindt er een algemene herori
entatie plaats en wat de huidige situatie is ( 1996) en wat de 
plannen voor de toekomst van de vakgroep zijn kunt u lezen in 
het hoofdstuk "ER anno 1996 en verder" . 

Ca. 1 967; v. l.n.r. student Ellenlwmp, Jan Severs, Henk Lit, Ton van 
de Graft en René Langers. 
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Meettechniek en de vakgroep ER 

C. Huber 

Het opstarten van het onderwijs (1959) 
Na de oprichting van de groep ER in februari !959 bestaat 

de eerste taak in het opstarten van de onderwijsactiviteiten. 
Professor Mulders moet daartoe een team van medewerkers 
opbouwen. Hij trekt in 1959/60 zes personeelsleden aan: twee 
academici, twee HBO-afgestudeerden, een technicus en samen 
met de groep Elektromechanica (EM) van professor Niesten een 
secretaresse. In 1963, het jaar vóór de komst van professor 
Eykhoff, bestaat deze groep uit 2 academici, 4 HBO-ers, 4 
technici en de secretaresse. 

De eerste colleges zijn: "Meten" (vanaf najaar '59), een verplicht 
college van 2 uur/week met 12 oefenmiddagen (practicum) voor 
E-studenten in het 5e semester, en "Regeltechniek en -systemen" 
(vanaf voorjaar '60), eveneens een 2-uurscollege met, volgens de 
Studiegids 59/60, "Oefeningen min. 6 midd., max. 12 midd.". 
Dit is voor E-studenten in het 6e semester. Het heet vanaf 
voorjaar !96 I alleen nog maar "Regeltechniek" en Mulders 
doceert dat tot en met voorjaar 1967. Daarnaast moeten ook de 
collegedemonstraties en de wekelijkse instructie-uren voor de 
laboratoriumoefeningen ontwikkeld en gegeven worden. 

Mulders verzorgt vanaf najaar '60 ook een college "Voortzetting 
regeltechniek" voor 4e-jaarsstudenten. In het voorjaar !966 gaat 
het als "Voortzetting regeltheorie" over op Eykhoff. (Voor de 
inhoud van de regelcolleges zie het hoofdstuk "35 Jaar ER 
regeltechniek".) De leerstoelen krijgen bij de komst van Eykhoff 
in !964 de aanduiding ERA (Mulders) en ERB (Eykhoff). 

Het college Elektrische Meettechniek 
(1959 tot medio jaren 80) 
Het studieprogramma van E ondergaat in de loop der tijd 

natuurlijk allerlei aanpassingen. Vanaf 1966 is het college Meten 
naar het derde semester verschoven terwijl de oefeningen in het 
5e semester ingeroosterd blijven. Maar ook dat verandert later 
weer. 

Als voorbeeld voor de leerstof in de beginfase van het onderwijs 
in de meettechniek moge het collegedictaat 'Elektrische Meet
techniek' van 1967 dienen. Het omvat ca. I 00 bladzijden tekst 
en wordt, met enkele kleinere jaarlijkse correcties, nog tot 1973 
gebruikt. De hoofdstukken daarin gaan globaal over: 
I Algemene grondslagen: wat is meten?; eenheden en standaar-

den; uitvoeren van metingen; enkele termen en definities 
2 Statisch en dynamisch gedrag van wijzerinstrumenten 
3 Soorten wijzerinstrumenten en de kWh-meter 
4 Substitutie- en resonantiemethoden 
5 Metingen volgens de nulmethode 
6 Nauwkeurigheid van metingen 

In de zeventiger jaren neemt de vernieuwende invloed van de 
elektronica in het algemeen en de digitale techniek in het bijzon
der op alle terreinen en vakgebieden stormachtig toe en dat 
noopt ook bij het college Elektrische Meettechniek tot herhaalde
lijke aanpassingen. Ter illustratie en vergelijking hier de inhoud 
van het dictaat uit 1983 : 
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Algemene grondslagen (ongeveer als boven) plus overzicht 
meetmethoden en soorten grafieken 

2 Rechtstreeks aanwijzende analoge meetinstrumenten: de 
bovenstaande hoofdstukken 2 en 3 in verkorte vorm; voorts: 
toepassingsaspekten; de universeelmeter; eindschakel van 
elektronische instrumenten 

3 Meetmethoden: uitslag-, substitutie-, resonantie- en nulmetho-
den 

4 Elektronische meetinstrumenten (analoge en digitale) 
5 Foutentheorie, storing, signaalbewerking 
6 Signaalvormen, signaalbronnen 
7 Registrerende meetapparatuur: oscilloscopen, recorders, 

magnetische registratie 
8 Elektrisch meten van niet-elektrische grootheden: transducers, 

te meten grootheden, kruiseffecten; het meten van tijd, tem
peratuur en lengte 

Omvatte het dictaat in '73 nog I 00 pagina's en werd het gedo
ceerd door de hoogleraar alleen, in ' 83 zijn het er 240 (!) pagi
na's, gegeven door een docententeam van vier(!) wetenschappe
lijk medewerkers: twee van ER, één van Medische Elektrotech
niek (EME) en één uit de vakgroep Elektrotechnische Materialen 
(EV). De beschikbare tijd blijft echter al die jaren ongeveer 
gelijk ('), namelijk 28 roosteruren in het semestersysteem en 27 
uren in het trimestersysteem. 
Geen wonder dat er vragen rijzen over de studeerbaarheid, de 
gewenste diepgang, het examineerniveau, de verplichtstelling 
voor welke studenten en uiteindelijk: de relevantie van het 
gebodene. De druk vanuit de afdeling om het vak Meten te 
dissiperen naar andere onderwijsvakken en naar een intervak
groepspracticum, is op een gegeven moment (ca. 1985) zo groot 
dat het college uit het rooster geschrapt moet worden . Er mag 
alleen nog een beperkt aantal instructie-uren gegeven worden, 
namelijk achttien . Deze moeten alleen het practicum wat de 
theorie betreft aanvullen. 

Meettechniek is niet minder belangrijk geworden, integendeel. 
Maar álle disc iplines dijen uit en er moeten keuzes gemaakt en 
afsplitsingen getroffen worden. 

MEETTECHNIEK EN DE VA KGROEP ER 

Het practicum Elektrische Meettechniek 
(1959 tot 1976) 
Tot ca. 1970 verzorgt de hoogleraar het college en bepaalt 

hij ook de inhoud van de practicumproeven. Een team van 
wetenschappelijk medewerkers, technisch ambtenaren en studen
tassistenten realiseren de practicumopstellingen. De practicum
handleidingen worden geschreven door wetenschappelijk mede
werkers; zij zijn ook in a lgemene zin verantwoordelijk voor de 
gang van zaken. Studentassistenten hebben het dagelijks toezicht 
in de practicumzaal en beoordelen de verslagen van de practi
cumdeelnemers. Het zijn ouderejaarsstudenten die aan zekere 
voorwaarden qua studievoortgang moeten hebben voldaan. Zij 
zijn in gesalarieerde dienst van de afdeling E en worden aan de 
groep ER toegewezen. 

Prof Mulders bezig met metingen, 1965. 

Er zijn ook instructiemiddagen die door de wetenschappe lijk 
medewerkers gegeven worden. Daar wordt de handleiding voor 
de proef van de komende week doorgenomen. Deelname door de 
studenten aan de instruct ie is verpl icht. Ten aanzien hiervan valt 
er een anekdote te vertellen: 
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Gedurende de instructie, die 's middags van 14 tot 17 uur klassi
kaal gehouden werd, overhandigde de wetenschappelijk mede
werker de schriftelijke instructietekst, legde de theorie achter de 
proef uit en gaf aanwijzingen voor de uitvoering ervan . De 
studenten vonden de lange zit demotiverend en kwamen op 
zekere dag via de CSO (Commissie Studiebelangen en Overleg) 
met het voorstel om de instructietekst mee naar huis te mogen 
nemen om die daar zelf te bestuderen. Dat zou veel efficiënter 
zijn omdat dan iedereen in eigen tempo kon studeren. Na wat 
overleg en vaststelling van de voorwaarden om het aflopen van 
de kantjes te voorkomen, werd dat zo gedaan . Dat liep een jaar 
zoals afgesproken. De volgende lichting studenten bleek dat 
thuis-studeren erg arbeidsintensief te vinden en kwam met het 
voor hen nieuwe idee om een instructiemiddag te houden . Zo 
gewenst, zo gedaan. 

De volgende lichting studenten bedacht echter een geheel nieuwe 
en efficiënter aanpak: individueel thuis de proef voorbereiden! 
Conclusie: eigenlijk hadden ze allemaal lak aan de studie van de 
practicumstof. Ze wilden alleen de proef doen en een cijfer 
halen, meer niet. 

Het practicum in die begintUd bestaat uit het doen van en het 
rapporteren over de volgende onderwerpen: 

Vergelijking meetinstrumenten ( draaispoe I-, weekijzer-, 
capacitieve instrumenten; gemiddelde-, effectieve-, topwaarde 
enz.) 
Wattmeter, kWh-meter, Wheatstonebrug 
Wisse]stroombruggen, Diesselhorstcompensator 
'Vector'-voltmeter (netspanning en -stroom in het complexe 
vlak) 

Elke maandagochtend gedurende de collegeperiode is één van 
deze zeven proeven aan de beurt om in vijf-, zes- of zevenvoud 
klaargezet te worden door de technische staf. Elke middag 
(behalve 's woensdags, dan is het rooster vrijgehouden voor 
Studium Generale-activiteiten) voeren twee studenten per proef
opstelling de opdracht uit en leveren het rapport en de instructie
tekst bij de dienstdoende studentassistenten in. Let wel, rapport 

noch instructietekst mag men meenemen ' Om spijbelpraktijken 
te voorkomen. De studentassistenten kijken de rapporten na en 
geven de beoordelingscijfers. 

De vorming van de secties ERA en ERB (1964) 
Met de komst van professor Eykhoff in 1964 vormen zich 

binnen ER de secties ERA (leerstoel Mulders) en ERB (leerstoe l 
Eykhoff). ERA gaat zich, zowel in het onderzoek als in het 
onderwijs, concentreren op meten in het algemeen, te lemetrie en 
traagheidstechniek, terwUI ERB de rege ltechniek in het algemeen 
gaat behartigen met nadruk op parameterschatting en systeem
en procesidentificatie. (Zie hiervoor het hoofdstuk "35 Jaar ER 
regeltechniek".) 

Beide secties gaan van lieverlee steeds vaker ook op medische 
toepassingen in. Dit mondt tenslotte uit in de oprichting van de 
groep Medische Elektrotechniek . (Zie voor deze ontwikkeling de 
twee hoofdstukken over Medische Elektrotechniek.) 

In het onderwijs onderscheidt men om redenen van systematiek 
tussen meettechniek en regeltechniek . In het onderzoek, en dat 
geldt zowel voor het theoretische als voor het toepassingsgerich
te onderzoek, zijn gewoonlijk beide aspecten met elkaar verwe
ven. Dit hoofdstuk kan daarom niet alle meettec hnische activitei
ten binnen ER presenteren. Er wordt alleen gekeken naar de 
meettechnische onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van d ie 
groep medewerkers binnen ER, die behoren tot de Onderwijs
groep Elektrische Meettechniek. 

Te eniger tij d en voor een kortere of langere periode kan men 
hiertoe rekenen beha lve professor Mu lders de vakgroepleden 
Woerlee, Arends, Bogers, van den Brekel, Bles, Huber, Leliveld, 
van de Graft, Zorge, van Vliet, Ky lstra en Wezenbeek. Hun 
activiteiten buiten de algemene meettechniek zij n opgenomen in 
andere hoofdstukken . Een tijd lang werkte ook ir. Vandamme 
van de vakgroep Elektrotechnisc he Materialen (EV ) mee, echter 
uitsluitend voor het college en het practicum. 
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Het Autodidactos-tijdperk (1971 t/m 1973) 
Na de invoering van de nieuwe Wet Universitair-Bestuurs

hervorming (WUB) in 1971 worden van lieverlee de verantwoor
delijkheden anders verdeeld. Veranderingen van de inhoud van 
het college en de practicumproeven worden in overleg tussen 
hoogleraar en wetenschappelijk medewerkers bepaald . De hoog
leraar blijft uiteraard hoofdverantwoordelijke en hij en de weten
schappelijk medewerkers verdelen onder elkaar het schrijven van 
de collegestof en het doceren. De studenten hebben inspraak via 
de CSO, de Commissie Studiebelangen en Overleg, en de OC, 
de Onderwijs-Commissie van de afdeling, waarin zij zitting 
hebben. 

Deze en andere ontwikkelingen leiden tot een nieuwe kijk op 
onderwijs en tot het experimenteren met verschillende onderwijs
vormen. Een resultaat daarvan is 'Autodidactos', een introduc
tiepracticum voor eerstejaarsstudenten waaraan ER beslissend 
heeft meegewerkt. Later heeft dit ook invloed op het practicum 
Elektrische Meettechniek. Dat verliep als volgt. 

Begin van de jaren 70 wordt via de Stichting Intercommunicatie 
(STJC) de agoog drs. Dolf Grunwald door de TH aangesteld om 
kwesties als studiemotivatie, betrokkenheid, interactie tussen 
docenten en studenten, leer- en doceersituaties enz. te onderzoe
ken en er eventueel iets aan te verbeteren. Aan de sessies, 
discussies en rollenspelen die hij houdt nemen vanuit de vak
groep ER Eykhoff en Huber deel. 

Als resultaat van deze exploraties ontstaat het idee voor een 
nieuw soort introductiepracticum voor eerstejaars E-studenten. 
Vanwege de gebleken verminderde animo van studenten voor het 
studenten-gezelligheidsleven, is een van de doelen het 
voorkómen van vereenzaming en onnodig afhaken van nieuwe
lingstudenten, door het bevorderen van sociaal contact, studie
motivatie, vaardigheid tot samenwerking en bewuste studiekeuze. 

Het is uiterst moeilijk om personeelsleden, met name weten
schappelijk medewerkers te vinden die aan Autodidactos willen 
meewerken. Het wordt gezien als een enorme klus en bovendien 

MEETTECHNIEK EN DE VA KGROEP ER 

als een bezigheid die niet gericht is op de beoefening van het 

technisch-wetenschappelijk werk waarvoor men in dienst van de 
TH was gekomen. Uiteindelijk wordt Huber door zijn chef, 
professor Mulders, tevens op dat moment decaan van de afdeling 
E, met klem verzocht het practicum Autodidactos te helpen 
oprichten; hij was immers betrokken geweest bij het concipiëren 
ervan. Na veel aarzeling zegt hij toe. In nauwe samenwerking 
met Grunwald en een aantal personeelsleden en student-assisten
ten wordt het practicum opgestart . Huber blijft het drie achter
eenvolgende jaren als hoofdverantwoordelijk personeelslid 
begeleiden . 

De opzet is als volgt: Telkens twaalf practicumdeelnemers -
eerstejaarsstudenten-vrijwilligers -vormen met twee ouderejaars
studenten een groep. Onder begeleid ing van de ouderejaarsstu
denten, die voor dat groepswerk een tra ining hebben gevolgd, 
stellen zij zich een taak, voeren die uit en rapporteren daarover 
mondeling en schriftelijk. Het technisch deel van de taak moet 
een onderwerp betreffen dat aanspreekt en toegankelijk is voor 
eerstejaarsstudenten. De keuze valt op elektrotechniek in de 
automobiel. Een typerende taakstelling zou zijn: "Onderzoek de 
functie en de werking van de bobine (of de koplamp of de 
dynamo .. . ) en beschrijf de specificatie waaraan deze moet 
voldoen ." Omdat autotechniek en zel flerendheid kernkenmerken 
van het practicum zijn, bedenkt Eykhoff hiervoor de naam 
Autodidactos. 

Belangrijker dan de aard van het technisch werk is het ontwikke
len van sociale vaardigheden. De hoofddoelstelling van het 
practicum is immers van socio-psychologische aard: het opvan
gen van de student. De te ontwikkelen vaardigheden betreffen 
communicatie, bewuste democratische besluitvorm ing, samen

werking, betrokkenheid, wederzijds respect, opvang bij moei
lijkheden en dergelij ken. 

Het opstarten is inderdaad een enorme organisatorische klus. De 
verantwoordelijke personeelsleden en de ouderejaars-begeleiders 
krijgen door Grunwald een uitgebreide meerdaagse training in 
groepswerk. Om didactische redenen is een technisch-weten-
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schappelijke achtergrond van alle begeleiders vereist maar het 
werk heeft geen relatie met het onderzoek op eigen vakgebied. 
Zie de opmerking hierover in het hoofdstuk 'Traagheidstech
niek'. De deelnemende personeelsleden vinden daarvoor echter 
op bijzondere wijze compensatie in het buitengewoon motiveren
de sociaal-psychologische leerproces dat het gevolg is van de 
nauwe samenwerking met de agoog en de studentengroepen. De 
correctheid van Grunwalds theorieën wordt in de praktijk aange
toond en de precisie waarmee de doelstellingen in de groepen 
gerealiseerd worden, is een openbaring. 

Dit practicum heeft veel succes bij het introduceren en motive
ren van de nieuwkomer studie elektrotechniek. Helaas kan de 
afdeling het door bezuinigingsdwang niet volhouden Autodidac
tos langer dan enkele jaren overeind te houden. Veel van de in 
Autodidactos opgedane ervaring blijkt echter van nut te zijn bij 
de diverse reorganisaties van het practicum Elektrische Meet
techniek, in het bijzonder wanneer de Werkgroep Meettechniek 
in 1976 de onderwijsvorm "practicumcursus" invoert (zie verder
op). 

Werkoverleg in 198 1. v.l.n.r. Remi Zorge, Freek van Stratum (HTS
stagiair), Ton van de Graji en Wim Bogers. 

Wederom het practicum Elektrische Meettech
niek (1976 tot in de jaren 90) 
Door de ontwikkelingen die in de laatste alinea van "Het 

college Elektrische Meettechniek" geschetst zijn en door andere 
invloeden worden de eisen aan het practicum steeds zwaarder. 
Aanvankelijk was het een ondersteuning van het college geweest, 
een illustratie van de theorie. Geleidelijk aan dient het echter 
steeds meer als vangnet voor aspecten die uit het college wegge
snoeid moeten worden. Ook de voortschrijdende techniek vergt 
een zekere uitbreiding van de onderwerpen. En naast het streven 
van de afdeling om Elektrisch Meten als zelfstandig college van 
het rooster te halen, drukken ook veranderende maatschappelijke 
opvattingen en evoluerende inzichten in didactische methoden 
hun stempel op het practicum. 

In 1975 voert de afdeling E een herprogrammering van de studie 
elektrotechniek door. 

In '76 wordt de Werkgroep Meettechniek uitgebreid met ir. R. 
van Vliet. Hij richt zich op computertoepassingen in de meet
techniek. 

De wetenschappelijk medewerkers Leliveld en Huber nemen in 
december 1976 in Huize "Den Treek" te Leusden deel aan een 
driedaags seminar "Het ontwerpen van onderwijs". Het is ver
zorgd door de onderwijsresearchgroep van de Rijksuniversiteit 
Utrecht. De opgedane kennis komt het onderwijs in de elektri
sche meettechniek ten goede dat rond die tijd wordt ingericht als 
Practicumcursus. De doelstellingen zijn zorgvuldig uitgewerkt en 
in z.g. eindtermen vastgelegd. Het is een zeer intensieve cursus 
met college, instructies, 5 middagen met gestructureerde proeven 
en 2 middagen waarop een 'eindproer naar keuze van de stu
dent wordt uitgevoerd. Hierover moet een uitgebreid rapport met 
voorgeschreven indeling ingeleverd worden. Verdere bijzonder
heden kan men nalezen in "Onderwijsvormen belicht" , een 
Dies-Natalisuitgave van de THE, 28 april 1978, p.47. 

In het begin van de tachtiger jaren gaat de faculteit E (in het 
kader van de nieuwe vierjarige cursusduur) het hele studiepro-

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VA N DE VAKGROEP METEN EN REGELEN 19 



gramma stroomlijnen, dat wil zeggen "efficiënter" maken door 
de colleges strak op elkaar af te stemmen en de doublures weg 
te halen. Een vaak geuite gedachte daarbij is dat iederéén aan 
meettechniek doet en een apart college meettechniek dus een 
doublure voorstelt, die men gerust kan elimineren. De faculteit 
staat echter na veel discussie de vorming van een Onderwijs
groep Meten toe waarin de vakgroepen ER, EME (Medische 
Elektrotechniek) en EV (Elektrotechnische Materialen) zullen 
participeren. Voorts bepaalt de faculteit dat het college tot 
instructie-uren moet worden omgevormd en dat het practicum 
Meten een aantal andere practica moet vervangen. Zo komt de 
voorgaande practicumcursus te vervallen en wordt een practicum 
ingericht waarin o.a. met de volgende onderwerpen cq. voorwer
pen in de proeven al metend geëxperimenteerd wordt: 

Vergelijking meetinstrumenten 
Vergelijking AID-omzetters 
Oscilloscoop 
Voedingsbron 
Met computer geautomatiseerde 
oliebad 

Transformator 
Halfgeleidermateriaal 
Transistors 
Droge-ce I batterij 

meting aan thermostatisch 

Er ontstaat een zekere tweestrijd of bijv. de practicumproef 
'meten aan halfgeleidermateriaal' bedoeld is om de eigenschap
pen van het halfgeleidermateriaal te leren kennen danwel om 
door het meten daaraan meettechniek te leren. Beide, zou de 
faculteit zeggen, maar de betrokkenen weten dat het didactisch 
onmogelijk is om op één middag een enkele practicumopdracht 
aan twee kapstokken op te hangen. Desondanks wordt deze opzet 
met enige variaties tot in de negentiger jaren volgehouden. 

De keuzevakken Meettechniek (1962 t/m 1981) 
Terug naar de begintijd van ER. Naast het basisvak Elektri

sche Meettechniek wordt een keuzecollege 'Meten, Bijzondere 
Onderwerpen' voor na-candidaatsstudenten geïntroduceerd. Die 
na-candidaatsstudenten zijn er vanaf het derde jaar van het 
bestaan van ER, sinds 1961/62 dus. Later heet het college 'Tele
metrie en Traagheidsnavigatie ' naar twee van de onderzoeks-

MEETTECHNIEK EN DE VAKGROEP ER 

onderwerpen van de groep Mulders. Professor Mulders verzorgt 
dit college met ir. J.H.W. Arends tot 1965, daarna tot ca. 1968 
met ir. C.A .M. van den Brekel. Vanaf 1967 komt daar ir. C. 
Huber bij . Van den Brekel gaat zich naast telemetrie steeds meer 
specialiseren op medische toepassingen van de meet- en regel
techniek en Huber richt zich voornamelijk op traagheidsnavi
gatie. Telemetrie wordt vanaf ca. 1969 uit het college geschrapt 
en het college krijgt de naam 'Traagheidstechniek'. Een apart 
college 'Metingen in de geneeskunde' gaat ontstaan. Over de 
ontwikkeling van deze onderwerpen kunt u verder lezen in de 
betreffende hoofdstukken. 

De colleges Sensoren (1984 t/m 1991) en Beeld
verwerking (1985 tot heden) 
De ontwikkeling van de elektronische dataverwerking creëert 

een grote behoefte aan sensoren. Tegen het einde van de zeventi
ger jaren is het duidelijk dat dit onderwerp ook in het onderwijs 
aandacht dient te krijgen. De grote bezuinigingsdruk op het 
college 'Elektrische Meettechniek' maakt echter pogingen om 
sensoren in dat vak te introduceren kansloos. Tenslotte vraagt 
Eykhoff in 1983 aan Huber om een keuzecollege te ontwikkelen. 
Het eerste, genaamd 'Capita Selecta uit de Meettechniek: Senso
ren' start in het voorjaarssemester 1984 in de syndicatieve 
onderwijsvorm: het raamwerk, opgesteld door Huber, wordt door 
hemzelf en een aantal studenten ingevuld (die daarvoor een 
tentamencijfer krijgen). Men kon het vak ook als hoorcollege 
met afsluitend tentamen volgen . 

Hier de inhoudsopgave van het dictaat: 'Capita Selecta uit de 
Meettechniek: Sensoren' (voorjaar 1984 ). 

Indelingen, overzichten, terminologie 
Analogieën en sensorprincipes 
Enige speciale onderwerpen 
Meettechnische termen en definities 
Vaste-stofsensoren 
Halfgeleidersensoren 
Stralingssensoren en optische 
transd ucenten 

C. Huber 
C. Huber 
C. Huber 
T. Boumans 
L. Overhof 
P. v.d. Ham 

P. Muijtjens 
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Chemische transducenten 
Schakelingen voor transducenten 
Video- en infrarood-transducenten 
Robotsensors 
J nertiële sensoren 

J. Smit 
H. Klaassen 
J. N ieuwmeijer 
E. Boderie 
T. Heesbeen 

Afgezien van hetgeen de docent inbracht hebben de bovenstaan
de negen studenten de spits afgebeten. Elk hoofdstuk van hen 
staat voor een voordracht van twee roosteruren. Het college 
loopt negen weken met drie uren per week en biedt dus plaats 
voor een inleidend uur plus dertien hoofdstukken van twee uur. 
Ongeveer 45 studenten nemen daaraan deel. 

Er volgen nog twee syndicatieve colleges en wel in '85 en '87, 
elk met een andere samenstelling door nieuwe studentenbijdra
gen. Dan staan er ruim twintig door studenten onder toezicht van 
de docent geschreven hoofdstukken ter beschikking. Al of niet 
nabewerkt worden deze bij het samenstellen van latere colleges 
gebruikt. Na 1985 alterneert het college met het college 'Capita 
Selecta uit de Meettechniek: Beeldverwerking' waarvan Kou
wenberg en Van Vliet de docenten zijn. 

Op verzoek van het Orgaan voor Postacademisch Onderwijs in 
de Technische Wetenschappen (PA TO) organiseert Huber een 
reeks meerdaagse cursussen over sensoren, voor belangstellenden 
uit de praktijk. De eerste, 'Sensoren en Transducenten' geheten, 
is gebaseerd op het collegedictaat en wordt door hem zelf in 
november 1985 gedoceerd. Voor de Jatere PATO-cursussen 
'Sensoren voor het elektrisch meten van niet-elektrische groothe
den' rekruteert hij een vijftiental mededocenten uit universitei
ten, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. Deze cursussen 
lopen in 1987, 1989, 1990 en 1991 en zijn een succes. Ook 
doceert hij over sensoren in andere PATO-cursussen en op 
themadagen van instellingen zoals het Microcentrum Nederland. 

Het onderzoek in de meettechniek 
(1959 tot 1992) 
Het onderzoek onder leiding van professor Mulders, dat pas 

Thea-dagen (1 983); Ton van de Graft is als altijd behulpzaam. 

na het op gang komen van de onderwijsactiviteiten kan worden 
aangepakt, ligt in de lijn van zijn eerdere activiteiten en belang
stelling bij het Dr. Neher-Laboratorium: het elektrisch meten van 
niet-elektr ische grootheden (temperatuur, trillingen, traagheidsna
vigatie); telemetrie; elektrische filtervierpolen gerealiseerd met 
elektromechanische componenten. Dat geeft invull ing aan het 
eerste deel van zijn onderzoeksopdracht, meten . 

In het vijfde jaar na de opstart, in 1963 dus, kan men de eerste 
afstudeerders verwachten, en die zijn er dan ook: twee op meet
technische onderwerpen en één met als titel van de scriptie 
'Traagheidsnavigatie ' (zie het overzicht "Afgestudeerden in de 
vakgroep ER tot I juni 1996" in Deel ll). Dit laatste onderwerp 
omvat zowel meet- als regelaspecten . 

Om aan het tweede deel van de onderzoeksopdracht van de 
leerstoel , regelen, gestalte te geven oriënteert men zich om te 
beginnen op de servotechniek, in die tijd een van de regeltechni
sche onderwerpen bij uitstek. (Zie voor het verdere verloop 
hiervan het hoofdstuk "35 Jaar ER rege ltechniek".) 

Servotechniek richt zich voornamelijk op mechanische proces-
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sen. Men bedient zich hier van servomotoren en zogenaamde 
synchro 's (synchrotransmitters en synchroreceivers). In tegenstel
ling tot de servomotoren, die uitsluitend voor aandrijvingen 
gebruikt kunnen worden, zijn de synchro's universeler. Zij 
kunnen wel is waar ook voor aandrijving gebruikt worden daar 
waar het gevraagde vermogen laag is en daarom hun slechte 
rendement geen rol speelt (bijv. voor het bewegen van de wijzer 
van een uitleesinstrument), maar zij zijn vooral meetopnemers en 
analoge rekenelementen. Daarmee is de verbinding gelegd met 
de meettechniek. 

De groep ER weet de hand te leggen op vuurleidingsapparatuur 
voor luchtdoelgeschut, die na de oorlog tot overtollig materieel 
was geworden. Het is een complete set bestaande uit het richt
toestel (een optische azimut-, elevatie- en vermoedelijk ook 
afstandspeiler met twee kruisdraadtelescopen, op een tripod, met 
zitjes voor het mee te torsen bedieningspersoneel) en een daar
aan elektrisch gekoppelde ' zware computer' - hier tussen aanha
lingstekens omdat men het woord computer nog niet gebruikt; en 
echt zwaar want het is een stalen kast met een volume van 
welhaast een kubieke meter vol 'mechatronica' : ook dit hier 
tussen aanhalingstekens omdat deze uitdrukking in 1960 nog niet 
bestaat. Met andere woorden: deze doelvolgapparatuur bevat 
analoog elektromechanisch rekentuig voor het extrapoleren van 
de vliegbaan van het doel, dat door handbediening in het vizier 
gehouden wordt. Het systeem genereert dan stuursignalen voor 
het geschut, dat, in afwachting van het vuurbevel , voortdurend 
op het vooruit berekende punt van de doelbaan gericht moet 
blijven. 

De reden voor het binnenhalen van deze apparatuur uit de leger
dump is het feit dat de rekenaar, opgebouwd uit elektrome
chanische componenten, benut kan worden als bron van hoog
waardige servomotoren en andere kostbare onderdelen, die men 
naar behoefte er uit kan slopen voor practicumopstellingen, 
collegedemonstraties en voor opstel! ingen in het onderzoekslabo
ratorium . Die apparatuur zou de groep tot einde van de zeventi
ger jaren nog goede diensten bewijzen. 

MEETTECHNIEK EN DE VAKGROEP ER 

Een blik op de titels van stage- en afstudeerverslagen uit 1963 
en 1964 leert dat zich in het onderzoek vijf lijnen aftekenen: 
meten in het algemeen en regeltechniektoepassingen in het 
algemeen, voorts telemetrie, servotechniek en traagheidsnaviga
tie. 

In tegenstelling tot het onderwijs, waar het meten als zelfstandig 
probleem behandeld wordt, verschijnt het in onderzoeksprojecten 
vooral als deelaspect van een groter onderwerp. Het is zelden 
zelf onderwerp van de vraagstelling. Dat is ook logisch want 
men bedrij ft het meten meestal ten behoeve van iets. De rapport
titels in het "Afgestudeerden in de vakgroep ER tot I juni 1996" 
(Deel 11 van dit boek) laten dit zien. Toch zijn er enige algeme
ne, of zo men wil universele meetthema's, d.w.z. thema's die 
niet aan een bepaalde meetsituatie zijn gebonden: filtertech
nieken, brugmetingprincipes, identificatie, schattingstechnieken, 
patroonherkenning, JR-telemetrieverbinding, doppler-flowmeting, 
zintuigprestaties, verplaatsingsopnemers, vision. 

Zelfs de werkgroep die verantwoordelijk is voor het meettech
nisch onderwijs doet niet louter algemeen meettechnisch onder
zoek. Naast de algemene meettechniek zijn in de loop der tijd de 
activiteiten daar: servotechn iek, traagheidstechniek, meettechni
sche computertoepassingen, sensoren algemeen en sensoren voor 
robotbesturing. Hierover staat het een en ander in de hoofdstuk
ken "Traagheidstechniek", "Medische elektrotechniek", "Flexibele 
productie-automatisering" en "Beeldverwerking". 

Meettechniek en traagheidstechniek 
(1963 tot 1982) 
Rond de jaren '66/ '67 vindt er een beperkte personeelswisse

ling plaats. Ir. Arends vertrekt naar een andere baan . Ing. Woer
lee behaalt in juni '66 zijn ir-diploma en neemt korte tijd de 
zaken van Arends waar. Er wordt een opvolger gezocht met 
affiniteit tot de meettechniek en belangstelling voor traagheids
navigatie. In januari '67 treedt ir. C. Huber, die van Phil ips 
afkomstig is, voor deze taak in dienst en Woerlee vertrekt om in 
Leiden te werken in de preventieve geneeskunde . De voortgang 
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van deze tak van onderzoek wordt beschreven in het hoofdstuk 

"Traaghe idstechn ie k". 

Het onderzoeksthema sensoren (vanaf 1980) 
Rond 1980, twee jaar voor de afsluiting van het onderzoek in 

de traagheidstechniek, gaat zich de Werkgroep Meettechniek ori
ënteren op sensoren in het algemeen. Er wordt getracht enige 
ordening aan te brengen in de jungle van sensorland. Er zijn in 
1980 nog geen boeken die dit onderwerp systematisch behande
len. 'Sensoren' is nog geen samenhangend vakgebied. Het woord 
' sensor' komt uit het Engels, waar het al langer in gebruik is. 
Pas in 1984 verschijnt het voor het eerst als Nederlands woord 
in de Van Date en in 1990 als 'nieuwe ingang' in het officiële 
' Groene Boekje'. Het oorspronkelijke Nederlandse woord is 
'opnemer' . De informatie over sensoren moet van her en der 
bijeengesprokkeld worden, maar het onderwerp staat overal in de 

wereld vol in de schijnwerpers. 

Er wordt in de Werkgroep Meten geëxperimenteerd met nieuwe 

ideeën voor sensoren, o.a. een met thermische pulsen werkende 
flowmeter; een wegsensor voor testauto 's die calibreerbaar is 
met een even-flow pulse rate multiplier (industrieopdracht en 
symposiumposter); een nieuwe manier van het capacitief meten 
van niveau in LPG-tanks (TU-rapport); een uiterst lineaire 
impedantie- naar- freq uentieom zetter; magnetisch/mechanisch 
gevoelig composietmateriaal; precisie-elektronica voor weeg
werktuigen enz. 

Het onderzoek volgt nog geen bepaalde lijn . Het is ook enigzins 
'illegaal' omdat volgens landelijke afspraak het sensoronderzoek 
thuishoort bij de Universiteit Twente. Als ER met de vakgroep 
WPA (Werktuigbouwkunde, Productietechnologie en Automati
sering) in 1981 een interfacultaire werkgroep opricht verandert 
dat. 

Sensoren voor de productie-automatisering 
(vanaf 1982) 
De computerbestuurde flexibe le product ie van werktuigkun

dige voorwerpen vereist de inzet van sensoren . In het bijzonder 
eist ll)en van robots dat ze kunnen voelen en zien . Hier ligt een 
groot toepassingsveld voor allerlei sensoren. De Werkgroep 
Meten heeft zich hierop gestort door allerlei methoden te onder

zoeken voor het sensorgestuurd lassen. Er zijn hier ook symposi
umbijdragen uit voortgekomen en als gevolg daarvan de deelna
me aan een Europees ESPRIT-project. Dat onderwerp wordt 
behandeld in de hoofdstukken "Flexibele productie-auto mati
sering" en "Beeldverwerking". 

Slotopmerking 
Meettechniek wordt door velen als allemansvak beschouwd. 

De disciplines moeten het zelf maar verzorgen voor zover zij dat 
belangrijk vinden, zo denken velen . De grote ontwikkeling van 
de (meet)sensortechniek, die aan de gang is en alle disciplines 
gaat doorrijgen, zal echter tot aparte d iscipline uitgroeien en 

duidelijk maken dat de meettechniek a ls zelfstand ig doch univer
seel vak nog steeds leeft, zij het in een nieuwe gedaante. 
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In een persbericht, uitgegeven door de Eindhovense studenten 
maatschappij in februari 1970, wordt geprotesteerd tegen het 
zogenaamd "NATO WA PENONDERZOEK AAN DE TECHNISCHE 
HOGESCHOOL" naar aanleiding van de in die tijd aanwezige 
onderdelen van vuurgeleidingsappara/uur binnen onze vakgroep. 
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35 jaar ER regeltechniek 

H.H. van de Ven 

Voorafgaand 
Technische regelsystemen zijn vrij oud. Reeds rond het 

begin van onze jaartelling zijn ze toegepast. Heron van Alexan
dria, die leefde in de eerste eeuw na Christus, behandelt in zijn 
boek "Pneumatica" verschillende soorten niveauregelingen, alle 
open systemen. 

De temperatuurregulateur van de Nederlander Cornelis Drebbel 
(1572 - 1633) wordt vaak als het eerste teruggekoppeld systeem 
gezien. De bekende regulateur van larnes Watt voor de regeling 
van de snelheid van een stoommachine, ontwikkeld in 1769, 
wordt als het eerste automatische regelsysteem beschouwd. 

Lange tijd stoelt de ontwikkeling van regelingen op intuïtie . Van 
een onderbouwende basistheorie was nog geen sprake. 

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw worden funda
mentele beschouwingen gepubliceerd, die momenteel als basis 
voor de lineaire regeltechniek beschouwd worden. Te noemen 
zijn: J.C. Maxwell, On Gavernors (Proc. Roy . Soc. , 1868); 
E.J. Routh, Dynamics of a System of Rigid Bocties (Macmillan, 
1892) en A. Hurwitz, On the Conditions under which an Equati
on has only Roots with Negative Real Parts (Mathematische 
Annalen, 1895); H. Nyquist, Regeneration Theory (Bel! System 
Tech. J ., 1932); H .W. Bode, Feedback Amplifier Design (Bell 
System Tech. J., 1940). Geen van deze artikelen hebben de 
intentie gereedschap aan te dragen voor de regeltechniek. 

Het artikel van H.L. Hazen, Theory of Servomechanism, (1. 

Franktin Inst.,218, 1934) wordt vaak gezien als beginpunt van 
de ontwikkeling van een algemene regeltheorie. In deze publica
tie wordt ook voor het eerst het woord "servomechanism" ge
bruikt. 

Pas gedurende en na de tweede wereldoorlog heeft de regeltech
niek een grote vlucht genomen en zich als een zelfstandig 
vakgebied gemanifesteerd. Vanwege de opgelegde geheimhou
ding gedurende de oorlog kwam er vooralsnog weinig over de 
ontwikkeling naar buiten. Het gevolg is, dat o.a. in Nederland 
een achterstand is ontstaan over de kennis van de regeltechniek 
en toepassingen ervan. Na de oorlog is de informatiestroom 
goed op gang gekomen via tijdschriften en boeken. Parallel aan 
de ontwikkeling van de servosystemen verliep het ontwerp van 
regelingen in de procesindustrie. De snelle groei van regelsyste
men werd extra gestimuleerd door de opkomst van analoge en 
digitale rekenmachines. 

Voor 1950 was het vak regeltechniek al aan enige universiteiten 
in het buitenland in het reguliere curriculum opgenomen. Om 
het hiaat in kennis in Nederland op te vullen heeft het Kivi in 
1950 D.P. Campheli naar Nederland laten overkomen voor het 
geven van een cursus "Automatische Regelinrichtingen". In 
1952 heeft het Kivi een eerste vacantieleergang "Regeltechniek" 
georganiseerd, gevolgd door een tweede leergang "Ontwikkelin
gen in de moderne regeltechniek" in 1957. In de tweede helft 
van de vijftiger jaren is bij de afdelingen Elektrotechniek (E) en 
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Werkruigbouwkunde (W) aan de Technische Hogeschool Delft 
(THD) de regeltechniek als een apart collegevak geïntroduceerd. 
In 1959 worden aan de THD en TH-Eindhoven (THE) voor dit 
inmiddels goed gefundeerd vakgebied volwaardige leerstoelen 
ingesteld. Nog in datzelfde jaar wordt aan de THE, afdeling E, 
op een van deze leerstoelen prof. dr. C. E. Mulders tot hoogle
raar benoemd. 

Onderwijs 
Zoals in de vorige paragraaf geschetst, was eind jaren vijftig 

in Nederland het onderwijs in het vakgebied regelen nog nauwe
lijks van de grond gekomen. Laboratoria voor praktische oefe
ningen bestonden niet. Alles moest van de grond af opgebouwd 
worden. Gelukkig waren er al, wat de theorie betreft, enige 
goede Engels- en Duitstalige boeken beschikbaar. 

In de afd. E van de THE wordt het eerste regelcollege gepro
grammeerd in het derde studiejaar en is voor elke E-srudent een 
verplicht programma-onderdeel. Het college regelen kan dus 
voortbouwen op de voorkennis van de studenten uit de eerste 
twee studiejaren. Na een uitgebreide introductie wordt in het 
college aandacht besteed aan de beschrijving van lineaire syste
men in tijd- en vooral frequentiedomein. Polen en nulpunten, 
Nyquist- en Bodediagrammen worden vertrouwde begrippen. 
Ook diverse stabiliteitsbeschouwingen komen aan de orde, 
alsmede diverse soorten regelaars. Ook voor servocomponenten, 
zoals servomotoren en synchro's (magslips, selsyns), wordt een 
plaats ingeruimd. Het toepassingsgebied wordt beperkt tot 
processen met één ingang en één uitgang (z.g . SISO-systemen: 
single input single output), waarvan de dynamica beschreven 
gedacht wordt door een lineaire differentiaalvergelijking van 
lagere orde. Denk hierbij aan servo- (volg-) en regulatorsyste
men (o.a. storingsonderdruk.king). 

Voor de volledige inhoud zijn vele dictaten geschreven. Jaren 
later is het dictaat vervangen door een boek als collegehandlei
ding en wel in chronologische volgorde: R.C. Dorf, Modern 
Control Systems; Hostetter-Savant-Stefani, Design of Feedback 
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Control Systems; J. van de Vegte, Feedback Control Systems. 
Gedurende vele jaren wordt de te behandelen stof geïllustreerd 
met collegedemonstraties, dia's en videotapes. De publicatie 
"Mens en Arbeid; effecten van automatisering" (Sociaal Econo
mische Raad, 1980) hoort ook vele jaren tot de aangeboden stof, 
dit om de studenten kennis te laten nemen van enige maatschap
pelijke implicaties. 

De theorie wordt ondersteund door praktische laboratoriumoefe
ningen. Deze bestaan o.a. uit het meten van overdrachtsfuncties, 
ontwerp van een servosysteem voor positie- en snelheidsrege
ling, onderzoek invloed van regelaars in regelkringen, ervaring 
opdoen met een temperatuurregeling. 

Vanaf het begin is rekening gehouden met de meningen van 
studenten (inspraak) , met het gevolg dat het practicum min of 
meer een cycluskarakter ging vertonen . Aanvankelijk heeft men 
de zelfwerkzaamheid van de studenten te hoog ingeschat, zodat 
de proeven als te moeilijk ervaren worden. De uitvoering van de 
proeven worden dan in steeds uitvoeriger instructies vastgelegd. 
Dit leidt uiteindelijk tot de klacht "knoppenexercitie" (andere 
generatie) en de weg terug wordt ingeslagen. ln de loop der 
jaren zijn diverse practicumopstellingen aangepast c.q. veran
derd. Ook de rekenmachine (PC) wordt als een component in 
een regelkring opgenomen. De verschillende typen gebruikte 
processen worden uiteindelijk vervangen door één systeem, 
namelijk een eerste, tweede en derde orde waterniveauregelsys
teem . Hierop worden alle regelprincipes toegepast, zoals identi
tïcatie, simulatie en regelaarontwerp , testen. Dit zowel in het 
tijdcontinue als tijddiscrete domein. 

Het basiscollege wordt snel gevolgd door een keuzecollege 
"Voortzetting Regeltechniek". In dit college wordt o.a. de door 
Evans e.a. in de vijftiger jaren ontwikkelde wortelkromme 
(rootlocus) methode uitgebreid behandeld, alsmede diverse 
servosystemen en hun componenten. Ook niet-lineaire systemen 
komen aan de orde via de beschrijvende functie en fasevlakbe
schouwingen. Dit college is in de loop der jaren verschillende 
malen van naam veranderd . Regelsystemen 1 en 2 zijn bekende 
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Enkele van de acht practicum opstellingen bij' het vak Regelsyste 
men. De opstelling bestaal uil 3 watervaten op verschillende hoog
ten Een pomp voedt het bovenste val. Studenten dienen een regelaar 
te ontwerpen Een PC met dataacquisitiefaciliteiten en MATLAB zij'n 
beschikbaar. De opstelling is in de tachtiger jaren ontwikkeld en 
wordt nog steeds gebruikt. 

namen voor het basiscollege en bovengenoemd keuzecollege. 
Van dit laatste wordt ook de inhoud voortdurend aan de moder
ne ontwikkelingen aangepast, zoals: bemonsterde systemen, 
toestandsbeschrijving, stabiliteitsbeschouwingen volgens Lyapu
nov, statisch en dynamisch optimaliseren. Jarenlang heeft het 
boek: "Control Systems Theory" van Olie I. Elgerd als college
handleiding gefungeerd . Zowel voor het basiscollege als voor het 
keuzecollege is een bundel oefenopgaven met uitwerkingen 
samengesteld. 

Met de komst van prof. Eykhoff in 1964 wordt een nieuw 
aandachtsveld in de vakgroep geïntroduceerd, nl. parameter
schatting/systeemidentificatie (zie aldaar). Resultaten van het 
onderzoek op dit terrein zijn ingepast in het reguliere onderwijs
programma, eerst in de vorm van capita selecta's en later als 
afgewogen colleges. 

Modelvorming van (stochastische) systemen via identificatietech
nieken is voor de moderne regeltechniek onontbeerlijk. Dit geldt 
speciaal voor multivariabele systemen (MIMO systemen: multip
le input multiple output). De identificatietechnieken worden in 
het college "Stochastische Systeemtheorie" aan de orde gesteld. 
In het college "Moderne Regeltechniek" (opvolger van regelsys
temen 2) wordt naast niet-lineaire systemen en optimaliserings
theorie (statisch en dynamisch) aandacht besteed aan lineair 
quadratische regelaars (LQR) en lineair quadratisch Gaussisch 
(LQG) regelaars. Voor het bepalen van de benodigde toestanden 
zijn waarnemers ( observers) nodig en deze worden in dit college 
ook behandeld . Het college "Robuuste Regeltechniek" wordt eind 
tachtiger jaren ingevoerd om de laatste ontwikkelingen, H"- en 
wanalyse/synthese, als een gebalanceerde regelaarontwerp voor 
tegenstrijdige regelvoorwaarden aan de studenten te kunnen 
aanbieden, met accent op toepassingen. Industriële toepassingen 
van identificatie en regelaarontwerp is het thema van het college 
"Toegepaste Systeemanalyse" . 

Door de expertise met de stochastiek is vanuit ER in 1964 een 
college "Informatietheorie" opgezet. In dit college komen 
"Stochastische signalen" (gebaseerd op de waarschijnlijkheidsre
kening) en "Informatietheorie" aan de orde. Aan dit college is 
ook een practicum verbonden . Begin jaren zeventig is het deel 
"Informatietheorie" overgegaan naar de nieuwe vakgroep Infor
matie- en communicatietheorie. Het deel "Stochastische Signa
len" is uitgebreid tot een volwaardig college "Stochastische 
Signaaltheorie" . Bij de herprogrammering in 1982 is dit vak 
doorgeschoven naar de vakgroep Telecommunicatie. 

Door de komst van prof. Kylstra zijn de colleges "Procescom
puter Systemen" (zie aldaar) en "Modelling en Performance-
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van Computer 
het accent op de rekenmachine als element in 
Het eerst genoemd gaat gepaard met 
singen. 

Begin is er een 
productie-automatisering en 

"Robotbesturing" en 

gestart "Flexibele 
industrierobots" . Daaruit zijn de 

Het college bevat globaal drie 
modelleren van mechanische systemen; conventioneel en adaptief 
regelen van 

Bij de van de "Informatietechniek" in 
1986 is er ruimte gecreëerd voor een volwaardig "Dis
crete Regelsystemen" voor Informatietechniek-studenten en 
"Regelsystemen 2" voor E. 

De start van de tweede-fase-structuur in brengt een scala 
aan herprogrammeringen teweeg. Van ER wordt verwacht een 

"Systeemleer" te verzorgen. Dit vak wordt gepro
in het eerste De waarschuwing vanuit ER 

dat dit iets te gegrepen is wordt bevestigd en na twee 
verdwijnt het vak weer. 

Diverse van de op,,,,p'rnr!,,, 

ondersteund door praktische 

Verder levert de bijdragen in de 

worden 

opleiding via het Instituut Vervolgopleidingen (IVO) en de 4-
jarige De vak-
groep verzorgt cursussen c.q. levert bijdragen aan 
o.a,: sensoren, Kalmanfiltering, parame-
terschatting/systeem identÎ ficatie, van procescomputers, 
computerondersteund regelingen in de 
elektrische aandrijftechniek etc. 

De beschreven enorme onderwijsinspanning kunnen 
worden de inzet van alle en dat zijn er 

het chronologisch overzicht personeel ER in deel 
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11). Het is om ieders bijdrage te kwantificeren. Hier 
wordt volstaan met de constatering, dat bezien het 

personeel zorg voor de uitvoering van 
het cursorisch onderwijs en het niet-wetenschappelijk 
voor de practica en de technische/administratieve 

van een strikte tussen de 
geen sprake. 

In de beginperiode is het onderzoek binnen de vakgroep nog 
Er moeten opgezet 

worden, zowel voor meten als voor regelen. Voor de 
niek waren geen voorbeelden voorhanden. In de eerste opzet is 
aandacht besteed aan het bepalen van overdrachtsfuncties uit 

en het regelen van mechanische systemen met elektro
nische componenten. Vermoedelijk zou men tegenwoordig van 
"Mechatronica" spreken. Het gebruikte servosysteem is kant en 
klaar gekocht, alleen de tussen te schakelen is 
ontwerp. 

Voor de te meten overdrachtsfuncties processen gesimuleerd 
met de rekenmachine Solartron en gebouwd m.b.v. 

Philbrick rekenversterkers. Drif1verschijnselen 
een'bron van 

Ook van niet-elektrische processen ge
maakt. Er is o.a. een thermisch proces opgezet. Het bestaat uit 
een die water in een klein vat opwarmt, een pomp 
die het warme water rondpompt en daardoor de lucht in een 
groter vat opwarmt. Deze warme lucht moet op constante 
temperatuur gehouden worden. Het grote vat was een weckketel, 
toen nog een gebruikt voorwerp in huishoudens. 
Telkens, en steeds op een hoger is deze aanschaf gemo-
tiveerd moeten worden. Controles om vast te stellen of 
het "apparaat" nog steeds in het laboratorium aanwezig was. Als 
voorbeeld van een aan-uit proces is een elektrisch 

Even dreigde het dezelfde kant op te gaan als met de 
weckketel. Toen er bij controle vastgelaste opnemers op de 
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voetzool werden aangetroffen, en daardoor niet meer geschikt 
voor het strijken van boorden en frontjes, werd de vakgroep 
verder met rust gelaten. 

Ondanks dat vernieuwingen in de practica aandacht blijven 
vergen, hebben zich daarnaast twee onderzoekszwaartepunten 
afgetekend, beide min of meer op meettechnisch terrein (zie 
aldaar): traagheidstechnieken t.b.v. regeltechnische toepassingen 
en meetprocedures t.b.v. medische toepassingen (zie aldaar). 

Zoals reeds eerder gememoreerd is er door de komst van prof. 
Eykhoff een nieuw aandachtsveld geïntroduceerd, nl. parameter
schatting/systeemidentificatie (zie aldaar). Als onderzoeksgebied 
is dit onderwerp zeer vruchtbaar gebleken. Onder stimulans van 
prof. Eykhoff heeft de vakgroep op dit gebied wereldwijde 
erkenning gekregen. Het boek van Eykhoff "Syslem Identiflcati
on", 1974, zit ingeklemd tussen stromen van publicaties van hem 
en zijn medewerkers. 

In de loop der jaren hebben veelonderwijsfacetten toepassing 
gevonden in het onderzoek. Enige zullen hier in het kort geme
moreerd worden . 

Deadbeat responsies van digitaal geregelde eerste, tweede en 
derde orde analoog gesimuleerde processen, met en zonder 
storingsregeling. 
Onderzoek naar en invloed van diverse niet-Iineariteiten in 
servosystemen. 
Besturing van een open cassegrain antenne voor het volgen 
van satellieten voor atmosferisch onderzoek en telecommuni
catiedoeleinden. Aan de hand van een afgeleid model is een 
besturing ontworpen en gerealiseerd. Hiermee is ook de 
mechanische interactie tussen de twee antenne-assen geëlimi
neerd en de gewenste overdracht gerealiseerd. Voorzieningen 
voor coördinatentransformatie zijn aangebracht en later is de 
regeling discreet uitgevoerd. Vanwege het grote verschil in 
lokaties tussen de rekenmachine en de antenne is ook een 
benodigd telemetriesysteem ontwikkeld. 
Ontwerp van een selftuning algoritme voor een adaptieve 
toerentalregeling van een thyristorgestuurde gelijkstroom-

Model van een open cassegrain antenne voor het volgen van sa/el
lie/en. ca. 1965. 

machine met variabele belasting d.m.V. een wervelstroom kop
pelunit. Hierbij worden de parameters van een predictor geschat 
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en gebruikt om de vereiste procesingangsgrootheden te 
bepalen. 
Voor een lineaire hydraulische servomotor, toegepast bij het 
verplaatsen en monteren van onderdelen, is uit de stapres
ponsie een bijna optimale stuurfunctie van het "bang-bang" 
type bepaald. De twee benodigde schakeltijden worden 
bepaald respectievelijk uit de doorschot en uit de mate van 
uitslingering rond de eindwaarde na de eerste top. 
Tijdoptimaal regelen van een loopkraan . Voor het onderzoek 
is een kleine loopkraan geconstrueerd. De kraan moet trans
portabel blijven, waardoor de afmetingen van de "mini" 
bepaald zijn door de grootte van de liften in gebouw E-hoog 
van TUE. Van deze kraan is een model opgesteld en aan de 
hand daarvan twee openlusregelingen afgeleid: één gebaseerd 
op het Pontryagin 's maximum principe en de andere bepaald 
uit het patroon van de fasebanen. Ook zijn er twee gesloten
lus regelingen afgeleid: één analytisch en de andere volgens 
een predictiemethode m.b.v. een snel model. 
Vergelijking van de regeling van een loopkraan op basis van 
fuzzy logic versus conventionele PID-regelaar. 
De regeling van een onstabiel proces, het overe ind houden 
van een stok op een xy-schrijver en vervolgens op de ASEA
robot. Dit heeft geleid tot een succesvolle demonstratie
opste lling tijde ns openhuisdagen, abituriëntendagen, eerste
jaarsdagen, etc .. 

Veel van het rege ltechnisch onderzoek komt nog aan de orde in 
de hoofdstukken "Flexibele productie-automatisering" en "ER en 
industriële toepassingen" . 

Eind jaren zestig en beg in zeventig is onderzoek gedaan aan 
hybride rekentechnieken t.b.v . analyse en synthese van regelin
gen . Men wilde de voorde len van het analoog en digitaal reke
nen benutten met vermijding van hun nadelen. Een Hitac hi 505 
analoge rekenmac hine werd gekoppe ld met een IBM 360/30F. 
Hiervoor is een koppelsysteem ontworpen en gebouwd. Dit 
koppelsysteem bevat een 16-kanaa ls ADC en DAC en een 
stuureenheid om het hybride systeem vanuit de IBM te kunnen 
besturen. Daartoe z ijn de benodigde subroutines ontwikkeld . Ook 
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voor de testprocedures is de benodigde software gemaakt. Ten 
dienste van kleine re hybride problemen is een koppeling 
gerealiseerd tussen de Hitach i en de min icomputer PDP/20. 

In de zeventiger jaren heeft de softwareontwikkeling voor 
procescomputersystemen sterk in de belangstelling gestaan. Ook 
is onderzoek verricht naar de kwaliteit en mogelijkheden (kracht 
en kunnen) van grote computersystemen. In dit onderzoek 
participeerden drie faculteiten van de TUE, de universiteiten van 
Tilburg en Limburg, alsmede mensen uit de industrie . 

In 1981 is met de faculteit Werktuigbouwkunde, vakgroep 
Productietechnologie en Automatisering, een interfacultaire 
werkgroep opgericht om gezamenl ijk onderzoek te doen op het 
multidisciplinaire gebied van de fl exibele product ie-automatise
ring en industrierobots (zie aldaar). A Is toepassing is de ontwik
keling en het ontwerp van een onbemande lascel gekozen. De 
taken van ER hierin zijn: modelleren van en ontwerp regelstra
teg ieën voor de robot; meten van gewenste signalen m.b.v . 
sensoren; ontwikkelen van algoritmen voor de nodige commun i
catie en logistiek in het autonome proces. Aanzienlijke financië le 
bijdragen zijn verstrekt door het Ministerie van Economische 
Zaken, Stichting Technische Wetenschappen (ST W) en het 
onderzoekprogramma ESPRIT van de EU. 

In 1983 doet de zogenaamde voorwaardelijke financ iering (VF) 
haar intrede. Het gevolg is, dat op facultair niveau voor daartoe 
geselecteerde projecten personele onderzoekscapaciteit voor een 
periode van vij f jaar beschikbaar gesteld wordt. Door de eis ten 
aanzien van de minima le omvang van een VF-project worden 
veel projecten in samenwerking met andere facu lteiten uitge
voerd. Zo is toen ook voor parameterschatt ing/systeemidentifi
catie een samenwerkingsverband aangegaan met de vakgroep 
Systeem- en rege ltechniek van fac. N en Besliskunde en stochas
tiek van fac. WSK/1. 

Medio tachtig is het onderzoek in ER dan ook geconcentreerd op 
twee gebieden: 

Systeem identificatie/parameterschatt ing. Hierbij word en mo-
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dellen (van dynamische systemen) bepaald op grond van de 
meting van in- en uitgangssignalen , ten behoeve van techni
sche en niet-technische (bijv. biomedische) toepassingen, 
zoals diagnose of adaptieve respectievelijk optimaliserende 
regelingen. 
Flexibele productie-automatisering en industrierobots, waar
voor modelvorming, regelstrategieën, sensoren en beeldver
werkingstechnieken van belang zijn . Het directe toepassings
gebied is de inzet van robots bij booglassen . 

Als afgeleiden van het fundamentele onderzoek aan systeemiden
tificatie wordt onderzoek gedaan aan regeltechnische toepassing 
voor LQR (Lineair Quadratische Regelaar), LQG (Lineair 
Quadratisch Gaussisch), en adaptief en robuuste regeling (H"' -, 
11 -techniek). Deze geavanceerde regeltechnieken worden toege
past op bestaande processen, die in het verleden van conventio
nele regelaars voorzien waren. De processen zijn: loopkraan; 
balorig proces, het in evenwicht houden van een kogel op een 
balk (rail); booreiland, bestaand uit een drijvend platform met 
een draaiende kraan als verstoring. Ook aan praktijk-toepassin
gen wordt gewerkt (zie ER en industriële toepassingen). Het 
onderzoek aan deze geavanceerde regeltechnieken overschrijdt de 
bovengrens van de hier beschreven historie . 

Tot besluit 
Dit overzicht moet als een impressie gezien worden en niet 

als een uitputtende opsomming. De goed voorbereide ingenieur 
moet veel technieken beheersen, in staat zijn de beste methode te 
kiezen passend bij het onderhavige probleem, in staat zijn de 
gekozen methode te begeleiden en verifiëren en de inzet van 
rekenmachines daarbij onderkennen . Op het gebied van de 
regeltechniek voorziet het programma van ER hierin. 

VERLEDEN. HEDEN EN TOEKOMST VAN DE VAKGROEP METEN EN REGELEN 31 



Barbara Cornelissen en de Chinese gast You Chang-de, 1985. 

32 VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN DE VAKGROEP METEN EN REGELEN 



ER-computerfaciliteiten 

N.G.M. Kouwenberg en A.J.W. van den Boom' 

Het beoefenen van meten en regelen wordt gekenmerkt door 
veel rekenwerk. Vaak hebben we te maken met het schatten en 
evalueren van de overdrachtsfunctie van een proces of met het 
ontwerpen van een rege laar. De procesgegevens en de in- en 

uitgangssignalen kunnen zowe l in het tijd- als in het frequentie
domein beschreven z ijn. Zonder over Matlab of andere software
pakketten op sne ll e computers te beschikken moest ook in de 
beginjaren van de groep, omstreeks 1959, de responsie worden 
bepaald of moest er aangetoond worden dat aan stabiliteitscriteri
a in beide domeinen werd voldaan. Voor het uittekenen van 

Bode- en Nyquistdiagrammen en het bepalen van numerieke 
waarden van responsies waren zeer tijdrovende berekeningen 
nodig. Een elektrisch model van het s-vlak met een elektrolyti
sche trog en een met weerstandspapier was weliswaar uitstekend 
voor co llegedemonstraties maar de nauwkeurigheid was ontoerei
kend voor onderzoek. Weliswaar kon men goed overweg met 
logaritme-tafel, rekenliniaal (populair rekenlat of -schuif gehe
ten) en de 'oneindig' la nge rekenschijf, maar , het vullen van 
lange tabellen en tekenen van diagrammen op mm-papier of 
logaritmisch-papier - ter verkrijging van inzicht - was een heel 
karwei. Vooral a ls onervarene wist je vooraf niet prec ies hoe je 
de tabellen moest schalen, en welke precisie er nodig was. Rond 
1959 werd er in de groep een rekenliniaal aangeschaft dat voor 
het uitrekenen van een functie een aantal 'lopers' tegelijk bevat
te . Functies met een aantal tijdconstanten konden hiermee in één 
keer worden ingeste ld : blauwe latten voor nulpunten, rode latten 
voor polen. Het fraaie, nog in ER aanwez ige, exemplaar in 
lederen etui is nu een typisch museumstuk. 

Een rekenmachine kon men de liniaal niet noemen. Wel was dat 
het geval met het mechanisch tel-apparaat Brunsviga, een soort 
koffiemolentje met palletjes, dat meestal was uitgeleend voor het 

thuis optellen van de Etos-kassabonnen. Ook hadden we een 

elektro-mechanische telmachine Friden (die je overigens ook bij 
menig postkantoorloket zag staan) waarvan veel gebruik gemaakt 
werd . Deze kon ook vermenigvuldigen en delen, zij het vrij 
traag en met veel geraas. Het 'door nul delen ' en dan weglopen 
werd al gauw als een flauwe grap ervaren! 2 

Vooral modellen waren er nodig en signalen voor het werken 
met hoog- en laagdoorlatende processen. Zo waren er bouwdo

zen voor de aanschouwe lijke servosystemen met ge lijkspannings
en wisselspanningsmotoren en tacho's. (Naast het 50 Hz-net was 
er in de groep voor servo's een speciaal 400 Hz-net met een
fase- en met een drie-fasen-omvormer). Voor root-locus-gedrag 

Met dank aan. U Bartzke, P. Borghouts, C. van den Brekel. B. Comelissen, 

A Damen, A. van de Gra ft, K . de Groot, W . Hendrix, C Huber. A de 
Jong, W. Lemm~ns en P. van der Schoot. 
Voor het gemak werd de Friden ook op een verrijdbaar onderstel van een 
scoop geplaatst, zodat dit gewichtig apparaat (ong~veer 20 kg raderwerk) 
snel van de ene gebruiker naar de andere kon worden getransporteerd Al 
snel bleek het apparaat toen fouten te maken Geen nood, de reparateur erbij 
gehaald Deze verklaarde het apparaat na zorgvuldige tests in orde De 
vo lgende dag hetzelfde probleem De reparateur, die de Friden op werkhoog
te op het vlakke bureau zette. kon wederom geen afwijkingen vinden. Pas na 
een aantal vergeefse "reparaties" kwam een vakgroepslid op het idee, dat de 
Friden op het schuine scooprek wat bitjes verloor' 
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was er de elektrolytische trog als analogon, maar de beperkte 

lineariteit, het grote onderhoud en de vereiste deskundigheid 
voor het bedienen van al deze apparatuur waren minder gunstige 
factoren. Ook de houten 3D modellen van s-vlak-doorsnijdingen, 
vervaardigd op de kunstacademie op basis van berekeningen van 
enkele weken door Roy May, waren weliswaar zeer inzicht
vormend maar voor allerlei toepassingen minder bruikbaar. Dit 
gold ook voor het "rubbervellen" model met breinaalden als 
polen en punaises als nulpunten. 

Prof Eykhofl regelt de elektrolytische trog in ( 1965). 

De operationele versterker deed zijn intree en Philbricks werden 
vaak per tien tegelijk door Maarten Woerlee aangeschaft. Wel 
had je al gauw een enorme opstelling met die buizenversterkers 
die voor de +300 V en -300 V afzonderlijke voedingsspannings
apparaten (van Van der Heem of van Philips) nodig hadden. 
Wanneer het er heel precies op aan kwam werd er een netspan
ning-stabil i sa tor gebruikt, in de vorm van een reusachtige ver
huistransformator waarvan de magnetisering van het ijzer ver 
verzadigd was. De voornaamste bedieningsknoppen van de 
versterkers waren ' balans' en 'drift'. Met name bij integrator
schakelingen was dat een beperking. Voor het ontwerpen van 
slimme elektronica-schakelingen die weinig drift vertoonden 
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(t.b.v. navigeren met versnellingsopnemers) kon een hoog stage
cijfer worden behaald. Intussen werden ook fabrikanten actief en 
kon er apparatuur met drie (Tutor) of vijf (Solartron) operatione
le buizenversterkers in ER worden aangeschaft . Deze dienden 

voor demonstraties van procesoverdrachten bij het college 
Regelen (door I zaak Romijn) of in afstudeeronderzoek. Een XY
schrijver (inkt) of Xt-schrijver (thermisch, voor frequenties tot 
I 00 Hz) voor het weergeven van de responsie was daarbij 
onmisbaar. In 1964 wordt de Solartron SCD I 0 aangeschaft, een 
analoge rekenmachine met 11 dubbelversterkers (in totaal 22 
versterkers die omschakelbaar waren als somroers of integrato
ren), 4 vermenigvuldigers, 6 tekenwisselaars en de nodige 
potentiometers. In de motivering van de bestelling lezen we: 
"Deze analoge rekenmachine heeft, vergeleken met een reeds in 
de vakgroep aanwezige eenvoudige machine van hetzelfde 
fabrikaat, enkele belangrijke wijzigingen en uitbreidingen, oa. 4 
elektronische vermenigvuldigers. Hierdoor is zijn bruikbaarheid 
sterk vergroot. A Is gevolg hiervan zal hij veelvuldig worden 
gebruikt bij het onderzoek van lineaire en niet-lineaire regelsys
temen, waarvoor tot op heden geen andere apparatuur aanwezig 
is." 

ER: Telefunken RAT 700 
Omstreeks 1961 verschenen er getransistoriseerde uitvoeringen 
van operationele versterkers en er werden twee Telefunken RAT 
700-systemen aangeschaft. Zij bevatten elk 20 op-amps en 
konden zelfs in cascade met 40 werken. Met twee op-amps 
samen konden er enkele vermenigvuldigers of delers (in vier 
'kwadranten') worden ingericht. Ook was hiermee kwadrateren 
en worteltrekken mogelijk. Het merendeel van het werk hierbij 
bestond uit het voorbereidende schalen en normeren van de 
spanningen om alle signalen boven het ruisniveau en tegelijk 
binnen + I 0 en - I 0 volt te houden. Door verwijderbare ' patch
panels' kon er 'off-line' gewerkt worden. Dit maakte een hoge 
bezettingsgraad mogelijk; maar vooral kon aldus de bedrading 
(het programma) worden vastgelegd voor hergebruik . 

De vaardigheid van meet- en regelmensen in het bedienen van 
analoge machines was algemeen bekend en ER was nauw be-
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trokken bij het practicum analoge machines. Overigens was 
Severijnen van de groep Heetman op dit gebied de algemeen 
erkende deskundige van de Afdeling E. 

THE: IBM 1620 
De digitale computer deed het eerst op centraal niveau zijn 
intree. Spoedig na de stichting van de Technische Hogeschool 
werd de IBM 1620 aangeschaft. Gebouwen stonden er amper en 
het gehuurde oude Augustinianum was enkel voor colleges 
geschikt, dus werd de bovenverdieping van het centraal postkan
toor op het Stationsplein gehuurd voor colleges en tentamens. De 
IBM 1620 werd hier ook geplaatst. De IBM 1620 was een van 
de eerste digitale rekenmachines in Eindhoven en de aanschaf en 
plaatsing was voldoende belangrijk nieuws voor een bericht in 
het Eindhovens Dagblad. Later werd de machine verplaatst naar 
het hoofdgebouw. De programmeertaal was Fortran 11. Sommige 
stagiairs van de vakgroep hebben van deze centrale faciliteit 
gebruik gemaakt. 

THE: ELX-8 
Later werd in het hoofdgebouw de Electrologica EL-X8 gestatio
neerd (een Nederlandse computer in samenwerking met het 
Mathematisch Centrum in Amsterdam ontworpen), de trots van 
het instituut! Veel afstudeerders, vooral de vroege generatie 
parameterschatters, hebben met deze machine gewerkt. Op het 
eind van de dag werd de papertape aan de balie ingeleverd en 
met wat geluk kon je de volgende ochtend de resultaten, dikwijls 
pagina's vol foutmeldingen , ophalen. Het was de tijd dat sommi
gen 's-nachts minder goed sliepen. De programmeertaal was 
overwegend Algol , hetgeen mede te verklaren was door de niet 
te ontkennen aanwezigheid van professor Dijkstra destijds bij de 
onderafdeling Wiskunde. Sommigen beleefden zelfs esthetische 
genoegens aan de schoonheid van de Algol-programma's. Pro
gramma-invoer geschiedde via papertapes, aangemaakt op 
"flexowriters". Handige setjes waren beschikbaar om met de 
hand extra gaatjes te ponsen en om stukken papertape te snijden 
en te herverbinden. Dit was vaak sneller dan het kopiëren van de 
vaak onoverzichtelijke berg papertape. 

De ELX-8 werd beheerd door het Rekencentrum, dat toen nog 
tot de onderafdeling Wiskunde behoorde. In 1971 werd het 
Rekencentrum zei fstandig, kreeg een eigen gebouw en, eind 
1972, een nieuwe computer, de Burroughs B6700. 

THE: Burroughs 86700/7700/7900 
Eind 1972 wordt de B6700 in het nieuwe Rekencentrum ge
ïnstalleerd. De programmeertaal was BEA THE (Burroughs 
Extended Algol THE). De machine werd geprezen om haar 
fraaie architectuur en de Eindhovense groep rondom de B6700 
werd als een groep Algolgoeroe's gezien . In 1976 werd de 
B6700 vervangen door de B7700, die het echte terminaltijdperk 
op de THE inluidde. Langzamerhand werd naast BEA THE ook 
FORTRAN toegestaan . Algol is zodoende in Eindhoven een zeer 
langzame dood gestorven, door menigeen nu nog betreurd . De 
B7700 werd vervangen door de B7900, die tot in 1989 in ge
bruik is geweest. 

Afd E: IBM 360/30 
Omstreeks 1964 kreeg de Afdeling Elektrotechniek zijn 'grote' 
digitale systeem, de IBM 360/30 met onder andere verwisselbare 
harde schijven van 7Mb. Professor Heetman en zijn groep 
ontfermden zich over de machine, die geplaatst werd op de 
toenmalige negende (nu tiende) verdieping. Een week vóór 
aflevering van de apparatuur in Eindhoven, meldde Heetman 
plechtig op het college Digitale Rekenmachines dat het co llege 
van volgende week zou komen te vervallen, omdat de kratten 
met hardware zouden arriveren, en daar wilde hij persoonl ijk bij 
aanwezig zijn. In 1966 werd het kerngeheugen (matjes met 
ferrietkernen) uitgebreid van 16k naar 64k. Daarvoor werd de 
machine 'n maand buiten bedrij f gesteld om de technici van 
IBM de gelegenheid te geven de nodige ramen met geheugen te 
installeren, te testen en vooral (met de hand) te repareren . De 
uitbreiding duurde u iteindelijk ruim twee maanden. Afstudeer
ders die toen gebruik maakten van de 360 moesten hun werk op 
de machine een maand opschorten en konden daarna hun softwa
re herschrijven! 
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Bij het college Digitale Rekenmachines was een practicum 
geprogrammeerd. De 'oplossing' van de opgaven was een pro
gramma van enkele tientallen regels machine mnemonics aange
vuld met een data set, die in ponskaartvorm werd toegevoerd. 
Enkele dagen later was de uitvoer van de line printer beschik
baar. Meestal alleen foutmeldingen, maar na enkele iteraties, 
waarbij het practicumcijfer steeds werd afgeJaagd, kon er zowaar 
een determinant van een drie-bij-drie matrix worden verkregen! 

ER: Hitachi 505 
In 1967 schaft ER zijn eigen grote analoge machine aan. Het 
werd een Hitachi die de aanwezigheid van enkele logische 
in/uitgangen als bijzonderheid had, en die voor een aanschafbe
drag van iets minder dan fl. I 00.000.- als prijsgunstig uit de bus 
kwam. Voor het eerst maken we een aantal Japanners mee die 
de rekenmachine komen installeren, die groene thee drinken en 
Japanse vlaggetjes en andere snuisterijen uitdelen. De machine 
met een omvang van enkele m3 komt enkele etages hoger te 
staan, dicht bij de digitale machine van de Afdeling die in de 
groep van Heetman staat, in verband met de beoogde koppeling 
tussen beide. Hans Piceni was de verantwoordelijke man, en 
samen met Audenaerde en Thieu Kanters werden de eerste 
verkenningen gedaan en met aanwijzingen van de Japanners 
werden de 'enorm grote' patch panels geprogrammeerd. De 
Hitachi werd in de volgende jaren fors uitgebreid, o.m. in 1969 
met een tweede patch panel. 

ER: 'Hybride Machine' 
De schare van voor- en tegenstanders van analoge en digitale 
hulpmiddelen had inmiddels hoge verwachtingen van hybride 
systemen. Hiermee zou immers een optimale rekenkwaliteit 
geboden kunnen worden! Om alvast een voorschot te nemen op 
de verwachte nauwkeurigheid werd de H itachi voorzien van 
'A dage' ADC- en DAC-kanalen van 21 tot 24 bit! De A dage 
werd in 1967 besteld en uitgebreid in 1969. De enorme resolutie 
hiervan stelde extreem hoge eisen aan de aardingen en aan de 
kwaliteiten van de contacten van het patch-panel. Vooral dit 
laatste heeft geleid tot voortdurende problemen. Het was een 
bron van zorgen en kostte veel overleg met de leveranciers. 
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Audenaerde had als voorzorg een enorme houten hamer op de 
Hitachi gereed liggen. 

De resultaten die met de hybride installatie zijn bereikt zijn nog 
terug te vinden in de stage- en afstudeerrapporten van toen. 
Onvermeld echter is hoeveel bomen in die tijd opgeofferd zijn 
aan de technische vooruitgang, vooral omdat de IBM-360 spon
taan bij elke crash zijn gehele geheugen dumpte op de line 
printer. 

ER: EAJ 
De laatste analoge machine die is aangeschaft is de EAI gewor
den, door Frits Gerretsen verkend en in 1980 in gebruik geno
men. Deze machine heeft jaren lang trouwe dienst gedaan bij 
demonstraties voor verscheidene colleges. Ook voor experimen
ten werd de machine ingezet. ER heeft overigens ook nog 
gebruik gemaakt van EAJ rekenmachines van NR, de zustervak
groep bij de afdeling Natuurkunde. 

ER: Kleine zakrekenmachines 
Begin zeventiger jaren kwamen de kleine zakrekenmachines op 
de markt. Severs was de eerste die er eentje privé aanschafte. De 
prijs lag rond de tweeduizend gulden en hij verkocht wat Philips 
aandelen om een HP zakrekenmachine te kopen. Hij gebruikte 
het ding om zijn uitgekiende en geoptimaliseerde elektronica
schakelingen te kunnen doorrekenen. (Deze schakelingen waren 
uniek en niet na te bouwen omdat hij, op zijn specifieke behoef
te uitgezochte, componenten gebruikte. Vooral vanwege de 
toenmalige grote spreiding in de halfgeleiderparameters kon hij 
gemakkelijk die transistor met een exotische karakteristiek 
vinden, die hij in zijn schakeling kon gebruiken.) De vakgroep 
heeft een aantal van deze machientjes aangeschaft; de HP-20 en 
HP-35. Spoedig deed zich een voor de groep nieuw (nu helaas 
' normaal') fenomeen voor: gevoeligheid van het kleine apparaat 
voor diefstal. Daarom werden deze machientjes al spoedig met 
speciale kettingen aan de tafel verankerd. Desondanks is een HP 
zakrekenmachine met tafel en al gestolen. 
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Dataverwerking in 1970. PDP-8 in rek met smalle ponsband lezer, 
home-made ADIDA. consoleswitches en sleutel, clock en (er boven 
op) signaalgenerator. Op het verrijdbaar rek de opstelling van 
Damen: 7-kanaals analoge recorder, ECG-versterkers. aanpas
singsversterkers en papertape schrijver en vooral controle op de 
oscilloscoop. 

ER: PDP 8-1 
Ontwikkelingen in de industriële digitale procesbesturing, bijv. 
'direct digital control' en 'dead-beat control', leidde tot het com
merciële aanbod van lokale digitale computers. Het was attractief 
deze voor het onderwijs aan te schaffen. Uitspraken van de 
docent in de trant van: " .. Het is ondenkbaar dat afgestudeerde 

meet- en regelingenieurs geen ervaring zouden hebben met 
procesbesturingen door middel van digitale computers ... " ver
dienden respect en in de vakgroep werd in 1968 een POP 8-1 
van de firma Digital Equipment Corporation (DEC) aangeschaft. 
('I' slaat op geïntegreerde circuits). Vice-President Bob Choon
avalla van DEC-USA kwam naar Eindhoven om het contract 
voor levering van de PDP-8 te tekenen. De machine had stan
daard 4096 woorden van 12 bit-ferrietkernen en werd geleverd 
in twee kabinetten van manshoge 19 inch-rekken. Een ' teletype' 
bevatte toetsenbord en printer, alsmede een papierbandponser en 
-lezer, alle met een snelheid van I 0 char/sec. Daarnaast was de 
machine voorzien van een 10 bit-ADC met multiplexer voor 
meer kanalen en een I 0 bit-DAC. Zeer vooruitziend was de 
bestelling van een extra geheugenbank van 4k woorden. Bij het 
inschakelen diende er een 'bootstrap' ingetoggeld te worden van 
een twaalftal octale instructies die sommigen nàg uit het hoofd 
kennen! De machine is in zijn soort zeer populair geworden, en 
o .a. bij Hoogovens bij vele tientallen toegepast in de walserij. 
Decus, de DEC user group, werd dan ook vaak aangevoerd door 
de gebruikers bij Hoogovens. 

Nadat de bootstrap was ingelezen werd er een tape met de 
rimloader ingelezen, waarna de binloader ingelezen kon worden. 
De bintoader was nodig om het eigenlijke programma te kunnen 
inlezen. Het assembleren (van mnemonics naar octale machine
code) kon in één of meer fasen gebeuren en desgewenst kon er 
een output tape worden geponst. Bij een eventuele foutoptreden 
moest het inlezen van editor en assembler worden herhaald . Dit 
kostte dus menige uren. Geen wonder dat alleen beginnelingen 
zo te werk gingen. Een gerespecteerde gevorderde programmeer
de rechtstreeks in octale code, die met de consoleswitches werd 
ingebracht. Hierbij werden gemakshalve vele NOP-codes 
(=70008 ) ingebracht voor latere toevoegingen. Ook was er een 
handporÏsertje voor het bewerken van de papertape, inclusief 
knippen, invoegen en lijmen. Lastig daarbij was het uittellen en 
corrigeren van de parity bits. Voor het opwikkelen van de vele 
meters lange tape was er een handmolentje. Het vrijlopend 
afwikkelen van de rol voor de lezer gebeurde vanaf een poot van 
een gekantelde kruk! Tape van veel gebruikte programma's had 
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emstig te lijden aan slijtage. Voor deze tape werd 'mylar' 
kunststof gebruikt. Later was er geld voor een 'high speed 
paper-tape reader-puncher' van 400 chars/sec en maakten de 
taperollen plaats voor handzame 'fan-folded tape'. Uiteraard was 
hiervoor een andere bootstrap nodig. Opgepast moest worden 
voor overijverige, niet ingewijde schoonmaaksters, die vaak de 
slordige hoop papertape opruimden. 

De executie van programma's kon letterlijk 'schitterend' worden 
waargenomen door de gloeilampjes bij alle registers op het 
console te bekijken. Het werkgeheugen bestond uit het resistent 
memory, dat ook flink wat EM-straling veroorzaakte. Je kon dat 
leuk aantonen door een radio met ferrietantenne in de buurt te 
plaatsen. Grappig was dan het programmeren van wachtlussen: 
bediend vanuit het toetsenbord gaf dit een orgel-effect; een 
vibrato werd verkregen door een oscillator op de ADC aan te 
sluiten. Er waren zelfs programma's beschikbaar om muziek
stukken als data in te voeren. 

Naast deze 'verkenningen' werd er zeer serieus gewerkt. Al 
vroeg in 1970 kon er een digitale deadbeat-regeling voor plaats
en snelheidsregeling van een analoog proces, het servosysteem in 
een XV-schrijver, worden gedemonstreerd (afstudeerder v.d.Hoe
ven). De gangbare hogere taal was Fortran, o.a voor FFT en 
IFFT. Veel programmatuur moest er geschreven worden voor het 
aansturen van randapparaten: analoge recorders uitlezen, kleuren
plotters bedienen. Het reserveerboek toonde een wachtrij van ' n 
week of meer. Het meest complexe machinetaalprogramma was 
de implementatie van een dynamisch Kalmanfilter voor het on
line schatten van de overdracht van een ' human operator' ( 1972, 
Kouwenberg, Stankovitch PhD-onderzoek). Hierbij werd de 
overdracht bepaa ld (polen, nulpunten, delay) van een human 
operator die met een potmeter handmatig een ruisgrootheid 
compenseert. Daarbij werden de geschatte parameters reai-time 
op een meerkanaalsschrijver opgetekend. Een subroutine voor 
een 5x5- matrixinversie was hiervoor nodig, in floating-point 
format. Vanwege het schaarse geheugen moest dit in optimaal 
dichte code, dus: in machinetaal! De routine werd door Piet 
Damman in enkele weken geschreven. Andere te noemen ont-
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wikkelingen zijn het visualiseren van de werking van een Kal
manfilter ten tijde van het verblijf van de uit Berkeley afkomsti
ge professor Otto Smith (met het staartje) als gastdocent, de 
vaardigheden in LISP door cursussen in Eindhoven op de PDP-
8/1 van prof. van den Poel uit Delft (zijn password sirnonbolivar 
vonden we erg macho!) en de aanzetten, in Fortran 11, tot het 
programmapakket Sater. Overigens kon op de POP 8/l ook in 
Algol gewerkt worden, of beter in rogalgol; Kees de Groot was 
hierbij de grote animator. 

Tussentijds werden er uitbreidingen gedaan zoals een ADC 
multiplexer en ' data break 1/0'. Kees de Groot heeft begin 
zeventiger jaren de geboortekaartjes van zijn twee kinderen met 
een analoge XY -plotter, aangesloten op twee kanalen van DA
converter, gemaakt. De interface-routine was geschreven in 
machinecode, die vanuit Fortran kon worden aangeroepen. Het 
meest ingrijpend was het voorstel tot de aanschaffing van een 
kostbaar schijfgeheugen. Hiertoe raadde Eykhoff aan advies in te 
winnen bij Care! van den Brekel, die voor een sabbatical year bij 
Prof. Stark in Berkeley, USA, verbleef en die waarschijnlijk 
bekend zou zijn met dit type (niet-verwisselbaar!) geheugen. 
Zijn positief advies ondersteunde de goedkeuring van het voor
stel en dus werd een 32k vaste schijf, een z.g. head-per-track 
met 128 luchtgelagerde koppen, aangeschaft. De harde schijf 
mocht nooit uitgeschakeld worden omdat het risico bestond dat 
de koppen zouden 'landen' op de schijf en dus onherstelbare 
beschadigingen zouden veroorzaken. 

ER: PDP-11120 
De succes story van DEC kent de PDP-11 als opvolger van de 
PDP-8. De grote belangstelling van studenten vergde uitbreiding 
van experimentele faciliteiten. Op initiatief van Jos van Nunen 
en met ondersteuning van Piceni viel de keuze op deze betaalba
re DEC-variant. Inmiddels vertrouwd zijnde met achtergrondge
heugen werd van meet af aan voor magneetbandgeheugen geko
zen (uitwisselbaar!). Vlak na de installatie deden zich echter vele 
lawines van fouten voor, zodat we genoodzaakt werden de 
specificatie van de omgevingscondities nauwkeurig te lezen. Er 
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werden ernstige restricties aan temperatuur, maar vooral aan 
vochtigheidsgraad gesteld. Dit maakte de aanschaf van een 
airconditioning inrichting noodzakelijk. Op deze wijze konden 
we op kosten van de Afdeling de klimaat-technisch onbewoonba
re kopzaal op de toenmalige vloer 2 gaan benutten! Zowel de 
PDP-8 als de PDP-11 werden hier geplaatst en Kees de Groot 
werd de student-assistent. Het operating system was RT-11, een 
single user systeem met foreground- en background- faciliteiten. 
Terminals voor de 8 en de 11 waren op een gegeven moment de 
Tektronix slorage scopes, een kleine en een grote versie. De 
grote, de 4014 met een aanschafwaarde van rond de 50.000 
gulden, gaf de gebruiker een riant gevoel en werd ook intensief 
gebruikt. Hierdoor sleet de linkerbovenhoek van de buis; maar 
dat kon ondervangen worden door de beeldbuis 180 graden te 
laten draaien. Het systeem kreeg ook verwisselbare schijfgeheu
gens, de RK-05, ter grootte van grammofoonplaten, met maar 
liefst 2Mb geheugen. Het hebben van meerdere van deze schij
ven op je kamer betekende dat je, technisch gezien, erbij hoorde. 

De onderwUsactiviteiten in 'real time control' groeiden om
streeks 1982-1984 naar een hoogtepunt tijdens de practica, 
behorend bij het college Procescomputersystemen. Multitasking 
werd beoefend op pseudo-multiprocessorsystemen. Een 
industriële procesomgeving was verondersteld, waarvan de 
bewaking en dataverwerking reai-time diende te geschieden. 
Afhankelijk van de interrupt door interne of externe signalen en 
hun prioriteit werden processen opgestart en uitgesteld. Het 
semafoor-concept was een uitstekend gereedschap voor de 
synchronisatie en regelde het gebruik van gemeenschappelijke 
devices en databuffers. De taal Concurrent Pascal van Per Brinch 
Hansen leende zich uitstekend voor het construeren van dataty
pen, maar schoot hier en daar tekort in behoeften. Pim Lemmens 
maakte hiervoor Pascal Plus, een super procestaal en een pre
compiler voor toegevoegde datastructuren zoals 'monitor', 
'process' en 'class'. In tien middagen projectonderwijs in groep
jes van vijf studenten werd een procesomgeving met signalen 
ontworpen, eisen geformuleerd en werkende programma's 
geschreven. Achter de schermen hadden de begeleiders (van den 
Brekel, de Groot, Kanters, Kouwenberg, Lemmens en van 

Nunen) een veelvoud van deze tijd nodig om de programmare
gels te kunnen 'suggereren' en ook om het gebruik van de PDP-
8, resp PDP-11 te verkennen en uit te kunnen leggen. Het (ook 
buiten de Afdeling) zeer populaire practicum is aan zijn eigen 
succes overleden. Door verloop van personeel kon de 'service' 
niet langer gegeven worden, ondanks hevige verzoeken hiertoe. 

De PDP-8 had alleen maar een papertape als opslagmedium. Als 
er iets mis zou gaan met de harddisk moest alles van papertape 
opnieuw worden ingelezen. Dat was een heleboel werk. Toen de 
koppeling tussen de minicomputers PDP-8 en PDP-11 een feit 
was, heeft Kouwenberg een communicatie-programma geschre
ven, waarmee het mogelijk was een dump te maken van de 
PDP-8 disk naar magneetband op de PDP-11. Het was ook 
mogelijk om die dump weer terug te halen vanuit de situatie van 
een lege disk. Kees de Groot had zoveel vertrouwen in de 
programmeerkunst van Bart dat hij het wel aandurfde om de 
disk te wissen na eerst een dump gemaakt te hebben op de 
magneetband. Het programma werkte goed en is later nog 
regelmatig gebruikt. 

Athene reactor: .PDP-9 
De groep ER was zeer uitgebreid en kende destijds Piet Mulders, 
afgestudeerd op het identificeren van het gedrag van de Eindho
vense experimentele kernreactor Athene, destijds in een afzon
derlijk gebouw gevestigd op het THE terrein. Voor het verwer
ken van grote datareeksen uit start-up/shut-down experimenten 
kwam daar een PDP-9 met veel randapparatuur. Het werken met 
deze zeer krachtige 12 bit machine van DEC werd door hem 
beheerd en vanuit ER (Kouwenberg) ondersteund. Kees de Groot 
kreeg speciale toestemming om 's avonds met zijn geliefde LISP 
programma's, die hU van professor Van den Poel uit Delft 
gekregen had, op de PDP-9 te experimenteren. Hij herinnert zich 
dat het hem een 'heel speciaal gevoel' gaf om in een witte jas en 
met witte sloffen aan in de ruimten van de Athene, tussen 
allerlei apparatuur, in zijn een~e met LISP te kunnen experimen
teren. 
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THE: Terminal System 
Een van de voorzieningen die op centraal niveau werden aange
boden was het Terminal System omstreeks 1972-1976. Enkele 
groepen van de afdeling waren via telefoonleidingen in time
sharing verbonden met een centrale minicomputer P-9200 in het 
Rekencentrum. Een modem en een lokale teletype was voldoen
de om ermee te kunnen werken. Op de P-9200 mocht niet 
geprogrammeerd worden in machinetaal, waarschijnlijk om 
hacken te voorkomen. Auke van Balen, student van Kees de 
Groot, wist hiervoor een omweg: door datablokken te plaatsen 
via het commonmechanisme van Fortran. Deze data kon door de 
minicomputer geïnterpreteerd worden als machinecode en door 
op een speciale manier een fout, een overflow-situatie, te creëren 
werd deze code uitgevoerd . 

Op het terminal system werd een vrij uitgebreide bibliotheek van 
subroutines in Fortran aangeboden. Uitstekend voor programma
ontwikkeling, dataverwerking in onderwijs en onderzoek. In 
drukke tijden echter vele congesties en down-tijden. Uitgebreid 
overleg met de directie van het Rekencentrum, vooral over de 
mogelijkheid om on-line koppeling van in het Rekencentrum 
geplaatste rekenmachines aan (te regelen) processen te realiseren 
heeft de vakgroep in deze periode tot de overtuiging geleid dat 
de vakgroep diende te investeren in eigen rekenfaciliteiten, 
zowel voor algemene rekentaken als voor allerlei dedicated 
toepassingen. Sedertdien is voortvarend gewerkt aan de opbouw 
en uitbreiding van eigen systemen hetgeen later o.a. leidde tot de 
V AX-VMS-Iijn en het eigen gebruikersvriendelijke ER-netwerk. 

ER: LSI-11 I Faleons 
Een van de LSI-11 's van de vakgroep was met een 4-bits fra
megrabber uitgerust en werd zo het eerste beeldverwerkingssys
teem van de vakgroep. Na het volgen van een cursus beeldver
werking in Delft ( 1982) schreef Pim Lemmens een aantal beeld
verwerkingsprogramma' s voor dit apparaat, gedeeltelijk in Pascal 
en gedeeltelijk in assembler. Dit systeem, voorzien van een 
simpele zwart-wit camera, was zeer populair bij afstudeerders en 
een gewild object bij demonstraties, aangezien het portretten kon 
opnemen en afdrukken, eventueel na ze d.m.v. de filtersoftware 
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te hebben getransformeerd tot maanlandschappen. Het was echter 
ook in staat om de positie van (niet te snel) bewegende voorwer
pen bij te houden, zoals de playmobiel-poppetjes op de lopende 
band die voor het procescomputerpracticum werden gebruikt. 

ER: PDP-11/60 
In de vakgroep namen de echte 'harde' rekentaken steeds verder 
in aantal en omvang toe, met name bij de parameterschatters. De 
verwerkingscapaciteit van de PDP-11 /20 was op een gegeven 
moment hiervoor te klein. Het was inmiddels in de vakgroep 
duidelijk geworden dat men in eigen hardware moest investeren. 
Daarom werd in 1978 de PDP-11 /60 aangeschaft . Voor die 
aanschaf kwam nogal wat kijken: goedkeuring van de computer
commissie van de afdeling en vooral goedkeuring van de minis
teriële (landelijke) commissie die de aanschaf van computers bij 
de overheid begeleidde. De PDP-11 /60 was in die tijd een 
werkpaard, met het operating system RSX en een multi-user
systeem . Er waren een vij ftal terminals, waaronder de luxe 
Tektronix 4014. Deze laatste was hoofdzakelijk voor het gebru ik 
van Sater. De beheerder was Piet van de Schoot, die door Piet 
Damman was ingewerkt en die cursussen bij Digital gevolgd 
had. Al snel werd de capaciteit van de PDP-11 /60 te klein, en 
omdat er niet meteen geld was om een grotere computer te 
kopen is een tijdlang gebruik gemaakt van de Vax-en van het 
rekencentrum. In 1986 is de PDP-11 /60 voor een symbolisch 
bedrag verkocht aan een koppel jonge starters, die hun bedrijf op 
het TU-terrein gevestigd hadden. In de opkomende wereld van 
PC's maakte het indrukwekkende apparaat in hun gloednieuwe 
kantoor indruk en straalde deskundigheid en degelijkheid uit. 

ER: De voorlopers van de PC's: de homecomputer Apple 11 
In de zeventiger jaren kwam de Apple I I als min of meer experi
menteel board op de markt. Damen stelde in 1977 voor een 
exemplaar aan te schaffen, om via het beeldscherm het tijdsver
loop van zijn ECG potentiaalverdelingen op de borstkas weer te 
geven. Dit stuitte op nogal wat weerstand omdat dit geen profes
sionele apparatuur was, maar dat meer in de hoek van amateuris
tisch gesoldeer thuis hoorde. Na veel overleg mocht het apparaat 
worden aangeschaft met een afzonderlijke TV als monitor. Om 
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vertraging door de computercommissie van de afdeling, die alle 
computerbestellingen moest toetsen en goedkeuren, te voorko
men, werd de bestelling omschreven als "hulpsysteem voor 
colordisplay". Helaas moest toen de aanvrage bekeken en ge
toetst worden door de audio-visuele dienst. Niettemin werd bij 
gebruik snel de waarde van de Apple 11 herkend. 

Later, bij het opzetten van Colleges Signalen I, 2 en 3 over 
verschillende vakgroepen (ook toen !) verzorgde ER een practi
cum waarin studenten op interactieve basis 'hands-on' ervaring 
met signaalverwerking konden opdoen. (Tot dan toe werden 
door operators computers via een soort postbus bediend: ene dag 
brengen, volgende dag output ophalen.) Er werden acht opstel
lingen ingericht die als voorloper van PC's een Apple bevatten. 
Met door van den Brekel gemaakte menugestuurde programma's 
werden signalen of wel gesimuleerd dan wel bemonsterd en door 
ADC ingelezen vanuit een signaalbron. Op een scoop of schrij
ver werd door DAC het resultaat van histogram, FFT en IFFT, 
spectrumonderzoek en correlatie vertoond. Door een vroeg
middag en een laat-middag tijdschema in te stellen tussen 13 uur 
en 19 uur werd een efficiënte verroostering verkregen. 

ER: De voorlopers van de PC's: de homecomputer PET 
In augustus 1978 liet Ruud van Vliet bij de firma Indelee een 
Commodore "Personal Electronic Tutor", de PET 2000, bestel
len. Het plan was om daarmee te onderzoeken welke voordelen 
te behalen zijn uit het automatiseren van bepaalde meettechni
sche taken door inzet van een computer. 

De PET leek veel op wat later een Personal Computer (PC) zou 
heten. Bij de PET waren alle benodigdheden voor het bedrijven 
van de computer in één behuizing geïntegreerd: voeding, proces
sorschakeling, toetsenbord, beeldscherm, cassetterecorder en -
heel bijzonder - een IEEE 488-interface! De microprocessor, van 
het type 6502, had een 8 bit-databus en een 16 bit-adresbus. Het 
werkgeheugen was een 64 kbyte-RAM. Een koopje: voor slechts 
fl. 3.481,00 had je ' m. Een monitorprogramma was in ROM 
aanwezig maar om BASIC te kunnen gebruiken moest dit eerst 
van cassette worden geladen. Uiteraard fungeerde de cassette 

ook als opslagmedium voor de aangemaakte files. 

De PET stond wat denigrerend bekend als 'spelletjescomputer': 
op de bestelbon werd natuurlijk een serieuzer aanduiding, nl. 
'microprocessor', gezet om hem langs de bewakingseemmissies 
heen te loodsen. Een voornaam item was de IEEE 488-interface, 
oorspronkelijk HPIB genoemd. (Meet-)apparatuur, voorzien van 
zo'n standaard interface, kon aan de PET gekoppeld worden 
voor softwarematige besturing en het binnenhalen van (meet-)
data. 

Peter Yerberne studeerde in 1979 af op het thema "Meetsyste
men met microcomputer". Dat was een onderzoek naar de 
gebruiksmogelijkheden van de PET voor automatische meetop
steJlingen. 

De PET computer. 

Dat deze mogelijkheden had, bewees Marcel de Beaumant in 
1980 met zijn afstudeerwerk "Een experimentele titreeropstelling 
bestuurd door een microcomputer". Dat wil zeggen, bestuurd 
door de PET. Titreren is een chemische analysemethode waarbij 
druppelsgewijs een reagens aan de te onderzoeken stof-in-oplos
sing wordt toegevoegd tot er een omslagpunt in de reactie 
optreedt. Dat punt is met de hand vaak lastig te vinden : het 
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proces vordert eerst haast ongemerkt totdat men plotseling ziet 
dat er net iets te ver overheen is geschoten om de concentratie 
bij het omslagpunt te kunnen achterhalen. Met de computer kan 
men de reagensdosis veilig met grote stappen laten beginnen en 
op tijd tot de fijne en finale dosis over gaan. 

Dit soort toepassingen is nu heel gewoon, maar in 1980 was dat 
nog een noviteit. De PET was onder meer geschikt voor: 

het automatiseren van meetopstellingen die een (lange) reeks 
gegevens leveren waaraan al of niet gerekend moet worden; 
meetproblemen waarbij het aflopen van het meetproces 
resultaatafhankelijk gestuurd moet worden; 
metingen die uit te voeren zijn in een bepaalde volgorde die 
steeds weer herhaald moet worden; 
meetproblemen waarbij bepaalde handelingen al of niet snel 
achter elkaar met een exacte timing verricht moeten worden. 

Later kwam er nog een tweede PET naar de vakgroep, ditmaal 
via de uitleenbalie van het Rekencentrum. 

A Is opvolger/vervanger van de PET werd bij Hewlett-Packard in 
mei 1983 voor een computer uit de serie 200 besteld. Het was 
het type HP9920 met een 8 MHz 68000-processor, een 384K
RAM, een losse dubbele floppydrive, een monochrome monitor 
en een los toetsenbord. De processorunit met de voeding zat in 
een behuizing met daarin een backplane met 15 slots. Daar 
ingeschoven was een extra RAM-kaart, een seriële en een paral
lelle 1/0-kaart, de video-kaart en een IEEE 488-kaart. De laatst
genoemde is een IlO-systeem dat door Hewlett-Packard voor 
computerbesturingen ontworpen was en oorspronkelijk als HPJB 
in hun computers zat. Het werd uiteindelijk als standaard-interfa
ce voor industriële besturingen onder de naam IEEE 488 alge
meen ingevoerd . Door deze afkomst waren hard- en software 
van de HP9920 natuurlijk perfect op deze interface afgestemd. 
De software, HP-basic, moest voor het gebruik eerst van floppy 
worden geladen. 

Voor het onderzoek naar het sensorgestuurd volgen van grote 
rechthoekige lasbanen werd in 1984 een met de HP9920 verge-
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lijkbare HP9820 Controller gekocht. Het geld was aangevraagd 4 
en toegekend uit het STW-instrumentatiefonds ( afstudeerderwer
ken van Jus! Smit, Ruud van Leijsen en Rini van Roosmalen). 
De HP9820 is een gebruikersvriendelijke besturingscomputer op 
basis van de 16-bit microprocessor 68000, te programmeren in 
HP-Basic of Pascal, met dubbele floppydrive en snelle parallelle 
IlO-interface. Later is er nog een aangeschaft die behalve de 
dubbele floppydrive ook een harddisk had. Deze controller deed 
dienst voor het promotie-onderzoek van Frank Lucassen. 

ER: tekstverwerkingssystemen 
Voordat de tekstverwerkers hun intrede deden waren IBM 
golfbalschrijfmachines gemeengoed. De verwisselbare golfballen 
maakten het mogelijk om een stuk op te maken met meerdere 
lettertypen en om mathematische symbolen te typen. Vooral aan 
dit laatste kwam steeds meer behoefte, vooral ook omdat in ER 
nogal wat formules geproduceerd werden. De secretaressen van 
ER stonden dan ook bekend als zeer bedreven in het verzorgen 
van prachtig werk met indrukwekkende fo rmules. 

Doordat de behoefte naar formuleverwerking in ER steeds verder 
toenam is al vroeg (omstreeks 1981 ) op de nog prille ontwikke
ling van tekstverwerkingssystemen ingehaakt. De eerste tekstver
werker in de vakgroep was een systeem Xerox 800-4 van Rank 
Xerox, zonder beeldscherm en met een zeer beperkte geheugen
capaciteit. Dit systeem is maar kort in de vakgroep aanwezig 
geweest. Het was lastig te bedienen en je zag pas achteraf wat 
het resultaat was. Op een gegeven moment is een paperclip in de 
machine gevallen en dat veroorzaakte een kleine explosie. Het 
apparaat was ernstig beschadigd en men besloot op een moder
ner systeem (AES) over te gaan. 

Van de AES tekstverwerkers heeft de vakgroep twee systemen 
gehad. Het eerste systeem, de AES-Pius, werd in 1982 gekocht 
op een afbetalingsregeling met de facu lteit. Het had dedicated 
hardware. Het systeem was speciaal ontwikkeld voor formulever
werking. Het bood WYSIWYG (what you see is what you gel) 
in tegenstelling tot andere systemen die werkten met lange 
commando strings. Het had grote 8 inch floppy ' s en een daisy-

42 VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN DE VAKGROEP METEN EN REGELEN 



ER-COMPUTERFACILITEITEN 

wheel printer. Het was een erg storingsgevoelig apparaat. Een 
moeilijk punt was de pagina-opmaak, die moest met de hand 
bemeten worden hetgeen voor formule-opmaak erg lastig was. 
Desondanks liep ER ook in die tijd voorop met tekstverwerking. 
De A ES-Plus is een aantal jaren gebruikt en is in 1988 vervan
gen door een modernere versie, de AES 7460, die gebaseerd was 
op de PC-AT, evenwel met additionele hardware. Dit systeem is 
voor vijf jaren geleased. Het was met één druk op de knop 
omschakelbaar van MS-DOS naar tekstverwerker. Dit systeem is 
later nog uitgebreid met een tweede werkstation. 

Uiteindelijk is gekozen voor tekstverwerkers op PC's: allereerst 
de primitieve software zoals ChiWriter en WordStar, later 
WordPerfect, Tex en Word. 

ER: Ontwikkelsystemen 
In 1985 hebben de volgende overwegingen geleid tot de aan
schaf van het multi-user microcomputer ontwikkelsysteem type 
PM 4422 van Philips (PMDS). Op de bestelling lezen we de 
volgende motivering: 

"De vakgroep heeft in toenemende mate behoefte aan een 
systeem waarmee microprocessorsystemen volgens 'the state 
of the art" kunnen worden ontwikkeld De toepassingsgebie
den zijn: robotbesturing, sensorverwerking bij robotbesturing, 
beeldverwerking in real time, programmering van dedicated 
controllers (vb. balkveld lassen), het intelligent rnaken van 
meetinstrumenten en meetopstellingen Uit de opgesomde 
toepassingsgebieden blijkt dat daarvoor een verscheidenheid 
van processoren en microcontrollers aangewezen zal zijn, 
afhankelijk van vereiste snelheid, processing capaciteit en 
adresruimte. Deze verscheidenheid leidde tot de keuze van 
een universeel ontwikkelsysteern . Om tot de keuze van het 
Philipssysteern te komen golden de volgende argumenten: 
PMDS gebruikt als operating systeem Unix 
support werd geboden voor Assernbleertalen, Pascal en C 
de meest gangbare microprocessoren worden ondersteund" 

Maar doorslaggevend was vooral het feit dat Philips een gebruikt 
systeem aanbood met een prijsreductie van 35% waardoor de 
totale prijs kwam op f 88.972,-. 

PMDS was een ontwikkelsysteem dat gebouwd was rond de 
68000 microprocessor die werkte met een klokfrequentie van 4 
MHz. Verder was het systeem uitgerust met 512 Kb RAM, een 
harddisk van 22.3 Mb, een 5'1.'' floppy-drive en een interface 
voor het aansluiten van meerdere terminals waardoor multi-user 
gebruik mogelijk werd. Berucht waren echter de lange wachttij
den bij het compileren en alleen met vele koppen koffie kon het 
wachten draaglijk gemaakt worden. Het systeem was uit te 
breiden met een zogenaamde Microprocessor Adapter Box, 
waardoor het mogelijk was in real time te emuleren. De software 
bestond uit het UNIX operating systeem en crosscompilers voor 
het omzetten van C programma's naar 68000 code of 8085 code. 

In eerste instantie werd PMDS gebruikt voor het ontwikkelen 
van de software voor het besturings-systeem voor de ASEA lRb-
6 Robot dat in het begin was uitgevoerd met zelfgebouwde 
kaarten met daarop de In tel 8085. Later is dit hele systeem 
vervangen door een VME systeem met daarin besturingskaaften 
met de 68000 processor. 

Als laatste is PMDS gebruikt om software te downloaden naar 
het besturingssyteem van de OSCAR. Dit was een experimentele 
robot die door Philips aan de vakgroep was geschonken. 

ER: V AX-en en het lokale ER-netwerk 
In J 985 wordt de MicroVax I van DEC aangeschaft als uitbrei
ding van de rekencapaciteit in de groep. De vraag hiernaar was 
inmiddels zo hoog gestegen dat er serieuze plannen ontwikkeld 
moesten worden voor een stabiele hardwareconfiguratie voor de 
komende vijf à tien jaren. Gezien de goede ervaringen met DEC 
en de vertrouwdheid met de DEC-operatingsystemen was de 
nieuwe computerlijn van DEC, de V A X-en met het multi-user 
operating system VMS, een voor de hand liggende keuze. Ook 
bij zuster-regelgroepen werden V A X-en aangeschaft hetgeen 
uitwisselen van software (toen een nog groter probleem dan nu) 
vergemakkelijkte. Echter de eerste Vax-aanschaf, de MicroVax 1, 
gaf nogal wat problemen, zodat al na een jaar een upgrade naar 
de MicroVax 11 werd gerealiseerd. Deze machine werd in de 
daarop volgende jaren als hostcomputer het hart van een lokaal 
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computernetwerk dat veel flexibiliteit aan de gebruikers gaf. In 
1987 wordt begonnen met de aanleg van het lokale netwerk in 
de vorm van dun coaxkabel (Ethernet). In 1988 wordt het net
werk uitgebreid met verdeelpanel DEMPR van DEC en wordt de 
eerste netwerk-( postscri pt) I aserprinter aangeschaft. Een 
VAXIVMS cluster wordt geïnstalleerd met als tweede werkstati
on een V AX station 2000. In 1988 treedt Udo Bartzke aan als 
nieuwe computerbeheerder; hij volgt Piet van de Schoot op. Van 

1989 tot heden wordt er door Beekers en Bartzke gewerkt aan 
het voortdurend uitbreiden van de complexe werkomgeving zoals 
die in een modern universitair centrum nodig is. Het V AXIVMS 
cluster wordt uitgebreid tot negen werkstations inclusief een 
DEC ALPHA station met een klokfrekwentie van 175 MHz. De 
ALPHA wordt in eerste instantie vooral ten behoeve van het 
promotieonderzoek van Jozef Mazák ingezet, die voordien niet 
voldoende capaciteit in het ER-netwerk aantrof en zijn toevlucht 
vond op de krachtige ALPHA van professor Tijhuis van de 

vakgroep Elektromagnetisme. Jozef wist al snel nagenoeg de 
gehele capaciteit van de ALPHA van EM te bezetten zodat er op 
een gegeven moment noodsignalen vanuit EM kwamen. In 1991 
wordt de host, de MicroVax Il, vervangen door de DEC Vax 
station 3100/76 met nieuwe randapparatuur, o.a. een grote 1.1 
Gb-harddisk en een magneto-optisch back-upmedium met 
600Mb opslagcapaciteit. Het netwerk biedt ook de mogelijkheid 
om vanuit de op het netwerk aangesloten PC's te werken met de 
disk- , file- en printerserver op VMS. Netwerkfaciliteiten zoals e
mail, pclogin server, WWW server en lokaal-informatieservice 
worden door het netwerk aan medewerkers en studenten ter 
beschikking gesteld. 

ER: PC's 
In 1986 worden in ER de eerste PC's aangeschaft. Het waren 
Philips 3101, een IBM XT compatible, een van de weinige 
merken die destijds op de TU mochten worden aangeschaft. De 

310 I was echter niet voor de volle honderd procent compatible, 
hetgeen problemen met zich mee bracht vooral wat 110 betrof. 
A I snel werd de beperkte lijst van toegestane merken opgeheven. 
Voor ER betekende dit dat er in de loop der jaren machines van 
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verschillende merken zijn aangeschaft. Het betrof systemen van 
de [ntel lijn: XT, AT, 386 (in 1990), 486 en Pentium compati
bles. In totaal zijn er tussen 1986 en heden ongeveer 80 syste
men aangeschaft. Rekening houdend met vervanging en uitbrei
ding zijn er zo'n 40 stuks in gebruik bij ER. De laatste aanschaf 
(in 1996) was een Pentium-systeem met een klokfrequentie van 
166 MHz. Het papierverbruik is in de tijd gestegen van enkele 
dozen (van 2000 vel) kettingpapier per jaar in 1989 tot 30 dozen 
(van 2500 vel) A4 in 1995. 

ER: SUN 3/140 werkstation 
In 1988 was er tijdens de uitvoering van het STW-project 'Snel 
Naadzoeken en naadvolgen", behoefte (en ook budget) voor een 
snel reai-time visionsysteem (kosten ca fl. 68.000). Aangeschaft 
werd de serie 150/151 van lmaging Technology, een Amerikaans 
product dat in Nederland door de firma DIF A in Breda werd 
geleverd. Het systeem bestond uit een VME-rek met daarin een 
aantal vision-borden, elk toegespitst op een specifieke beeldbe
werkingsoperatie. Het geheel werd in eerste instantie via een 
interface-bord gekoppeld aan een PC-AT (286). Enige tijd later 
(in 1988) werd de PC vervangen door een SUN-werkstation. 
Deze machine werd aangeschaft door het ITP (Instituut voor 
Informatietechnologie en Productieautomatisering) waar op dat 
moment Eric Wezenbeek werkte en tevens bezig was met een 
promotieonderzoek op het gebied van lasbadobservatie. Met een 
camera werd naar het gesmolten metaal nabij de lastoorts geke
ken, om vervolgens na beeldbewerking de positiesturing van de 
toorts en de instellingen van de lasparameters te kunnen bijstel
len. Vanwege de vereiste snelheid voor beeldverwerking was het 
bij ER aanwezig reai-time visionsysteem zeer bruikbaar. Beslo
ten werd om het systeem te delen met Wojtek Sablik, die werkte 
aan het genoemde STW-project. De door Wezenbeek binnenge
brachte SUN was de tweede UNIX-machine binnen ER en zeker 
een vreemde eend in de bijt naast het zware V AXIVMS cluster. 

Bartzke en Hendrix werden voor een cursus systeembeheer naar 
SUN gestuurd. Een eerste kennismaking binnen ER met UNIX 
was er in de vorm van het PMDS-ontwikkelssysteem (van de 
Graft, van den Brekel in 1986). 
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Vrij snel nadat het VISJonsysteem verbonden was met de SUN 
kwamen de problemen. De SUN ging vaak plat en software die 
moest draaien op het visionsysteem werkte onbetrouwbaar. De 
servicemensen van SUN en DIFA kwamen geregeld over de 
vloer en gaven elkaar de schuld. Hardware-modules werden 
vervangen en specialisten uit de Verenigde Staten kwamen 
kijken, maar uiteindelijk zijn de problemen nooit echt verholpen. 
Voor het STW-project heeft het gehele systeem niet veel beteke
nis gehad, het is hoofdzakelijk gebruikt voor de afronding van 
het promotieonderzoek van Wezenbeek. Ook het gebruik van het 
operating system UNIX is als gevolg van alle problemen niet 
goed van de grond gekomen. 

ER: Silicon Grapbics INDY 
In december 1994 werd er wederom een UNIX-werkstation 
aangeschaft. Dit maal een INDY van Silicon Graphics welke als 
gevolg van een eindejaarsactie van de leverancier voor tl 
I 9.000,- werd aangeboden. Op dat moment was de vision-groep 
binnen ER (Kouwenberg, Dunias, Hanajik, van de Graft en 
Hendrix) een van de partners in een Europees consortium dat 
werkte aan de uitvoering van het ESPRIT-project 6042: 'Intelli
gent Robotic Welding Systems for Unique Fabrications' . Binnen 
dit project werd Silicon Graphics met UNIX als operating 
systeem door diverse partners als computerplatform gebruikt. 
Ook het Rekencentrum van de TU E was overgestapt op Silicon 
Graphics waardoor er zeer goede ondersteuning dicht bij huis 
was en Udo Bartzke als systeembeheerder van ER's VAXIVMS 
cluster minimaal belast zou worden door de nieuwe UNIX 
machine. Verder was het feit dat het meeste beeldbewerkingson
derzoek gebeurt op UNIX-computers een reden om nogmaals te 
proberen UNIX binnen ER (naast VMS en DOS) een vaste voet 
aan de grond te doen krijgen. Binnen ER was de software
ontwikkeling voor het ESPRIT-project gestart op de PC
DOS/Windows omgeving. Het plan was om in de laatste fase 
van het project het geheel over te zetten naar het UNIX-werksta
tion. Door de onvoorziene hoeveelheid werk tijdens de integratie 
van de verschillende sub-systemen van diverse partners op de 
scheepswerf in Athene is dit plan niet geheel uitgevoerd 

Door te geringe mankracht, het steeds geringere accent op 
beeldbewerking binnen ER en het ontbreken van een echte 
'UNIX-deskundige' in de vakgroep, heeft ook deze machine en 
uiteindelijk dus ook UNIX geen glorietijd gehad. Wat betreft 
snelheidsprestaties werd het INDY -werkstation al snel ingehaald 
door de Pentium-PC. 

ER: Software 
Gedurende lange tijd was het gebruikelijk dat slechts ter plaatse 
ontwikkelde software ter beschikking van onderwijs en onder
zoek stond. Deze software was meestal erg afhankelijk van het 
platform waarvoor het ontwikkeld was. Het was meestal moeilijk 
de software te 'hergebruiken' op andere systemen. Dat werd 
vooral veroorzaakt door het ontbreken van standaarden en 
normen in de wereld van computersystemen. Mede door de 
komst van de PC en werkstations is daar een drastische verande
ring in gekomen. Vooral in de laatste tien jaren is een zeer groot 
aanbod van ontwerp- en analysesoftware op de markt gekomen. 
De door ER aangekochte software kan ruwweg als volgt aange
duid worden: 
systemen: VMS, IBM DOS/ Windows, OS/2, UNIX 
programmeertools: compilers voor Pascal , Fortran, C, C++, 
assembler, debuggers, etc. 
wordprocessors : WordStar, C hiWriter, WordPerfect, Word, TeX 
ontwerpsystemen: Matlab, Simulink, MATR! Xx, TUTSJM, PS!, 
AUTOCAD, DesignCAO 

ER: De toekomst 
Per I juni 1996 is ER opgegaan in de nieuwe vakgroep MBS. 
We spreken nu over de sectie ER. De plannen voor de toekomst 
wat betreft computerfaciliteiten komen neer op vernieuwing van 
de verouderende hardware . Dat betekent dat de DEC V AXNMS 
server vervangen gaat worden door een krachtige ALPHA PC 
met als operating systeem Microsoft Windows NT server 4.0 . Er 
wordt naar gestreefd om een hardwareplatform te creëren, zodat 
op elke werkplek Microsoft Windows 95 beschikbaar is. Daartoe 
moeten een aantal PC's vervangen worden door krachtiger 
exemplaren. Een beperkt aantal programma 's (MS Office,Mat
lab, Coreldraw, C++ compiler) zal ondersteund worden vanaf de 
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nieuwe Windows NT server. Ook worden diensten, zoals e-mail 
postoffice, http server voor WWW homepage en printerservice 
ingericht. De investering die hiermee gemoeid is bedraagt onge
veer f1 I 00.000. Een en ander moet in de loop van 1997 operati
oneel zijn. 

Paul Borghouts financiële gegevens uit het archief gehaald die 
hieronder zijn vermeld . Daarbij is voor de belangrijke aanwin
sten het jaar van eerste aanschaf vermeld en de totale uitgaven 
van de aanschaf en vervolgbestellingen. A lies is genoteerd in 
guldens van het betreffende jaar. Uit deze tabel blijkt duidelijk 
de grote bedragen die in de beginjaren golden voor digitale 
apparatuur. Tenslotte 

Tenslotte kan men zich afvragen wat de bovenstaande ontwikke
ling gekost heeft. Voor de beantwoording van deze vraag heeft 

46 

Ta fel rekenmachine 
Analoge rekenmachine SCD I 0 
Analoge rekenmachine Hitachi 505 
Analoge rekenmachine RAT 700 
Digitale rekenmachine PDP-8/1 
Hybride apparatuur 
Digitale rekenmachine PDP-11 /20 
Pocket calculator HP-35 
Digitale rekenmachine PDP-11103 
Digitale rekenmachine PDP-11 /60 
Homecomputer Apple-11 
Homecomputer PET 2000 
Analoge/hybride rekenmachine 
LSI-11 computersysteem 
Ontwikkelsysteem I 1 MOS 
Digitale rekenmachine HP-9920 
Controller H P-9820 
Digitale rekenmachine Micro V AX 
Ontwikkelsysteem PM-4422 
V A X-stations digitale rekenmachines 
PC's, ca 80 stuks 
Sun 3/ 140 werkstation 
Silicon Graphics INDY 
Tekstverwerkingssystemen 

Analoge recorder 
Analoge recorder Analog-7 

Friden .... .......... 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800 
Solartron . . . . . . . . . . . . 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . 34.000 
H itachi . . . . . . . . . . . . . . 1967 . . . . . . . . . . . . . . . 326.000 
Telefunken . . . . . . . . . . . !968 ... ..... . ... . .. . 42.100 
DEC . . . . . . . . . . . . . . . . 1968 . . . . . . . . . . . . . . . 261.200 
Adage . . . . . . . . . . . . . . 1968 . . . . . . . . . . . . . . . 182.200 
DEC . . . . . . . . . . . . . . . . 1968 . . . . . . . . . . . . . . . 136.400 
Hewlett-Packard . . . . . . . 1973 . . . . . ... . .. ...... 2.100 
DEC . . . . . . . . . . . . . . . . 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 
DEC .... . .... . ...... 1978 . ............ . . 265.000 
Apple ..... . .. .. .. ... 1978 ... ... ..... ... ... 7.300 
Commodore . . . . . . . . . . 1978 . . . . .. . .... . . . ... 3.500 
EAJ ... . . . .... . ..... 1980 . ..... .. ...... .. 51.900 
DEC . . . . . . . . . . . . . . . . 1980 . ...... ... . . . . . . 74.000 
DEC . . . . . . . . . . . . . . . . 1982 . .......... . .... 87.000 
Hewlett-Packard . ... . .. 1983 . . . . ...... . . . . .. 29.900 
Hewlett-Packard . . . . . . . 1984 .... .. .... . .... . 36.000 
DEC .... ..... ..... . . 1985 . . ........ . .. . . 175.600 
Philips . .... . . . .. . . .. 1986 .. . . . . . .. . .. . .. 100.900 
DEC . . . . . . . . . . . . . . . . 1989 . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 
diverse . . . . . . . . . . . . . . 1986 . . . . . . . . . . . . . . . 240.000 
Sun . . . . . . . . . . . . . . . . 1988 ............ .. . . 50.000 
Silicon Graphics . . . . . . . 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000 
Rank Xerox, A ES . . . . . . 1980 . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 

Ampex 
Philips 

1965 
1970 

87.100 
26.750 

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN DE VAKGROEP METEN EN REGELEN 



De vakgroep ER en systeemidentificatie 

P. Eykhoff 

"! aften say that when y ou can measure what y ou are speaking 
about, and express it in numbers, you know sarnething about it; 
but when you can nol express it in numbers, y our knowledge is 
of a meagre and unsatisfactory kind; it may be the beginning of 
knowledge, but you have scarcely, in your thoughts, advanced lo 
the state of science, whatever the matter may be. " 

William Thomson, Lord Kelvin (1824-1907) 

Identificatie. Onder de diverse omschrijvingen van parame
terschatting/systeemidentificatie behoort ook de volgende: 

"het indirect melen van 'niet-meetbare ' grootheden". 

Volgens het boven gegeven citaat zou Lord Kelvin verrukt 
geweest zijn indien die discipline in zijn tijd reeds in haar 
huidige vorm bestaan zou hebben . Immers, door indirecte metin
gen wordt de categorie van grootheden waa rover kwantitatief 
een uitspraak kan worden gedaan aanmerkelijk vergroot. 

Sinds Plato (h)erkennen we, dat ons weten en kennen onvol
komen is. In wezen kunnen we de fysische werkelijkheid be
gripsmatig slechts benaderen met behulp van modellen . Daarbij 
sluit de formelere definitie van identificatie naadloos aan : 

"Identificatie is de bepaling, op basis van proces-ingangs- en -
uitgangsgrootheden, van een model uit een gespecificeerde klasse 
van modellen, waaraan het betreffende proces equivalent is. " 1 

r------- -- -- -~------, 

1 sl oro r.g'ö' 1 
I I 

=L!==~~·~~ ~tl~====~>y 

~~~~~ J=::=:::;)e 

ororne e rs 

Fig I Identificatie als modelafregeling 

In schematische vorm is dat weergegeven in fig . I, waarbij de 
opgave is om het verschilsignaal e zo klein mogelijk te maken 
door aanpassing (afregeling) van het model. Op dit gebied heeft 
vakgroep ER sinds 1964 substantiële bijdragen geleverd. 

Niet zelden wordt gevraagd : "Waarom dit onderwerp gekozen?" 
Uit de anekdotische sfeer komt dan dit antwoord. 
1959, Berkeley, Californië: Eykhoff, als vis iting schol ar van de 
U.S. Academy of Sciences wordt gevraagd door McGraw-Hill 
Publishing Company een manuscript te ontwikkelen over adap
tieve regelsystemen . Na ampele overweging komt hij tot de 
conclusie, dat de tijd daarvoor nog niet rijp is. 

LA . Zadeh. From ci rcuit theory to system theory . 
Proc. I RE, 50 ( 1962), 856-865 
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Eén aspect , identificatie of parameterschatting, leent zich wel al 
tot een min of meer coherente presentatie. Dat manuscript wordt 
in de volgende jaren ontwikkeld. Dat uiteindelijk gekozen wordt 
voor Wiley als uitgever hangt samen met de 'publishing policies' 

van de verschillende uitgeverijen . 

Terwille van de overzichtelijkheid worden hier de bijdragen van 

de vakgroep onderscheiden in de volgende categorieën, alhoewel 
overlap tussen die categorieën niet te vermijden en zei fs zeer 
wenselijk is: 
l. de verdere ontwikkeling van de theorieën van modelbouw en 

van schattingen; 
2. de ontwikkeling van 'gereedschappen' (Engels: 'tools') zoals 

computerprogrammatuur voor schattingen en voor simulatie; 
3. de ontwikkeling van toepassingen; 
4. bijdragen tot het coherent maken van dit vakgebied , dat 

gekenmerkt wordt door een overstelpend aantal zeer-hete
rogene publikaties . 

Daarnaast zijn er nog verwante onderwerpen die in een ander 
hoofdstuk uitgebreider aan de orde komen : - regeltechniek; -
biomedische en perceptie-onderwerpen; - meettechniek ; - ad hoc 
vragen vanuit de industrie. 

Bij dit ontwikkelingsproces van systeemidentificatie behoren 
enkele algemene opmerkingen : 
a) In het begin van de hier beschouwde periode was de afwe

ging 'analoog-' versus 'digitaal rekenen' en instrumenteren 

nog op zijn plaats . De explosieve groei van reken- en geheu
gencapaciteit van de digitale computers heeft, uiteraard, op 
deze ontwikkelingen net zo'n dominante invloed gehad als 
op vele andere gebieden. 

b) Van groot belang was ook de ontwikkeling van de regel
theorie, die kon aantonen welke fraaie resultaten bereikt 
zouden kunnen worden, indien goede modellen van de te 
beheersen processen beschikbaar zouden zijn. 

c) De talrijke wijzigingen van de randvoorwaarden voor het 
wetenschappelijk onderwijs (financiële beperkingen; voor-

DE VAKGROEP ER EN SYSTEEMIDENTIFICATIE 

waardelijke financiering, het groeiend belang van 2e en 3e
geldstromen ; de verkorting van de cursusduur van 5 tot 4 
jaar en daarna weer een restauratie tot 5 jaar; de opkomst 
van het aio-stelsel van 'junior-onderzoekers '; de maatschap

pelijke kritiek op en verwachtingen ten aanzien van de 
universiteiten; etc.) hebben de ontwikkelingen evenzeer 
beïnvloed. 

d) Door deze ontwikkeling loopt ook de immer aanwezige 
noodzaak van samengaan van onderwijs en onderzoek. Dat 
wil zeggen dat voor het uitgeven van stage- en afstudeer
projecten onderwerpen van geschikte omvang en met een 
adequate diepgang geformuleerd moeten worden. 

We kijken nu, volgens de eerder gegeven globale indeling, naar 
de respectieve categorieën. 

De ontwikkeling van de theorieën van model
bouw en van schattingen 
De grote verscheidenheid van onderwerpen in deze categorie, 

die ook weerspiegeld werd in de afstudeer- en stageopdrachten, 
hangt samen met een aantal aspecten die door praktisch alle 
schattingsproblemen lopen, t.w. de noties : 

analoge of digitale modellen en - implementatie 
lineair-in-de-parameters dan wel niet-lineair-in-de-parameters 
lineaire dynamica tegenover niet-lineaire dynamica 
invloed van beschikbare datalengte van en additieve ruis op 
de schattingsresu ltaten. 

Ook de diversiteit van schallingsmethoden vormde een bron van 
vele projectomschrijvingen. Hiermee hangt samen de vraag naar 
hun statistische eigenschappen (zuiverheid van de schatting, 
variantie, etc.): 

schattingsmethoden impliciet (iteratief) of expliciet ('one
shot') 
minimum-kwadratenschatting en haar varianten 
maximum-likelihood methode 
instrumentele-variabelenmethode 
een veralgemening van minimum-kwadratenschatters in 
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termen van een set van 'method functions', waarop de 
meetsignalen geprojecteerd worden. 
Bayes- of minimum-risico-methoden 

De bewerkte modelbouw-problemen hadden o.m. betrekking op: 
gegeneraliseerde modellen, waardoor de klasse lineair-in-de
parameters aanzienlijk uitgebreid kon worden 
modellen op basis van partiële a priori kennis 
processen met niet-lineaire dynamica 

Op het laatstgenoemde gebied werd gedurende vele jaren nauw 
contact onderhouden met enkele vooraanstaande Russische 
'scholen', t.w: 

dispersiefuncties, een generalisatie van correlatietechnieken, 
die ook bruikbaar zijn voor niet-lineaire systemen; ontwik
keld door Prof. Rajbman c.s. in Moscow. 
GMDH (Group Methad of Data Handling), een methode 
ontwikkeld door Prof. lvakhnenko, Kiev, die het mogelijk 
maakt met enkele lagen van niet-lineaire componenten een 
model te maken dat een niet-lineair ingangs-uilgangs-gedrag 
van een proces kan benaderen. 

Veel werk is verzet ten aanzien van modelbouw voor multi
input- /multi-output (MIMO)-systemen, met a ls kernwoorden: 

Hankel en Page matrix approach 
overlappende parametrisaties 
canonieke en pseudo-canonieke vormen 
matrix fraction description 
minimal polynomial coefficients 
ontwerp van optimale testsignalen 
ordebepaling 

Het is op dit MIMO-gebied dat bijdragen zijn geleverd door de 
dissertaties: P. Janssen, ·on Model Parame/riza/ion and Model 
Struc/ure Selection for ldentification of MJMO-Systems ', 1988; 
P. Van den Hof, ·on Residual-based Parametrization of Multi
variabie Systems ·, 1989; en A.J.J. van den Boom, 'MIMO 
System ldentificationfor Hoo Robusl Con/rol; a frequency domain 
approach with minimum error bounds ', 1993 . 

De ontwikkelingen van de regeltechniek in de jongste tien jaren 
hebben gemaakt dat identificatie ten behoeve van robuuste rege
ling een belangrijk onderwerp is geworden; het heeft een goed 
potentieel voor industriële toepassingen. Daarbij blijft de sa
menhang tussen de kwaliteit van het model en de kwaliteit van 
de daarop gebaseerde regeling een belangrijke vraagstelling. 
Kortom, een onderwerp dat ook thans nog veel aandacht vraagt. 
Over de afgelopen decennia zijn ruim 60 afstudeerprojecten op 
deze theorie-thematiek gericht geweest. 

Prof Eykhoff bij de opening van het IFA C Symposium 'fdentifl
cation and Syslem Parameter Estimation' in Delji, juni 1973. 
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De ontwikkeling van 'gereedschappen' 
De kloof tussen de ontwikkelde theorie en de toepassingen in 

dit vakgebied kan slechts doelmatig overbrugd worden door 
adequate computerprogrammatuur waarmee, liefst op een 
interactieve wijze, modelbouw, signaalbewerking, parameter
schatting, alsmede model-validatie kunnen worden uitgevoerd en 
waarmee de resultaten op een gebruikersvriendelijke manier 
kunnen worden gepresenteerd . 

De ontwikkeling van het programmapakket SA TER in de 
vakgroep Meten en Regelen heeft hierin voorzien. In o.m. de 
dissertatie A.J. W. van den Boom, 'System ldentification; on the 
Variety and Coherence in Parameter- and Order Estimation 
Methods ', 1982, wordt over deze ontwikkeling en over de 
resultaten gerapporteerd. Aan deze 'gereedschapsontwikkeling' 
hebben vele afstudeerders en stagiairs meegewerkt; ca. I 0 afstu
deerwerken hadden dit als kernthema, vele andere studies in de 
voorafgaande en in de volgende categorieën droegen eveneens 
hiertoe bij. Dit SA TER-programmapakket is ook in diverse 
andere instituten gebruikt voor onderwijs en onderzoek. Door de 
voortgaande ontwikkeling van computer-hardware en -software 
wordt thans die taak doorgaans vervuld door MATLAB en de 
daarbij behorende 'toolboxes'. 

Het project heeft geleid tot een tweetal intensieve contacten: 
Met de Xi'an Jiaotong Universiteit waar de ER-program
matuur, geschreven voor een POP-computer, werd omgezet 
naar een code voor een personal computer. Deze code kwam 
vervolgens weer beschikbaar voor gebruik in de vakgroep 
Meten en Regelen . 
Met de vakgroep Systeem- en Regeltechniek - TUE (Prof. 
Rademaker) is op dit gebied intensief samengewerkt ten 
aanzien van uitbreidingen en omwerkingen van SA TER. Dit 
heeft geresulteerd in het programmapakket PRIMAL, waar 
over gerapporteerd wordt in het proefschrift van R.J.P. van 
der Linden, 'Design and Application of PRJMAL; a Package 
for Experimental Mode!ling of lnduslrial Processes ', 1990 
(Dissertatie T UE-NR; promotors: profs. Rademaker en Eyk
hoft) . 
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De ontwikkeling van toepassingen 
'The proof of the pudding is in the eating ·. Krachtens de 

aard van het instituut is voor een technische universiteit de 
(potentiële) toepasbaarheid van ontwikkelde theorieën en hulp
middelen essentieel. Ongeveer 50 afstudeerprojecten kunnen 
onder deze categorie van toepassingen geschaard worden. Ge
rangschikt naar toepassingsgebieden zien we modelbouw en 
schattingstechnieken gericht op: 

de bloedsomloop van de mens, i.c. modellering van de bloed
circulatie van een been, en een modellering van de aorta . 
electro-cardiografie: op welke wijze kan de elektrische hart
werking met een bruikbare detaillering gemodelleerd worden, 
teneinde uit de op het torso gemeten potentiaalverdeling de 
parameters van dat model te kunnen bepalen ? De inzet 
bestond uit een twaalftal afstudeerders en het promotiewerk 
van A.A.H. Damen, 'On the Observabilily of Electrical 
Cardiac Sourees ', 1980. Dit leidde tot een goed inzicht in de 
mogelijkheden en de beperkingen qua observeerbaarheid van 
de bestudeerde modellering van het 'pericard ia! field'. 
human operator: in hoeverre kunnen we van de mens, die als 
onderdeel van een regelkring een taak uitvoert, de ontwikke
ling in de tijd bepalen ten aanzien van aspecten als leren, 
vermoeidheid en dergelijke (parameters) ? 
de Athene-kernreactor: in hoeverre kan uit metingen van 
ruissignalen informatie worden afgeleid over de toestand van 
de reactor ? Door ontijdige ontmanteling van de TUE
Athene-reactor is deze studie onvoltooid tot een eind geko
men. 
toepassingen in de luchtvaart, w.o. het proefschrift: J.A. 
Mulder, 'Design and Evaft/Qlion of Dynamic Ffighl Test 
Manoeuvres' (Dissertatie T UD; promotors: profs. Gerlach en 
Eykhoft), 1986. 
elektrische centrales en machines: o.m. modelbouw en 
parameterschatting voor grote combinaties van turbines en 
synchrone generatoren, teneinde een regeling te kunnen 
maken die zich aanpast (adapteert) aan de zich wijzigende 
netomstandigheden, variërend van 'eilandbedrijf' tot 'sterk 
gekoppeld met een zeer-sterk net ' ; dissertatie C.A .A.M. 
Schreurs, 'Adaptive Regelve1jahren fiir die Erregung von 
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Synchrongeneratoren ', 1986 (Dissertatie TUE-EM; promo
tors: profs. J.G. Niesten en P. Eykhoff) en enkele afstudeer
rapporten. 
kwartsbuizen-trekprocédé: studies aan een proces van Philips 
Winschoten leidde tot een zeer effectief identificatie- en 
regelconcept, voorgesteld en uitgewerkt in de dissertatie 
A.C.P.M. Backx, 'Jdentification of an lndustrial Process: a 
Markov Parameter Approach', 1987. Aan het slot van dit 
hoofdstuk is dat proces als voorbeeld gegeven. 
De dissertatie: Zhu Yu-Cai, 'ldentification and Control of 
MJMO lndustria/ Processes: an Inlegration Approach', 1990, 
geeft hieraan een uitbreiding in stochastische zin en in de 
vorm van een overzichtelijk twee-traps identificatieschema. 
In het boek Zhu Yu-Cai en A.C.P.M. Backx, 'ldentification 
of Multivariable Jndustrial Processes (for Simulation, Diag
nosis and Contra/)', Springer, London, 1993, worden deze 
technieken uiteengezet voor gebruik in (andere) industriële 
situaties. 
fermentatieproces voor bakkersgist (Saccharomyces cere
visiae): modelleren, identificatie en regeling van de productie 
van gist; Unilever Research, Vlaardingen. Dissertatie M.L.B. 
Keulers, 'fdentification and Control of a Fed-Batch Process; 
Application to Culture of Saccharomyces cerevisiae ', 1993. 
ontwikkeling van diverse demonstratieprocessen ten behoeve 
van laboratorium-demonstraties, identificatie- en regelstudies: 
drijvend platform; balorig proces (positionering van een bal 
op een hellende rail met bestuurbare helling); portaal- of 
loopkraan; watervaten-proces. 

Meer details zijn te vinden in andere secties, zoals: '35 jaar ER 
regeltechniek', 'ER-computerfaciliteiten', 'Medische elek-tro
techniek; de eerste jaren', ' ER en industriële toepassingen'. 

De hiervóór genoemde activiteiten hebben geleid tot interacties 
met diverse bedrijven: Philips Lighting, Eindhoven, Winschoten 
en Aken; Philips Natuurkundig Laboratorium, Waalre; Unilever 
Research, Vlaardingen; Shell Research (KSLA), Amsterdam; 
Shell Exploratie, Rijswijk; Kraftwerk Uni on (K WU), Erlangen; 
Medische Faculteit RULg, Maastricht; DSM, Heerlen; Océ, 
Venlo. Een van de interessante buitenbeentjes was: 'Steen en 

Been', een automatische vormbeschrijving van artefacten, te 
gebruiken voor archeologische toepassingen (Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort). 

final model 

Fig. 2 Een identificatieschema 
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Het coherent maken van dit vakgebied 
Bij diverse gelegenheden is er op gewezen dat de collectie 

identificatietechnieken, die ontwikkeld en in de literatuur door de 
auteurs aanbevolen werden, geleek op een 'bag of tricks' zonder 
een duidelijke samenhang. In het boek P. Eykhoff, 'System 
Jdentification; Parameter and State Estimation ', Wiley, London, 
1974 (herdrukt: 1977, 1979, 1987, alsmede ook uitgebracht in 
het Russisch, Chinees, Pools en Roemeens)2 en de eerder 
genoemde dissertatie van A.J.W. van den Boom (1982) worden 
zulke relaties gelegd, alsmede de consequenties van dit soort 
samenhangen en mogelijke uitbreidingen gegeven. Op een 
directe wijze zijn enkele afstudeerders hierbij betrokken geweest, 
op een indirecte wijze waren dat er velen. Een van de schema's 
voor de identificatie-procedure is gegeven in fig. 2. 

Regeltechniek 
"Every good regulator of a system must be a model of that 

system." Deze uitspraak van Conant & Ashby (1970) 3 over het 
belang van een goed model voor een goede regeling wint steeds 
meer veld in de theorie en in de praktijk. 

Ten aanzien van regeltechniek spreken we over een 42-tal 
projecten, met als doelstellingen : 

het exploreren van identificatie in dienst van regeling, en 
het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. 

Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen waren, naast de 
onderwerpen die reeds genoemd werden in de sectie 'De ont
wikkeling van de toepassingen': robots; CD-speler; het voor
spellen van waterverbruik (Tilburgse Waterleiding Mij.). 

Biomedische en perceptie-onderwerpen 
In deze categorie is een 40-tal afstudeerprojekten bewerkt, 

die o.m. betrekking hadden op onderwerpen eveneens genoemd 
in de sectie 'De ontwikkeling van toepassingen' alsmede: 
ultrasone bloedsnelheidsmetingen; computerassistentie bij diag
nose; elektroencefalografie - spike-detectie; modellen voor het 
visuele systeem. 

DE VAKGROEP ER EN SYSTEEMIDENTIFICATIE 

In het proefschrift: J.R. Durinck, 'Herhaald Meten in het Alge
meen Preventief Onderzoek', 1978 (Dissertatie RU Groningen; 
promotors: profs. Hogerzeil en Eykhoff), worden de uitkomsten 
van periodiek, algemeen preventief gezondheidsonderzoek, 
afkomstig van het Philips Biometrisch Centrum, over een perio
de van 6 jaar geanalyseerd. 
Het proefschrift: A.C. den Brink er, 'Modelling the Transient 
Visual System ', 1989 (Dissertatie TUE-I PO; promotors: profs. 
Roufs en Eykhoff), bestudeert de identificatie van dynamische 
en spatiale eigenschappen voor drempelexcitaties van het men
selijke visuele systeem. 

Voorbeeld: de rol van bet model in de regel 
techniek 
Een van de wijzen waarop een model gebruikt kan worden 

in een regeling is aangegeven in fig. 3: 

a) proces P en zijn model M krijgen dezelfde ingangssignalen; 
b) door informatie vanuit M te gebruiken kan een regelaar R1 

gemaakt worden waarmee het dynamische gedrag van P 
wordt verbeterd; 

r--------------- --1 
1 storingen 1 
I I 

l---""f>--P..:., _V...ll-".1 : D,d 

D,d + 

Fig 3 Het model , gebruikt in een regelschema 

2 Int. J. Systems Sci., I (1 970), 89-97. ' Uitgeroepen tot "Citation Classic" 
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naaldpositie (x, y)----... 

wanddikte d -----~
diameter D ---.....,114-

treksnelheid V---~ n----

reservoir 

smeltvat 

gesmolten glas 

vormgeving van de 
buis 

glasbuis 

trekmachine 

Fig. 4 Kwartsbuizen-fabricageproces 

c) als de eigenschappen van M en P goed met elkaar overeen

stemmen, dan zal het verschilsignaal i'l een goede schatting 
zijn van de storingen. Met behulp van een tweede regelaar 
R2 kunnen die zo goed mogelijk gecompenseerd worden. 

Als voorbeeld van een technisch regelsysteem volgens dit stra
mien kiezen we, vanwege zijn overzichtelijkheid het kwarts
buizen-fabricageproces volgens fig. 4, eertijds onderwerp van 
studie van prof. Backx in zijn eerder genoemde dissertatie. 

Het principe is eenvoudig. Zeer zuiver zand wordt gesmolten tot 
kwartsglas en vloeit uit de ringvormige opening. Door een holle 
pijp wordt lucht geblazen, zodat een buis ontstaat. De kritische 
grootheden die geregeld moeten worden, zijn uiteraard de buis
diameterDen de wanddikte d. Hoe kunnen die het beste worden 
beïnvloed? Als ingrijp- of regelgrootheden worden gekozen de 
druk van de ingeblazen lucht P en de snelheid waarmee aan de 
buis getrokken wordt V. Voor een goede regeling zijn dus vier 
oorzaak-gevolg relaties van belang overeenkomstig fig. 5. 

proces 

p 

te regelen 
grootheden 

l 
D 

(luchtdruk) (bulsdlameter) 

V -~~ -+--*-~ d 
(treksnelheid) : : (wanddikte) 

I I 
I I 
I 1 ~------, I 
I ---- +~ t+-- -- ~ I 
L-- - --+~ I._ ___ _ J 

'------1 
regelaar 

Fig.5 Oorzaak-gevolg relaties 

Het is ondoenlijk deze relaties langs theoretische weg af te 
leiden; om een bruikbaar model te vormen komt een goed iden
tificatie-principe ons te hulp. Het zo verkregen model wordt 
gebruikt zoals aangegeven in fig. 3. Let wel dat hier iets op
merkelijks aan de hand is: de (toestands)grootheden die nodig 
zijn voor de regeling, worden aan het model ontleend, omdat ze 
niet aan het proces zelf gemeten kunnen worden! De zo 
verkregen resultaten voor diameter en wanddikte van de buis, 
vergeleken met de oude situatie, worden gegeven in fig. 6 en 7. 

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN DE VAKGROEP METEN EN REGELEN 53 



Fig. 6 Regelkwaliteit van de buisdiameter 

Het behoeft geen betoog dat dit een aanmerkelijke kwaliteits
verbetering van het product betekent, met minder uitval dus 
minder verlies van materiaal en energie, dus economischer en 
milieu-vriendelijker. Slechts terloops warde genoemd dat ook de 
flexibiliteit verbetert, d.w.z. dat een kortere omsteltijd naar een 
ander product gerealiseerd wordt, en dus wederom minder ver
lies door product buiten specificaties. Zie de bijdrage: 'ER en 
industriële toepassingen'. 

Uiteraard is er nog veel meer te vermelden over de ontwik
kelingen en de inzet van identificatie zoals: 

op welke wijzen het mogelijk is de 'kwaliteit/nauwkeu
righeid' van het geïdentificeerde model mede te bepalen; 
in hoeverre het regelprobleem zodanig geformuleerd en 
opgelost kan worden dat, ondanks die onnauwkeurigheid van 
het model, het regelsysteem aan essentiële voorwaarden zal 
voldoen; 
voor welke andere taken identificatie kan worden ingezet, 
zoals filteren, predictie, foutendetectie en -analyse, etc. 

Doch dat valt buiten het bestek van dit overzicht. 

... 

DE VAKGROEP ER EN SYSTEEMIDENTIFICATIE 

1-- 1 1-· ...... 1 

'· 
~~~~ 

Fig. 7 Regel kwal iteit van de wanddikte 

Onderwijs 
Zoals eerder gesignaleerd: "Door deze ontwikkeling loopt 

ook de immer aanwezige noodzaak van samengaan van onder
wijs en onderzoek". Naast stage-, afstudeer- en promotieprojecten 
is er de zorg voor de cursorische aspecten, dat wil zeggen voor 
hoor- en werkcolleges. 
Het gesignaleerde tekort aan vorming van de studenten op het 
gebied van stochastische verschijnselen (signalen, ruis, filter- en 
schattingstechnieken) werd op diverse wijzen ingevuld. 
Bij zijn komst in 1964 werd Eykhoff gevraagd een co llege 
'Informatietheorie' te verzorgen; dit werd later doorgeschoven 
naar een nieuwe vakgroep ' Informatie- en Communicatietheorie ' . 
Een wezenlijke vernieuwing in het curriculum was o.m. de 
introductie bij een programmaherziening van een college 
' Stochastische signaaltheorie' als een zelfstandig vak in het 
derde studiejaar. De afdelingsvergadering (!) bepaalde, dat het 
niet een 'moeilijk ' college mocht worden. Het werd een cyclus 
met veel demonstraties, ter illustratie van de theorieën over 
waarschijnlijkheid , deterministische signalen, stochastische 
signalen, correlatie, fil teren en schatten . 
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In de college-serie 'Capita Selecta uit de Regel- en Informa
tietheorie' werd sinds I 965 diverse malen het gecombineerde 
hoor- en werkcollege 'De schatting van proces-parameters en -
toestand' gehouden. Docenten verzorgden de inleidende over
zichten, studenten tekenden voor literatuurstudies, computer 
demonstraties en mondelinge presentaties. Hieruit hebben zich 
uiteindelijk de colleges 'Stochastische systeemtheorie' en 'Toe
gepaste systeemanalyse' ontwikkeld . De thema's ' Kalman-fil
teren' en 'Systeemidentificatie en parameterschatten' zijn diverse 
malen onderwerp geweest van PA TO-cursussen ('continuing 
education'; postdoctoraal onderwijs), verzorgd door de vakgroep. 

Conclusie 
Samenvattend kunnen we constateren dat in de beschouwde 

periode de systeem-identificatie zich ontwikkeld heeft tot een 
discipline met een solide basis, met adequate gereedschappen en 
met vele toepassingen in diverse gebieden, waaronder een 
verscheidenheid van industrieën. 

Zoals uit het voorgaande blijkt heeft de vakgroep intensief tot 
deze ontwikkeling bijgedragen. Dat komt ondermeer tot uiting 
m: 

de reeds genoemde dissertaties, alsmede ca. 225 afstudeer
rapporten; 
enkele boeken, waarvan reeds vermeld zijn: Eykhoff ( 1974); 
Zhu en Backx ( 1993). 
Andere: P. Eykhoff edit., 'ldentification and System Para
meter Est i mation ·, Proceedings of the 3rd IF AC Symposium, 
the Hague/Delft, June 1973, published by North-Holland 
Publ. Comp., Amsterdam, 2 vols., 1180 pp. ; 
P. Eykhoff edit ., 'Trends and Progress in System ldentificati
on '. Pergamon Press, Oxford, 410 pp. (met bijdragen van: 
Akaike; Aström; Ljung-Gustavsson-Söderström; Mehra; Pe
terka; Rajbman et al.; Richalet; Sawaragi-Soe-da-Nakamizo; 
Strejc; Yanecek), 1981; alsmede enkele bijdragen tot andere 
boeken; 
tijdschriftpublicaties van de groep; 
bijdragen op vele professionele bijeenkomsten, zoals: 

• de gespecialiseerde IFAC Symposia ' ldentification and Sys
tem Parameter Estimation', die sinds 1967 om de drie jaar 
gehouden zijn; 

• de IFAC- en andere congressen, symposia en workshops; 
• postdoctorale cursussen, etc. 

8/ack-box model/ing. 

Dit had o.m. tot gevolg, dat de vakgroep immer ruim vertegen
woordigd was in !PC's (International Program Committees) van, 
en als deelnemer aan, relevante symposia, dat er een goede 
interactie was met vakgenoten elders in de wereld, en dat buiten
landse bezoekers in ER verbleven of er een kort bezoek brach
ten. 

In dit geringe aantal pagina's kan niet recht gedaan worden aan 
de ontwikkeling over zo'n lange tijd en die gedragen werd door 
zo vele personen: docenten, medewerkers, promovendi, studen
ten . Maar dat zij interessant en boeiend was zal u, waarde lezer, 
ongetwijfeld herkend hebben ... 
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Receptie l.g. v het huwelijk van Care/ van den Erekei in 1968. v.l.n.r. Anne/ies van Bergen, 
Mevr. Cor Piceni. Dolf van Rede, Ad van den Boom, Pa u/ Borghou Is, Jan Se vers. Harry van de 
Ven en Hans Piceni. 
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Traagheidstechniek 

C. Huber 

Inleiding 
Van de eerste drie afstudeerderrapporten van de Groep ER 

draagt er één de titel 'Traagheidsnavigatie' (zie 1963 in de lijst 
' Afgestudeerden in de vakgroep ER tot I jan. 1997' in Deel I!). 
Deze techniek werd gedurende en na de tweede wereldoorlog in 
het Draper-laboratorium aan het Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) in de USA ontwikkeld en heet in het Engels 
'Inertial Guidance' of 'Inertial Navigation ' . Zij is bedoeld voor 
het navigeren van vliegtuigen onafhankelijk van uitwendige 
bakens. 

Versnellingsopnemers en gyroscopen zijn de sensoren waarop de 
werking van een traagheidsnavigatiesysteem berust. Sensoren 
zijn meettechniek. Gemeten wordt de verplaatsing in geografi
sche coördinaten ten opzichte van het vertrekpunt van het vlieg
tuig. 

Maar om te kunnen meten, moeten de versnellingsopnemers op 
een plateau gemonteerd zijn dat gestabiliseerd is in het hori
zontale vlak en uitgelijnd is met geografisch noord. Dat is 
regeltechniek. 

Een traagheidsnavigatieplateau past dus in het werkterrein van de 
Groep Meten & Regelen ER. De belangstelling voor deze tech
niek bracht professor Mulders mee uit zijn marinediensttijd . 
Zoals gebruikelijk, vindt de technologie op de duur ook 
niet-militaire toepassingen: in de burgerluchtvaart, in de ruimte
vaart, op schepen en in landvoertuigen als bussen en taxi's. Een 

aantal princ ipes en componenten van traagheidsnavigatiesyste
men zijn ook buiten de navigatie toepasbaar: standregeling, 
onderzoek in de voertuigdynamica, aanleg van landschapsele
menten. Daarom spreken wij liever over traagheidstechniek. 
Overigens gebruikt men ook wel de uitdrukkingen ' inertiële 
navigatie ' en ' inertiële techniek' . 

Het college Traagheidstechniek 
Vanaf voorjaar 196 1 doceert professor Mulders een keuzecol

lege "Meten, Bijzondere Onderwerpen" voor studenten in het 8e 
semester. Daarin behandelt hij telemetrie en tal van (meet)tech
nieken die voor het regelen van belang zijn : de synchrone 
gelijkrichter, hoekopnemers, synchro's, tachogenerators, versnel
lingsopnemers, waterpassen, meetgyro's en nog meer. Tot 1965 
assisteert hierbij ir. Arends en daarna tot ca. 1969 ir. van den 
Brekel. Naarmate onder andere door afstudeeropdrachten de 
kennis in ER omtrent traagheidsnavigatiesystemen toeneeemt, 
groeit in het keuzecollege het aandeel onderwerpen dat met 
traagheidstechniek verband houdt. Het college krijgt in het 
voorjaar ' 67 de titel "Telemetrie en traagheidsnavigatie". 

In 1967 treedt ir. Huber in dienst. Hij wordt Mulders' mede
werker in zaken traagheidstechniek terwijl Van den Brekel zich 
toelegt op meten en regelen in de geneeskunde. De te lernetTie 
verdwijnt van lieverlee uit de aandachtssfeer. 

Vanaf ca. 1969 heet het keuzecollege "Onderwerpen uit de 
Traagheidnavigatie", later "Traagheidstechniek". Het behandelt 
de elementaire rotatiemechanica van starre lichamen, voorts 
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gyroscopen en versnellingsopnemers en de navigatie- en standre
gelingssystemen waarin zij worden gebruikt. De inhoud evolu
eert gelijdelijk door het toevoegen van onderwerpen die Huber 
van symposiumbezoeken meebrengt die de stand van de techniek 
weergeven en door het toevoegen van resultaten uit het eigen 
onderzoek. In 1974 vindt een zekere consolidatie plaats. Het 
collegedictaat van dat jaar telt bijna 150 pagina's; het wordt met 
slechts kleine wijzigingen gebruikt tot het college in het voor
jaarssemester 1981 voor het laatst gehouden wordt. De inhouds
opgave vermeldt de volgende hoofdstukken: 

Traagheidstechniek ( 1974 t/m 1981) 
I Omschrijving van het werkgebied 
2 Recapitulatie van enige begrippen uit de mechanica 
3 Gyroscopen 
4 Accelerometers 
5 Enkele bijzonderheden over gyro's en accelerometers 
6 Hulpapparatuur 
7 Gyroscopisch gestabiliseerde richtingsreferenties 
8 Het testen van gyro's en accelerometers 
9 Gyroscopen cardanisch opgehangen met torsielagers 
I 0 Exotische of alternatieve rotatiesensors 
11 Geschiedenis van de toepassing van de gyro 
12 Strapdown-sensoren en enkelassige plateaus 
13 Standregeling van de astronomische Nederlandse satelliet 
14 De plaats van de traagheidstechniek in de maatschappij 
15 Standregeling van proefopstellingen in Spacelab 

Als afsluiting van het college wordt meestal een excursie georga
niseerd naar een inrichting die zich met traagheidstechnische 
instrumenten bezighoudt. Herhaaldelijk zijn wij te gast bij de 
Rijksverificatie van Lucht- en Zeevaartinstrumenten, een mari
ne-etablissement te Maaldrift bij Wassenaar. Men kan ons daar 
de clean-rooms, de stofvrije ruimten voor het uit elkaar halen 
van de fijnmechanische precisie-instrumenten (gyro's en versnel
lingsopnemers) tonen en het binnenste en de werking van allerlei 
apparatuur uitleggen. Het in het college behandelde wordt daar
door voor de studenten tot concrete werkelijkheid. Ook het NLR 
in de Noordoostpolder en de Instrumentatiedienst van de Lucht-

TRAAGHEIDSTECHNIEK 

macht in Den Dolder zijn excursiedoeL Bij het N LR zien wij 
allerlei testopstellingen in werking, en in Den Dolder het in- en 
uitwend ige van het inertiëel navigatiesysteem van de Starfighter, 
dat daar routinematig in onderhoud is. 

Afsludeerwerk van J. P. Geuns in 1964. "Een aulomalisch navigalie
sysleem ". 

Het onderzoek in de traagheidstechniek 
Traagheidstechniek houdt zich bezig met het meten en 

regelen van translatie- en rotatiebewegingen van mechanische 
voorwerpen met de inertiële ruimte als referentiesysteem. Recht
streeks te meten t.o.v. de inertiële ru imte zijn alleen versnelling 
en hoeksnelheid . Om de richt ing te bepalen moet men de hoek
snelheid eenmaal over de tijd integreren, voor een plaatsbepaling 
moet men de versnelling dubbel integreren. Versnelling meet 
men mechanisch door de kracht op een bekende meegevoerde 
massa te bepalen. Rotatie kan men bepalen door de koppelmo
menten te meten die nodig zijn om de spin-as van een snel 
draaiende tol met het voertuig mee te doen roteren. Rotatie kan 
men ook meten op basis van de lichtsnelheid met een z .g. 
ringlaser. 
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Om met een voer- of vaartuig inertiëeltechnisch te navigeren, 
d.w.z. plaats en richting op de aardbol te bepalen, moet men de 
rotatie van de aarde rond zijn as in rekening brengen; strikt 
genomen ook de baanbeweging van de aarde rond de zon en de 
zonbeweging t.o.v. de vaste sterren enz. De aarde roteert t.o.v. 
de inertiële ruimte met ruim 15°/uur = 15'/min = 15"/s. Om deze 
beweging van de gemeten voertuigbeweging voor de navigatie 
betrouwbaar af te kunnen trekken, moet men één of twee groot
teordes nauwkeuriger kunnen meten. Bijgevolg zijn er gyro's 
ontwikkeld die 1/ 100 aardrotatiesnelheid ofwel één omwenteling 
in ruim drie maanden nog betrouwbaar kunnen meten . 

Bovenstaande explicatie toont aan dat er vaak 'alles uit de kast 
gehaald' moet worden om de voor navigatie benodigde meetpre
cisie te realiseren. Het vinden van geschikte meetmethoden en 
van methoden om verstorende microeffecten te onderdrukken om 
tot technisch bruikbare instrumenten te komen, vormen de 
hoofdmoot van het onderzoek in de traagheidsnavigatie. Voor 
standregeling en dynamica-experimenten zijn de eisen enige 
ordes van grootte minder streng. 

Zoals eerder opgemerkt is ir. Huber de medewerker van profes
sor Mulders inzake traagheidstechniek. Hij geeft leiding aan het 
laboratorium voor algemene meettechniek en traagheidstechniek, 
daarbij gedurende verschillende periodes gesteund door de tech
nisch medewerkers B.A.L. Bles, W.J. Bogers, R.A. Zorge en 
A.H.A.S . van de Graft. Van de daar tussen 1963 en 1982 uitge
voerde afstudeerprojecten zijn 24 traagheidstechnisch en het 
aantal stage-opdrachten op dat gebied ruwweg driemaal zo hoog. 

De onderzoeksactiviteiten in ER zijn drieledig: onderwijsdienend 
onderzoek, onderzoek voor testopstellingen en fundamenteel 
onderzoek. 

Onderwijsdienend onderzoek. Één tak is het onderwijsdie
nend onderzoek. Er zijn vooral nieuwsoortige opstellingen van 
gyroscopische aard gerealiseerd die de theorie aanschouwelijk 
maken: precessie, nutatie, drift, het vaststellen van de aardrota
tievector, het noordzoekend effect van de horizontaal gehouden 

spin·as, de aberratie van het gyrokompas bij een noordelijke 
koerscomponent, het Coriolis-effect, het Schulerprincipe, het 
Foucaultslingereffect, de 'coning error', de drift bij cardanische 
ophanging in torsielagers, het doorgronden van de werking van 
de lasergyro en dergelijke. 

Een centraal thema in de traagheidsnavigatie is de in 1923 door 
M. Schuier gedane ontdekking dat men een slinger zodanig kan 
afstemmen dat hij in een voertuig ook tijdens horizontale ver
snellingen de ware verticaal blUft aanwijzen . Elk traagheids
navigatiesysteem staat of valt met de nauwkeurigheid waarmee 
deze inrichting werkt. 

Bij het bestuderen van dit verschijnsel om het in het college 
traagheidstechniek te behandelen, valt het op dat in de uitleg in 
de leerboeken en artikelen steeds weer dezelfde ongerijmdheden 
opduiken. Schuier zelf was in zijn uitleg zeer voorzichtig ge
weest, wel wetende dat het bewijs van de universele geldigheid 
van zijn ontdekking nog niet geleverd was. 

Collegedemonstratie (/98/) : precessie van een gyroscoop me/ iso
elastische ophanging. De staaf stelt de impuls-moment vector voor 
en hel spiegeltje dient voor uitlezing van de beweging m.b.v. een 
laserstraal. 
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Pas later zou blijken dat het inderdaad alleen onder voorwaarden 
geldt. Intussen geven andere auteurs het de naam van Schuier
principe, dat in hun ogen universeel is. Latere auteurs nemen dit 
klakkeloos over. De onjuiste veronderstellingen verbreiden zich 
in de vakwereld zozeer dat tenslotte de correcte kennis bijna 
helemaal verdwijnt. Een van de beweringen waarvan wij de 
juistheid naar later blijkt terecht betwijfelen, is die dat een 
Schuler-slinger altijd een slingertijd van 84,4 minuten zou 
hebben en dat elke slinger met die slingertijd ook een Schu
ler-slinger zou zijn. 

Op zoek naar een oplossing kammen Huber en Bagers in de 
loop der jaren systematisch de literatuur over dit onderwerp uit 
en bereiden een publicatie erover voor. Zij zijn er bijna klaar 
mee toen zij in 1981 een duidelijke bevestiging van de juistheid 
van hun redeneringen vinden in een Russisch boek. Het signifi
cante hoofdstuk daarin is van K. Magnus, die in München 
mechanica doceert. Deze leent ons het boek en Frits Gerretsen 
vertaalt de betreffende bladzijden. Uiteindelijk verschijnt de 
beoogde publicatie in mei 1983 in de vorm van een ruim 110 
pagina' s tellend 'EUT-Report' . Daarin wordt het Schuler-prin
cipe van vele kanten belicht en worden de foutieve veronder
stellingen uit de literatuur rechtgezet. Ook beschrijft het Report 
de theorie en de uitvoering van de zelf ontworpen demonstratie
modellen. 

Onderzoek voor testopstellingen. Een tweede soort onder
zoek betreft het realiseren van testopstellingen voor gyroscopen 
en versnellingsmeters: een lange slinger met plateau voor de 
kalibratie van versnellingsopnemers en meetgyro's; een hori
zontaal trillingsvrij plateau met hittedraadregeling; een horizon
taal rotatieplateau en een aardrotatie-compenserend plateau en 
andere. 

Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de vuurleidingsappara
tuur die in het hoofdstuk "Meettechniek en de vakgroep ER" 
onder "Het onderzoek in de meettechniek" beschreven is. De 
voorziening voor de traploze rege ling van de azimutrotatiesnel
heid is bijzonder welkom voor allerlei tests. Een groot rond 

TRAAGHEJDSTECHNIEK 

houten bord wordt erop gemonteerd voor het roteren van com
plete opstellingen. Op een zekere dag einde jaren zestig krijgen 
een paar antimilitaristische studenten van ietwat fundamenta
listisch denkniveau de vuurleidingsapparatuur in het vizier en 
stellen een onthutsend persbericht op waarin meegedeeld wordt 
dat onze vakgroep aan NATO-onderzoek doet! Zij hadden 
eigenlijk blij moeten zijn dat wij die apparatuur, door deze te 
slopen en voor andere doeleinden te gebruiken, juist onttrokken 
hadden aan haar oorspronkelijke bedoeling, nl. de vernietiging 
van de medemens en zijn spullen . 

In de industrie en bij de professionele en institutionele gebrui
kers van traagheidstechnische producten staan vaak peperdure 
meet-, test en kalibratie-opstellingen. Met onze goedkope huisge
maakte opstellingen kunnen wij aangekochte apparatuur vrij 
grondig testen, zo blijkt. Een keer krijgen wij zelfs verbaasd-lo
vend commentaar hierover van een fabrikant aan wie wij een 
geleverde hoekversnellingsmeter moeten retourneren omdat die 
niet volgens specificatie werkt. Ons meegestuurd testpapport 
noemt de niet zo voor de hand liggende subtiele afwijkingen 
naar aard en grootte. 

Een zeer trieste gebeurtenis is de vernieling van een dure gyro 
door onbekenden. Er was een opstelling in aanbouw waarmee 
wij hoopten tamelijk nauwkeurig de plaatselijke noordrichting te 
kunnen vaststellen, bijv. om de straalverbindingsantennes of 
satellietschotels uit te lijnen die op het TU-terrein opgesteld 
zouden worden. De verschillende voedingen waren experimen
teel aangesloten en alles werkte in principe. 's Avonds werd 
altijd alles individueel uitgeschakeld en de hoofdschakelaar voor 
die ruimte op 'uit' gedraaid. De deur van de ruimte was dicht 
maar niet op slot, helaas, want op een ochtend zagen we dat een 
onbekende na ons vertrek de opstelling in bedrijf had gezet met 
omgewisselde voedingen. De gyromotor was doorgebrand, ca. 
/36.000,- naar de maan. Waar wij enige budgetjaren voor bij 
elkaar hadden gespaard. En wij waren nog met de enigzins 
hautaine Amerikaanse fabrikant in moeilijke discussie vanwege 
het niet geheel aan de specificatie voldoen van het pas geleverde 
topmodel gyro. Wie dachten wij wel wie wij waren om aanmer-
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kingen te hebben op hun kwaliteitsproduct? En nu dit! Wat een 
afgang. Alsof wij -zie je wel- niet om konden gaan met zulke 
superspullen. 

Fundamenteel onderzoek. De derde onderzoekstak is van 
fundamentele aard. Er wordt intensief gewerkt aan een vijftal 
onderwerpen: 

dynamische momentencompensatie bij gyro's met inwendige, 
meedraaiende cardanische ophanging met torsie-elastische 
kruisveer lagers; 

2 statische momentencompensatie bij een gyro met uitwendige 
cardanische ophanging met torsie-elastische kruisveerlagers; 

3 het gedrag van een gyro met tribologische inwendige, meero
terende kogelsuspensie; 

4 het theoretisch afleiden en experimenteel aantonen van de 
familierelatie tussen een serie ogenschijnlijk zeer verschillen
de gyro-principes: de roterende stemvork; de oscillogyro 
(met een 'propeller'-achtige rotor); de slingerende-balkrotor 
(een in 'pirouette '-houdingdraaiende balk) en de buigstaaf in 
resonantietrilling als rotor; 

5 de door gelijktijdig stampen en slingeren geïnduceerde koers
afwijking van schepen. 

Dat is de situatie in 1971. Betreffende (I), (2) en (4) zijn er 
plannen voor wetenschappelijke publicaties; er wordt zelfs 
gehoopt dat er een dissertatie in zou zitten. Het werk voor 
Autodictaetos (zie hoofdstuk "Meettechniek en de vakgroep ER") 
blijkt echter zo intensief te zijn dat het schrijfwerk blijft liggen. 
Voor één jaar, dat was de bedoeling. Maar het blijkt twee additi
onele jaren te vergen omdat geen opvolger voor Huber als 
hoofdverantwoordelijke voor Autodictaetos gevonden wordt. Na 
de Autodidactostijd (1974) wordt de draad weer opgepakt. Maar 
weldra is er ander dringend werk door herhaaldelijke herzienin
gen van het studieprogramma (zie hoofdstuk "Meettechniek en 
de vakgroep ER"). Hierdoor is het moeilijk om met de originele 
intensiteit door te gaan. Bovendien is intussen het onderzoek 
elders niet stil blijven staan en hebben wij onze eerdere frontlijn
positie verloren. De ontwikkeling loopt in de richting van nieu
we technologieën zoals de lasergyro. 

Onderwerp (3) is een nevenonderzoek dat door toevallige ont
dekking van een artikel gestart wordt en interessant is als ont
aard geval van (I). Het is niet voortgezet. 

Onderwerp (5) ontstaat door een vraag van Shell die een meet
probleem hebben i.v.m. de koersinstabiliteit van een van hun 
tankers. Er wordt enig theoretisch onderzoek gedaan onder 
andere op basis van een penduleus opgehangen meetplateau. Het 
blijkt echter dat het meetprobleem niet met eenvoudige middelen 
op te lossen is. Het vergt een investering van ca. f 150.000,
voor een inertiëel navigatieplateau en het Shell-lab ziet er daar
om van af. Maar Huber kan na een tijd van verder theoretisch 
onderzoek en met demonstratiemodellen aantonen dat het pro
bleem te maken kan hebben met het verschijnsel van de 'inverse 
coning error'. Deze berust op de interactie tussen de stamp- en 
slingerbewegingen van het schip en is afhankelijk van de ori
entatie van de stamp- en slingerassen ten opzichte van de hoofd
traagheidsassen van de romp. Huber houdt ook een voordracht 
hierover op een internationaal Ship Control Systems Symposium. 
De respons van scheepsdynamica-experts is er echter steeds een 
van ongeïnteresseerdheid, onbegrip of ongeloof. Het eerste wat 
zij immers doen bij hun mathematische modellen is de interactie 
tussen de stamp- en slingerbewegingen als niet-lineaire stoorterm 
overboord te gooien, want anders kun je voor het schip geen 
regelsysteem ontwerpen. Via het Koninklijk Instituut voor de 
Marine (KIM) in Den Helder lukt het desondanks bijna om op 
een kleiner schip experimentele metingen te doen, maar de 
kapitein is er uiteindelijk toch niet voor te porren. 

Het einde van de activiteiten 
Het is inmiddels einde van de zeventiger jaren. Door interne 

en externe ontwikkelingen genoodzaakt, is de tijd rijp voor een 
algehele heroriëntatie van en in de vakgroep. Personeel vertrekt, 
overeenstemmingsrelaties veranderen, anderen wisselen van 
werkgroep en de onderzoekslijnen worden nieuw vastgelegd. In 
1981 vindt het laatste college "Traagheidstechniek" plaats en in 
1982 ontvangt de laatste afstudeerder traagheidstechniek zijn 
diploma. 
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Medische elektrotechniek; de eerste jaren 

C.A.M. van den Brekel 

Het verslag van de Stafbespreking1 van 5 mei 1966 vermeldt: 

Zaterdag 7 mei '66 zullen ca. 80 medische specialisten uit 
Eindhoven en omgeving een bezoek brengen aan de TH. Een van 
de groepen zal bij ons een demonstratie krijgen van optimaal 
filteren, de "geregelde" stok, telemetrie en flow-meter. 

In deze periode van haar bestaan onderhoudt ER een druk excursie
programma. Men wisselt uit met TH-Delft, Medisch Fysisch Insti
tuut in Utrecht en IPO, en gaat naar Staatsmijnen, TH-Aken, 
KSLA Shell en Hoogovens. Op TH-niveau wordt aan Public 
Relations gewerkt o.a. door het ontvangen van beroepsgroepen, 
besturen enz. Een van deze bezoeken betrof de hierboven genoem
de specialistengroep. Vooraf waren door keuzes op grond van 
belangstelling, subgroepen gevormd en een hiervan kwam o.a. bij 
ER terecht. Daarin ook de chirurg dr. Q. Eysbouts van het 
Binnenziekenhuis (BZH), toen nog gevestigd aan de Vestdijk. Zijn 
interesse was gewekt door de aankondiging 'Optimaal-filteren', 
omdat hij dacht aan mogelijke toepassing bij elektrocardiografie. 
De eerste student die belangstelling toonde voor dit ' nieuwe' 
toepassingsgebied was Joep Kessels. Het nog prille oppervlakkige 
contact met de medici werd weer opgenomen en resulteerde in een 
gesprek op 20 oktober 1966 waaraan deelnamen dr. Eysbouts, dr. 
L. van Dijk (cardioloog), prof. Mulders, prof. Eykhoff, ir. van de 
Ven, ir. van Rede, ir. van den Brekel en Joep Kessels. 

In het verslag van de Stafbespreking van 15 november 1966 lezen 
we o.a. het volgende: 

'De medici gaven te kennen dat zij zich zeer ondeskundig voelden 
bij het steeds toenemend gebruik van technische apparaten en dat 
zij verwachten dat een samenwerking tussen medici en technici 
voor beide partijen vruchtbaar zou kunnen zijn. Enkele praktische 
problemen werden besproken, -storingen bij cardiografle patiënten
bewaking, extremiteiten-polsmonitor, en telemetrievan cardiogram
men. Ir. van Rede stelde voor te gaan onderzoeken wat een lerend 
systeem voor diagnostische doeleinden zou kunnen bewerken2 

Besloten werd met de afspraak voor een bezoek aan het 
Binnenziekenhuis. Bij dit bezoek, 24 oktober /966 waarbij onze 
gehele staf aanwezig was werden de polsmonitor, een 
bewakingsapparaat en de storingen bij de cardiografle gedemon
streerd. Tijdens een korte nabespreking zei dr. van Dijk dat hun 
gedachten uitgingen naar een contactpersoon tussen ziekenhuis en 
TH. die zeker in het begin een gedeelte van de tijd in het 
ziekenhuis zou rondkijken'. 

Pas in 1972 wordt de Stafbespreking opgeheven en vervangen door de 
Vakgroepsvergadering. In dat jaar wordt nl. in de wet de vonning van 
vakgroepen voorgeschreven. De eerste vakgroepsvergadering wordt gehouden 
op 22 september 1972; de laatste, 228e vakgroepsvergadering van ER vond 
plaats op 12 maart 1996. omdat bij de reorganisatie van de faculteit een fusie 
van de vakgroepen Medische Elektrotechniek, Meten en Regelen en Elektro
mechanica I Vennogenselektronica tot stand zal komen. 
In 1968 voerde J.R Durinck als stageopdracht een onderzoek hiernaar uit in 
samenwerking met longartsen. Zonder dat we het begrip kenden was dit een 

eerste verkenning naar een expertsysteem. 
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Naar aanleiding hiervan werd tijdens een gesprek mei de doktoren 
en ir. van den Brekel op I november 1966 overeengekomen dal 
laatstgenoemde vanaf I januari 1967 deze taak zou gaan verken
nen 

Wat waren nu de factoren die er toe leidden dat 'Medische 
Elektrotechniek' snel groeide? Verplaatsen we ons even naar de tijd 
waarin dit gebeuren zich afspeelt. Eind jaren zestig. Het is de tijd 
waarin hippies de 'flower power' preken. Het gist in de hele 
westerse studentenwereld. Opstanden in Parijs, rellen in Californië, 
en in Tilburg wordt de universiteit herdoopt tot 'Kar! Marx uni
versiteit'. 

Het maatschappelijk klimaat is anti bedrijfsleven. Industrie is vies, 
niet alleen letterlijk maar ondernemers worden eerder gezien als 
uitbuiters dan als organisatoren van bedrijvigheid. Alleen al door 
techniek te beoefenen word je zelf ook verdacht en als het ware 
medeplichtig. Er zijn weinig uitwegen uit deze situatie waarbij toch 
het enthousiasme voor techniek tot zijn recht kan komen. Een 
daarvan lijkt geboden te worden in de medische toepassingen van 
techniek i.c. meet- en regeltechniek. De gedachte dat het medisch 
bedrijf onbaatzuchtig zou zijn en alleen gericht op het wegnemen 
of verzachten van menselijk leed schijnt alles bepalend te zijn. 
Deze naïeve instelling spreekt zowel staf als studenten 
klaarblijkelijk sterk aan. 

Anderzijds zijn er de medici. Zij voelen zich onzeker in hun eigen 
omgeving waar technische apparaten steeds meer penetreren. Het 
vertrouwen in de mogelijkheden die de techniek kan bieden of 
binnenkort zal kunnen bieden, is echter zonder dat dit goed 
gefundeerd is, erg groot. Ook bij hen is echter de geest van de tijd 
werkzaam. Het bedrijfsleven is verdacht. A Is voorbeeld mag gelden 
dat een grijs geverfde oscilloscoop beduidend goedkoper is dan een 
zelfde exemplaar dat crème van kleur is en door een andere 
vertegenwoordiger, de artsenbezoeker, wordt verkocht. Kortom 
men verwacht eigenlijk dat technici van een onverdachte herkomst, 
de universiteit, wel eens belangrijke hulp zouden kunnen bieden. 

Mt;OIS'CHE ELEKTROTECI-INIEK. DE I:.LI?."lrt· . .1/1/UJV 

I jaar I totaal ER I "medisch" I 
1967 8 I 

1968 14 4 

1969 17 5 

1970 3 1 13 

1971 20 11 

1972 28 15 

1973 22 8 

1974 23 11 

1975 27 12 

1976 20 12 

1977 20 7 

1978 21 15 

1979 28 15 

1980 22 11 

1981 7 I 

1982 10 I 

De aantrekkingskracht op studenten wordt het duiàelijkst 
gedemonstreerd door opsomming van de aantallen studenten die 
hun afstudeerwerk kiezen binnen dit gebied. Van het totale aantal 
afstudeerders medische elektrotechniek in deze periode ( 142 !) zijn 
er onder verantwoordelijkheid van Mulders 38, Eykhoff 56, 
Bekkering 13, Beneken 33 en Kylstra 2 afgestudeerd. 
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Het percentage afstudeerders die een 'medisch' onderwerp 
bestudeerden is in fig. 2 aangegeven. 

% 80 

70 

60 ··•· " 

so " " 

40 

)0 

20 " 
.. " 

10 11 '11 
67 68 69 70 71 72 73 74 7S 76 77 78 79, 80 81 82 

jaar 

fig.2 Percentage ' medische' afstudeerders van ER 

Na een snelle aangroei, 1967-1971, stabiliseert het percentage rond 
50%. De afsplitsing van EME leidt de snelle afname in. 

De onderwerpen die door de afstudeerders bewerkt worden zijn 
zeer divers. Voor stageonderwerpen geldt dit in nog sterkere mate. 
Er is uiteraard steeds sprake van gebruik van kennis uit het 
vakgebied van ER, maar de toepassingsgebieden hebben slechts 
gemeen dat ze verondersteld worden dienstig te kunnen zijn in het 
medische bedrijf. De verscheidenheid wordt ook nog vergroot 
doordat een aanzienlijk aantal studenten buiten de TH afstuderen 
en dan voornamelijk in het Medisch Fysisch Instituut van TNO in 
Utrecht. De vakgroep heeft al eerder contacten met het MFJ, zoals 
ook blijkt uit de eerder genoemde wederzijdse excursies. 

Binnen ER wordt daarom zeer bewust gezocht naar een thema 
waaronder uiteindelijk alle activiteiten in de medische sfeer 
samengebracht kunnen worden . Men verwacht niet ten onrechte dat 
concentratie een gunstige invloed zal hebben op de ontwikkeling 

van kennis en motiverend zal werken voor alle medewerkers en 
studenten. 

Er zijn inmiddels een aantal 'randvoorwaarden' te noemen: 
door de medici die we op dat moment kennen, wordt veruit de 
sterkste betrokkenheid getoond door de eerder genoemde dr. 
Leo van Dijk, cardioloog in het Binnenziekenhuis; 
hart- en vaatziekten zijn de eerste doodsoorzaak en een bijdrage 
aan de bestrijding daarvan spreekt alle betrokkenen sterk aan; 
binnen ER zijn modelvorming, identificatie en parameter
schatting sterke punten. 

We kiezen als centraal thema 'Parameterschatting toegepast op de 
menselijke bloedsomloop>J. Tijdens het proces van kiezen, afwegen 
en wijzigen ontstaat een regelmatig overleg dat medische 
werkbespreking wordt genoemd. Deze wekelijkse besprekingen die 
een levendig karakter hebben zijn gedurende lange tijd voortgezet 

Opstelling van de vakgroep op de 'Medica' beurs in Utrecht, 197 3 

' Parameterschatting toegepast op de menselijke bloedsomloop, 

onderzoeksproject b innen de groep ER', lr. AJ.W v.d . Boom, lr. C A.M. v.d 
Breke l, lr. J.MJ.G. Roevros en Drs. M Stapper Intern rappon, nov. 1971 
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en ze vormden een goed medium om informatie, kennis en 
inzichten uit te wisselen. Om te starten wordt aansluiting gemaakt 
aan het promotiewerk van dr.ir. L. de Pater, die een passief 
elektrisch model van de menselijke bloedsomloop heeft ontwikkeld. 

Aanvankelijk vooral ook beïnvloed door de suggestieve verhalen 
van dr. Eysbouts over de patiënten die 's nachts warmte zochten 
voor hun benen bij die van hun vrouw. Oorzaak van deze kou was 
natuurlijk een slechte bloedcirculatie. Door operaties werd deze 
circulatie dan verbeterd. Hij had echter behoefte aan een maat voor 
de kwaliteit van de doorbloeding en wij dachten door model
afregeling de diagnose te kunnen ondersteunen. A Is model namen 
we uit het totale model van De Pater alleen het been over. De 
afstudeerder die dit model opbouwde uit weerstanden, zelfinducties 
en condensatoren gaf er onbedoeld zijn naam aan: "Het been van 
Ellen kamp". Tegelijk werd de noodzaak duidelijk om meetsignalen 
te vinden, waarbij het om begrijpelijke redenen onbloedig werken 
noodzakelijk was. We verkenden een al eerder gepubliceerde 
methode, de 'kwik-touwtjes van Whitney ' . 
Deze opnemers waren in feite rekstrookjes die bestonden uit een 
dun rubberslangetje gevuld met kwik. Voor ijking werden plastic 
flessen gebruikt waarop weerstandsdraad en ook de te ijken 
kwiktouwtjes werden aangebracht. De bodem van de fles werd via 
een daaraan bevestigd stangetje heen en weer bewogen. Ook lagen 
regelmatig studenten en medewerkers (bv. Jan Oome) op tafels 
uitgestrekt om hun been als een proefobject te laten fungeren. 

Jo Roevros was kort te voren afgestudeerd op het meten van 
vloeistofflow door middel van het Faraday effect. Bij een 
bewegende geleider, de vloeistof, ontstaat een spanningsverschil 
wanneer een magneetveld wordt aangelegd loodrecht op de 
stromingsrichting. Flowmeting was natuurlijk ook een van de 
signalen die zeer bruikbaar zouden zijn voor ons project, maar 
onbloedig via deze methode aan een werkelijk been meten zagen 
zelfs wij in ons optimisme niet zitten. Toen Van den Brekel dan 
ook op een conferentie van Medica! Engineering in Stockholm in 
'67 voor het eerst kennis maakte met flowmeting volgens het 
Doppler-effect leek dit een uitstekend alternatief. Roevros had 
intussen al verder gewerkt aan zijn elektromagnetische flowmeter, 
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maar nu voor een groep in de afdeling W, waar men evenmin 
gehinderd door pessimisme, vol ambitie bezig was met de bouw 
van een low-budget hartlongmachine. We leerden er oa. van dat in 
het medische bedrijf heel andere praktische problemen een rol 
spelen. In dit geval het steriliseren van de flowmeter. Maar de veel 
belovende doppier-meting werd bij ons voor het eerst verkend en 
gerealiseerd bij het afstudeerwerk van Holland. Wat later leidde het 
werk hieraan tot een publikatie van Arts en Roevros. 

Begin 1970 werd de aandacht verlegd van het been naar de aorta. 
De invloed van de erg praktisch gerichte en pragmatische Eysbouts 
nam af. Van Dijk daarentegen vond het fundamentele onderzoek 
veel belangrijker. En voor ons was de aorta een wat eenvoudiger 
systeem dan de complexe vaatvoorziening van een been. Deze 
overgang leidt tot een aantal afstudeerders die modelvorming van 
de aorta bestuderen op allerlei wijzen . De in het hoofdstuk 
Computerfaciliteiten genoemde hybride machine (Hitachi-IBM 360) 
speelt aanvankelijk een grote rol. Wat later wordt, door de 
toenemende capaciteit van computers, de digitale simulatie 
aantrekkelijker. Tenslotte leidt het onderzoek tot een schatting van 
de stijfheid van een vaatwand die wordt verkregen uit drukcurven 
gemeten aan een hond. 

Parallel, maar ook onder de noemer 'parameterschatting van de 
bloedsomloop' wordt door Damen bij het afstuderen onderzoek 
gedaan naar schattingen van de depolarisatiegolf over de 
hartkamers. Van Nunen, die later geen affectie meer voor medische 
onderwerpen toont, draagt, ook als afstudeerder, zorg voor de 
instrumentatie. Later zal Damen het onderwerp verder uitwerken 
en tot onderwerp van een dissertatie maken . 

Een andere benadering van de modelvorming rond de aorta wordt 
geleverd door Leliveld, die een fysisch model bouwt. De kern 
vormt een latex buis, als model van de aorta. De diameter is aan 
de werkelijkheid ontleend. Wat de stijfheid zal moeten zijn zullen 
we moeten onderzoeken. De pomp, die als hart voor deze aorta 
moet fungeren, wordt gevormd door een luidsprekersysteem dat 
een drukventiel bedient. Met deze mock-up hebben we een model 
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in huis dat veel inzicht verschaft in het fysisch gedrag van 
elastische cilindervormige buizen. 

Naast dit met inspanning gebundelde en weloverwogen onderzoek, 
worden allerlei hand- en spandiensten verricht, vaak met het doel 
om goede relaties te kweken met de (para)medici. Ze variëren van 
instrumentatie voor een tredmolen bij een revalidatiecentrum tot 
metingen aan röntgenapparatuur in een ziekenhuis. 

Het is verleidelijk om op dit punt een aanzet tot de evaluatie van 
onderzoekskeuze te maken. Enerzijds zal het project een 
maatschappelijk nut moeten opleveren en anderzijds moet er een 
redelijke kans van slagen zijn. 

Het maatschappelijk nut kan op korte of op langere termijn behaald 
worden. Op korte termijn kan men daarbij denken aan het 
verbeteren van methoden. Zowel kwaliteit van de resultaten als ook 
vergroten van het comfort van de patiënt, (of moet je dat 
verkleinen van zijn 'leed' noemen?) vallen hieronder. Ook kan het 
maatschappelijk nut in een uitgesteld perspectief geplaatst worden 
(een zeer verleidelijk excuus om hobby 's te rechtvaardigen!). Te 
denken valt aan het klassieke inzicht-vergroten, maar ook aan het 
opsporen van nieuwe methoden en het samenvoegen van al 
bekende technieken in nieuwe combinaties. 

Wellicht van nog groter belang is het de kans van slagen te 
voorspellen. Naast de voor de hand liggende aspecten als 
aanwezige kennis, mensen, middelen enz. lijken mij de menselijke 
verhoudingen van eminent belang. Het project vroeg om een 
multidisciplinaire aanpak. Multi hier dan te beperken tot twee: 
medische en technische deskundigen. De beide groepen zullen een 
aantal zaken gemeenschappelijk moeten hebben: 

dezelfde doelstelling; 
de bereidheid tot een vergelijkbare mate van inzet; 
een gemeenschappelijk begrippenapparaat en taal; 
een overlap in de vakgebieden, hoe klein ook; 
gelijkwaardigheid van de partners in het algemeen. 

Ook op de 'Medica ' in Utrecht, 197 3. In het midden (met bril) de heer 
Severs bij zijn kauwkracht opnemer. 

De meeste punten behoeven geen toelichting. Wanneer er manco's 
bestaan dan kunnen die gedurende het begin van het project nog 
verholpen worden. Het laatste punt kan echter gemakkelijk 
onderschat worden. De gelijkwaardigheid omvat meerdere zaken. 
Het belang dat beide partijen hebben bij het project moet van 
gelijke importantie zijn. Dat is voorwaarde om tot een eveneens 
vereiste min of meer gelijke inspanning te komen. Cruciaal is 
daarnaast de gelijke status van de deelnemende partijen, vooral ook 
zoals die door hen wederzijds wordt ondervonden. Het moet een 
samenwerking zijn en niet alleen het oplossen van problemen van 
de een door de ander. 

Hoe het oordeel van de keuze van ER tegen deze achtergrond moet 
luiden, mag de lezer zelf overwegen. Mijns inziens kan een 
vruchtbare samenwerking van enige omvang vanuit een technische 
universiteit alleen plaats vinden met een medische faculteit. Niet 
met een algemeen perifeer ziekenhuis. Maar dit is een herhaling 
van de argumentatie die gebruikt werd bij de strijd om de vestiging 
van de nieuwe medische faculteit, die in dezelfde periode werd 
gevoerd. 
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Deze strijd is een andere, nauwelijks te overschatten factor die een 
rol speelt bij de hier besproken ontwikkeling. Een gedegen 
behandeling hiervan valt vanzelfsprekend buiten het kader van dit 
artikel. Om een en ander te schetsen een korte opsomming van 
enkele feiten. 

Om de vestiging van de nieuwe medische faculteit, waartoe de 
politieke beslissing al genomen was, voor te bereiden was een 
commissie ingesteld onder voorzitterschap van Van Walsum. 
Aanvankelijk stellen een aantal steden zich kandidaat: Haarlem, 
Tilburg, Maastricht, Enschede (Twente) en Eindhoven. ledereen 
vecht om het hardst voor het eigen belang, zo ook Tilburg en 
Eindhoven. Eindhoven tracht zich o.a. te profileren door tweemaal 
een uitvoerige inventarisatie• samen te stellen. Om de koppeling 
van technische en medische wetenschap te bepleiten maken 
Eykhoff en dr. Th. Kortbeek5 een twee weken durende reis langs 
een aantal instituten in de Verenigde Staten waar 'Biomedical 
Engineering' wordt bedreven6

. Er worden vanuit den Haag ook 
werkbezoeken aan o.a. de TH Eindhoven afgelegd waarbij dan 
steeds sterk de aandacht wordt gelegd op alle medische activiteiten, 
vooral door demonstraties. 

In dit kader van de gewenste koppeling tussen medisch en 
technisch onderzoek paste ook de voorjaarsvergadering van de 
hoofdafdeling van het Klvl die op 2 1 april 1967 gewijd was aan 
het onderwerp 'Geneeskunst en Techniek'. In nog sterkere mate 
was dit het geval met de vakantieleergang over ' Medische 
Elektrotechniek' op 18 en 19 mei 1967 gehouden in de TH Eind
hoven. In tien voordrachten werden vanuit meerdere standpunten 
de raakvlakken van techniek en medisch handelen belicht. Naast de 
voordrachten was een expositie georganiseerd van medisch
technische apparatuur. 

De afloop van deze strijd is bekend. Het werd Maastricht. Een 
bundeling van de inspanningen van Tilburg en Eindhoven zou 
misschien effect hebben gesorteerd, maar zoals gezegd, bestreed 
men elkaar s lechts. Daarnaast was de werkgelegenheid die in 
Limburg zou ontstaan door de stichting van een faculteit met latere 
uitbreiding tot universiteit, een doorslaggevend (politiek) argument. 

MEDISCHE ELEKTROTECHNIEK; DE EERSTE JAREN 

De relatief grote aantallen studenten die wilden afstuderen in deze 
richting en de behoefte aan meer expertise in het toepassingsgebied 
van medische techniek waren aanleiding om een leeropdracht te 
geven aan ir. D.H. Bekkering, directeur van het al genoemde 
Medisch Fysisch Instituut. Hij begon zijn leeropdracht in 1968 met 
het geven van een college en het begeleiden van afstudeerders. Het 
college omvatte de vele metingen die in de geneeskunde worden 
uitgevoerd, maar vooral die waarbij de elektrotechniek een rol 
speelt. De dictaten die door Bekkering, Van den Brekel en Roevros 
werden geschreven hebben nog lange tijd dienst gedaan nadat 
Bekkering al afscheid had genomen van de THE. In 1969 werd de 
leeropdracht omgezet in een buitengewoon hoogleraarschap. Een 
tweede college werd opgezet, maar nu in de vorm van een 
werkcollege. In overleg werden een aantal geschikte onderwerpen 
verdeeld over de deelnemende studenten. Deze zochten dan elk 
voor zich literatuur over 'hun ' onderwerp en na enkele 
besprekingen met Bekkering cs. ontstond dan een uitgebreide 
inleiding die in ongeveer een college-uur door de betreffende 
student werd gepresenteerd . Uiteraard ontstonden hierna vaak 
levendige discussies. 

De toeloop van studenten èn de inzet waarmee Bekkering meende 
zijn taak te moeten uitvoeren, maakte het onmogelijk voor hem om 
zowel aan het MFI als aan de THE voldoende tijd te kunnen 
geven. Een gewoon hoogleraarschap zou een oplossing hiervoor 
hebben kunnen bieden maar was toen niet gemakkelijk reali
seerbaar. Men kan zich ook afvragen of iedereen die invloed in 
deze zaak had, wel zonder aarzeling achter zo'n omzetting stond. 

'Overzicht van medisch gerichte activiteiten ' C.A.M. v.d. Brekel 1968. 
(tweede, herziene uitgebreide uitgave 1970) 
Neuroloog verbonden aan het St. Josephziekenhuis te Eindhoven. 
Commissie Voorbereiding Medische Faculteit Eindhoven. Tweede rappon ; de 
wisselwerking tussen medische en technische wetenschapsbeoefening en 
onderwijs. (2 delen; rappon + separate bijlagen) L.H.Th.S. Konbeek en 
P EykhofT. aug. 196 7 
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De uitgesproken ideeën van Bekkering over situering van een 
Medisch Technisch Instituut op het terrein van een ziekenhuis 
spraken niet iedereen aan. Bekkering koos noodgedwongen voor 
het MFI en verliet ER in september !972. A Is opvolger werd in 
1973 dr.ir. J.E.W. Beneken bereid gevonden een aanstelling als 
extra-ordinarius aan te nemen. In 1976, werd zUn buitengewone 
leerstoel omgezet in een gewone leerstoel met de uitdrukkelijke 
restrictie dat hiervoor geen extra personeelsplaatsen mochten 
worden geclaimd. 

In een roerige tijd waarin middelpuntvliedende krachten sterk 
werden, poogde de computergroep (Kylstra es.) uit ER te stappen 
en aansluiting bij de afdeling Wiskunde en Informatica te zoeken. 
De afdelingsraad keurde dit (niet onbegrijpelijk) af. Maar in 
dezelfde periode werd ook een afsplitsing van de medische groep 
voorgesteld. Deze nieuwe vakgroep zou dan echter wel binnen de 
eigen afdeling blijven. Deze splitsing werd wel goedgekeurd en 
mocht doorgang vinden. Zo ontstond in I 980 de nieuwe vakgroep 
Medische elektrotechniek (EME). De gang van zaken na het 
vertrek van Bekkering worden in meer detail behandeld in het 
volgende hoofdstuk. 
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De uitbouw van de medische elektrotechniek 
van 1973 tot 1980 ...... en daarna 

J.E.W. Beneken 

Nadat in 1972 prof.ir. D.H. Bekkering zijn functie als (toen 
genoemd) buitengewoon hoogleraar in de Medische Elektrotech
niek aan de Technische Hogeschool Eindhoven niet meer kon 
combineren met de functie van directeur van het Medisch Fy
sisch Instituut TNO in Utrecht, begonnen er enige jaren zonder 
een hoogleraar voor dit vakgebied. De interesse voor dit vakge
bied, zoals die al jaren binnen de vakgroep ER bestond, is echter 
niet verminderd. Drs. M. Stapper is doorgegaan met het college 
Metingen in de Geneeskunde en liet aan veel studenten zien 
welke interessante uitdagingen dit vakgebied voor de elektrotech
nische en natuurkundige ingenieursstudenten konden bieden. Het 
onderwerp ultrageluidtoepassingen, was in 1967 door ir. C.A .M 
van den Brekel in de groep geïntroduceerd en werd door ir. J. 
Roevros mede uitgebouwd. Na het tragisch overlijden van 
Roevros werd het overgenomen door ir. W.H. Leliveld en drs. 
M. Stapper. Ir. J.A. Blom 1 was door prof. Bekkering aangetrok
ken en werkte aan het modelleren van fysio logische systemen. 
Ir. A.A.H. Damen2 was, onder leiding van prof.dr.ir. P. Eykhoff, 
intensief met een onderzoek naar de bronlocalisatie van de 
elektrische hartactiviteit bezig, voorzover die afgeleid kon wor
den uit metingen van elektrische potentialen op de huid. Ir. W.H. 
Leliveld was in die tijd begonnen met het ontwikkelen van 
hulpmiddelen voor gehandicapten. De vakgroep ER had een 
gehandicapte vrouw technisch "geadopteerd" die het interessant 
vond en er baat bij had mee te werken aan het uitproberen van 
diverse ontwikkelde nieuwe instrumenten. De monoselector 
zullen velen zich herinneren; de hele vakgroep voelde zich erbU 
betrokken en vele stagiairs en stagiaires hebben er hun beste 

krachten aan gegeven. Sinds die tüd heeft de monoselector vele 
gedaantewisselingen ondergaan, maar het concept bestaat nog 
steeds. 

Gedurende enige tijd was de Egyptenaar dr. Sayed El Sherbiny 
als gast aanwezig binnen de vakgroep ER. Zijnonderzoek betrof 
het meten van geluictsdrukken in een bundel ultrageluid . Hij is 
nog verschillende malen voor kortere tijden in Eindhoven terug 
geweest. Ook het dictaat 'Metingen in de Geneeskunde' is door 
hem vertaald en lange tijd gebruikt bij zijn onderwijs in Cairo. 
Hij had met veel leden van de vakgroep goede contacten en 
brieven die hij stuurde circuleerden meestal langs iedereen. 

In 1973 kwam ik voor twee dagen per week als buitengewoon 
hoogleraar met als leeropdracht Medische Elektrotechniek naar 
Eindhoven; vanaf 1976 werd dat full-t ime. Daarvoor werkte ik 
ook bij het Medisch Fysisch Instituut TNO in Utrecht waar 
intensieve contacten met de med ische wereld essentieel en 
normaal waren. Na mijn activiteiten op het gebied van modelle
ren van de bloedsomloop en de regeling ervan was mijn interes
se verschoven naar de anesthesie, toen ook nog vaak narcose 
genoemd. Met de Afdeling Anaesthesiologie van het Academisch 
Ziekenhuis van de Rijksuniversiteit Leiden waren goede contac
ten ontstaan en vanuit mijn nieuwe positie in Eindhoven werden 
deze voortgezet en uitgebouwd samen met ir. J.A . Blom. 

Inmiddels dr.ir. J.A Blom 
Inmiddels dr.ir. A.A.H. Damen. 
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Vivisectie op ER-personeel.? Metingen aan Herman 
Ossevoorit b.v. het promotieonderzoek van Ad Damen. 

De term "servoanesthesie" ontstond in die tijd. Met financiële 
steun van het Praeventiefonds, Philips Medica! Systems en later 
van de STW kon het servoanesthesie-project ontstaan, en nu in 
1996, wordt nog steeds in die lijn onderzoek gedaan. Al snel 
begon ir. F. Jorritsma als ltd-er (langdurig tijdelijk dienstver
band!) binnen dit project met patiëntmetingen in Leiden. We 
maakten als een van de eersten gebruik van PC 's. Twee Compu
color computers werden aangeschaft en vormden met een PDP 
11 als centrale processor, de basis van een data-acquisitie en -

displaysysteem (DADS) voor klinische gegevens. Dit systeem 
werd later het centrale instrument voor het promotieonderzoek 
van dr. A. Meijler dat in 1985 werd afgesloten. 

Als een direct gevolg van mijn act1v1te1ten bij de Europese 
Gemeenschap kregen we in 197611977 de gelegenheid een 
Europese verkenning te doen naar de toepassing van trend
analyses op biomedische signalen. Hierdoor konden we bezoeken 
brengen aan instituten in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, 
Denemarken en Italië. Het was een welkome aanvulling voor het 
reisbudget van de vakgroep. Het resultaat van deze studie lever
de een goed up-to-date overzicht op dat volledig gepubliceerd 
kon worden. Naar aanleiding daarvan kwam in 1980 dr. N. 
Saranummi uit Tampere, Finland, voor een half jaar bij ons aan 
dat probleem werken. 

De onderzoekactiviteiten die op medische probleemstellingen 
waren gericht vonden dus plaats bij verschillende leerstoelen. 
Daarom ontstonden de "medische werkbesprekingen", waarin 
medewerkers en afstudeerders over hun werk rapporteerden. Op 
deze wijze vond een goede uitwisseling van kennis en ervaring 
plaats en tot op heden bestaan deze werk-besprekingen nog 
steeds binnen de vakgroep Medische Elektrotechniek. 

De grootte van de vakgroep ER was soms een belemmering voor 
goede contacten tussen de leden en de uitwisseling van informa
tie over hun werk en andere belangstellingen. De ER Gazet 
ontstond in november 1975 om hieraan tegemoet te komen. Wie 
herinnert zich niet die serie prachtige tekeningen die drs. M. 
Stapper maakte voor de Gazet; daarnaast ontstonden tekeningen 
waarmee de werking van allerlei gereedschap op voortreffelijke 
wijze werd uitgelegd. Het was steeds iets om naar uit te kijken. 

Kort na mijn benoeming tot "gewoon" hoogleraar in 1976 ben ik 
een aantal jaren voorzitter geweest van de vakgroep ER; een 
taak die bij toerbeurt werd vervuld. Het was een boeiende tijd 
waarin ik beter bekend werd met de wensen en belangstellingen 
van de verschillende vakgroepsleden. Over verschillende zaken 
moesten besluiten genomen worden. Wat ik in die tijd nadrukke-
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lijk geleerd heb, en wat achteraf triviaal lijkt, heeft te maken met 
besluitvorming in een grote groep intelligente mensen. Een 
uitspraak als "laat de groep maar beslissen" was toen veel ge
hoord; het werd gezien als de beste vorm van democratie. Ik heb 
toen geleerd dat een groep niets beslist omdat uit een groep 
zelden spontaan initiatieven naar voren komen. We moesten 
vanuit het vakgroepsbestuur de initiatieven nemen en met con
crete voorstellen komen. Die werkwijze is toen met enig succes 
gevolgd, maar was dikwijls aanleiding tot grondige gedachten
wisselingen! 

Een 'operatie· ter gelegenheid van de inaugurale rede van Prof 
Beneken. 

Tegen het eind van de jaren 70 besloot een groot deel van de 
"medische groep" binnen de vakgroep ER, de mogelijkheid te 
onderzoeken om te komen tot een zelfstandige vakgroep. Na een 
raadsbesluit waarin het Afdelingsreglement werd gewijzigd en in 
de zomer 1980 vond de oprichting van de vakgroep MedischeE
lektrotechniek (EME) plaats. De contacten tussen ER en EME 
werden echter niet volledig verbroken. Het atelier wordt tot op 
heden, op grond van goede afspraken, gezamenlijk gebruikt. Aan 

het college Meettechniek is vele jaren door ir.W.H. Leliveld 
meegewerkt, en in de benadering van het vakgebied is tot op 
heden nog duidelijk onze "afkomst" te zien . Signaalanalyse, 
systeem- en regeltechniek, meettechniek en instrumentatie zijn 
nog steeds de elektrotechnische kernbegrippen in de vakgroep 
EME. De invulling is uiteraard veranderd; we spreken nu over 
kennissystemen en neurale netwerken; de instrumentatie is echter 
nog steeds gericht op communicatie voor gehandicapten, maar 
nu ook op de behoeften van ouderen. De anesthesie is nog steeds 
een belangrijk thema, maar nu ook gericht op niet gesuperviseer
de regelingen van infusies van geneesmiddelen. In het begin van 
de 70-er jaren hebben we reeds onderling besproken dat metin
gen aan het brein en aan het resterende deel van het neurofysio
logische systeem van de mens eigenlijk een rol zou moeten 
spelen bij de patiëntenbewaking tijdens anesthesie. We hebben 
het toen kort geprobeerd, maar de vereiste technologie was er 
toen niet voor beschikbaar. Thans loopt er binnen de vakgroep 
EME, onder leiding van dr.ir. P.J.M. Cluitmans, een volledige 
onderzoekslijn die zich met neurofysiologische metingen, en de 
interpretatie van die meetgegevens, bezig houdt. 

Het ultrageluidsonderzoek heeft vele afstudeerders en stagtatrs 
een interessante studiemogelijkheden geboden en tot twee pro
moties geleid voordat het onderzoek in 1993 werd gestopt. 

Ook de contacten met "Europa" zijn goed onderhouden en de 
vakgroep EME participeert in verschillende samenwerkingspro
jecten van het BIOMED I programma. Het in 1975 opgerichte 
netwerk voor Biomedische- en Gezondheidstechniek (BMGT) is 
intussen uitgegroeid tot een volwaardige organisatie binnen de 
TUE. De medewerkers van de vakgroep EME hebben hierin 
steeds een belangrijke rol gespeeld. Ook via het Samenwerkings
Orgaan Brabantse Universiteiten (SOBU) zijn belangrijke en 
vruchtbare contacten ontstaan. Het werken aan concrete proble
men heeft steeds bij de medische groep hoog in het vaandel 
gestaan; het onderhouden en uitbouwen van externe contacten en 
samenwerkingen heeft daarom voortdurend grote aandacht 
gekregen. 
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De monoselec/or op de 'Open Dag', I 986 

Belangstelling bij studenten voor onderwerpen uit de medische 
sfeer is altijd groot geweest; bij prof Bekkering studeerden er 11 
af Tot medio 1980 ontvingen 34 ingenieurs het diploma van 
mij ; daarnaast kregen diverse afgestudeerden op een "medisch" 
onderwerp hun diploma 's van prof Eykhoff en prof Mulders. 
Die belangstelling is gebleven; in 1986 reikte ik het I DOste 

diploma uit en inmiddels is de vakgroep EME ver over de 200 
gekomen. Het absolute topjaar was 1987 met 21 afstudeerders. 
Van teruglopende studenten aantallen ervaren wij nog weinig, 
want in 1995 studeerden er bij EME nog 18 ingenieurs af: 
anderhalf maal ons jaargemiddelde van 12! 
De (tijdelijke) studieduurverkorting heeft de aandacht meer doen 
richten op vervolg-opleidingen. Ook met deze ontwikkeling is 
Medische Elektrotechniek meegegaan: momenteel werken er 
binnen EME 9 ontwerpers (AI0-2) aan hun vervolgopleiding en 
werken 7 AIO's-4 aan hun promotieonderzoek. 

Sinds 1990 is profir. K.H. Wesseling als deeltijd hoogleraar 
voor Medische Instrumentatie aan de vakgroep verbonden. Zijn 
thuisbasis is de Werkgroep BioMedische Instrumentatie van 
TNO binnen het AMC in Amsterdam. In 1992 werd profdr.ir. 
A. Hasman van de RL in Maastricht benoemd als deeltijd hoog
leraar voor het onderwerp: Kennissystemen in Medische Beeld
en Signaal-Verwerking. De samenwerking met de RL in Maas
tricht wordt sindsdien nog extra versterkt doordat dr.ir. J.A. 
Blom een dag per week daar werkzaam is binnen de vakgroep 
Informatica. 

Inmiddels heb ik in Maart 1995 het roer van EME overgedragen 
aan dr.ir.PJ.M. Cluitmans die met groot enthousiasme aan de 
uitbouw van EME voortwerkt De medische en de industriële 
contacten en de nationale en internationale samenwerkingen 
leveren niet alleen veel voldoening, ze vormen ook een welkome 
aanvulling op het vakgroepsbudget. 

Het spreekwoord zegt: "de appel valt niet ver van de boom". Ik 
ben van mening dat de vakgroep EME nooit ver van ER verwij
derd is geweest. Sinds kort zijn EME met ER en EMV samen in 
een nieuwe vakgroep verder gegaan; ik ben ervan overtuigd dat 
dit een produktieve samenwerking zal opleveren en alle moge
lijkheden heeft voor een goede integratie. Wederzijdse verster
king, op basis van een groot onderling vertrouwen biedt de 
garantie voor een goede toekomst, waarin voldoende ruimte, 
interesse en mogelijkheden zullen zijn voor de verdere ontwikke
ling van de medische elektrotechniek. 
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Procescomputersystemen 

N.G.M. Kouwenberg en H.H. van de Ven 

Onderwijs 
Kort na zijn benoeming startte Kylstra in 1973 zijn college

activiteiten met het vak Procescomputersystemen. Ofschoon in het 
eerste jaar van het college de indeling duidelijk van voorlopige 
aard was, is de gekozen structuur in volgende jaren nauwelijks 
gewijzigd. Later is aan dit vak het keuzecollege Performance
metingen aan Procesomputersystemen toegevoegd . 

Er was oorspronkelijk geen dictaat, noch studieboek of literatuur
bundel. Zoals in die jaren nog wel eens gebruikelijk, werd de 
collegestof slechts mondeling overgebracht door Kylstra en met 
schetsen toegelicht, waarbij de student zijn dictaat maakte. Om toch 
de inhoud vast te leggen had Kylstra georganiseerd dat er het eerste 
jaar achter in de zaal een bandrecorder stond te registreren. Na de 
college-uren had Kouwenberg dan een dag werk om de inhoud van 
de banden uit te schrijven, typeklaar voor de secretaresse. Zo zag 
Kylstra dan na enkele dagen zijn bewoordingen op schrift terug net 
zo als notulen van een vergadering, en was er aan het einde van 
het semester een dictaat beschikbaar dat het volgend jaar nog maar 
nauwelijks bijgeschaafd behoefde te worden . 

Het vak Procescomputersystemen ging over essentiële elementen 
van computersturingen van processen : waaronder mechanismen 
zoals semaforen en buffers voor het beheersen en synchroniseren 
van parallelle acties, de werking van de interface met diverse 
vormen van 'interrupts' voor het meten en het sturen van de 
processen. Ook werden er tijdens het college (elk jaar betere !) 
constructies bedacht in machinetaal voor PDP-8 en POP-tl, die 

beantwoordden aan het theoretisch concept voor ' critica! sections ' . 
Het tijdkritisch afhandelen van computertaken viel onder het 
hoofdstuk Reai-time Scheduling waarvoor een aantal modellen 
werden geïntroduceerd met aandacht voor dead-lock preventie en 
watch-dogs. Voorts werden kenmerken van enkele talen behandeld 
die in die jaren ontstonden voor het programmeren van 'real-time' 
besturingen van processen, zoals Pearl , ADA, en RT-Fortran . In 
latere jaren werden boeken van o.a . Brinch Hansen en Lister de 
vertolkers van deze problematiek van procesbesturing. 

Het keuzevak verkreeg grote belangstelling en er waren contacten 
met het Rekencentrum (de microprogrammeerbare 8 1700 machine 
van Burroughs) en de afdelingen Natuurkunde en Wiskunde. Voor 
Bedrijfskunde is een keer een gastcollege verzorgd. 

In het later opgezette Practicum werden fysieke simulaties van een 
procesomgeving gebouwd en bediend (geluidsniveaubewaking, 
playmobilmannetjes op een eindeloze transportband tellen, 
toetsenbord en printerafhandeling, alarmering). Van allerlei 
afdelingen kwamen studenten zich hiervoor aanmelden. Meer 
hierover is te lezen bij het hoofdstuk Prakticurn Procescomputer
systemen. 

Door de grote toevloed van studenten (regelmatig kon het voor
komen dat studenten voor zaal H-14 vanaf de gang de colleges 
moesten volgen) werden tentamens schriftelijk afgenomen. Berucht 
echter waren de mondelingen die Kylstra incidenteel hield, omdat 
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deze gewoonlijk anderhalf tot twee uur(!) duurden en omdat hij 
een perfecte formulering van de begrippen zeer op prijs stelde. 

Onderzoek 
In de zeventiger jaren wordt het onderzoek op het gebied van 

de computersysteemtechniek gericht op twee aspecten: 
a. Het ontwikkelen van methoden, gebaseerd op wiskundige 

modellen, om verschillende systeemconfiguraties voor een 
gegeven toepassing of klasse van toepassingen te vergelijken, 
respectievelijk om een bepaalde systeemconfiguratie te ver
beteren en zo mogelijk te optimaliseren. 

b. Het onderzoeken van de mogelijkheden die geboden worden 
door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de hardware
technologie (b.v. microprocessoren, microprogramming, dis
plays) en van de softwaretechnologie (b.v. synchronisatie en 
communicatie van samenwerkende programma's, programmeer
talen). 

Het aspect onder a . heeft binnen ER gestalte gekregen in het 
onderzoeksproject "Prestatie-analyse van computersystemen". Dit 
project beoogt d.m.v . prestatieanalyse en modelvorming van be
staande systemen te komen tot een beter inzicht in de verwerk
ingscapaciteit van computerinstallaties. 

Het onderzoek bouwt voort op de resultaten van een lopend onder
zoek aan een procescomputersysteem in het Kon . Shell Laborato
rium te Amsterdam. De verkregen kennis wordt vervolgens gericht 
op een onderzoek aan de Burroughs 86700 rekenmachine van het 
rekencentrum aan de TUE. Vanwege de betere toegankelijkheid is 
ook prestatie-onderzoek gedaan op de eigen POP- I I rekenmachine. 

Na vergelijking van verschillende simulatietalen is van de batch
verwerking van het 86700 systeem een vrij gedetailleerd model 
ontwikkeld. Ten behoeve van simpele validatie van de gebruikte 
modellen is een werklastgenerator gebouwd. Uitkomsten van de 
statistische analyse van de werklast worden vergeleken met de 
simulatieresultaten. 

PROCESCOMPUTERSYSTEMEN 

Tegelijkertijd is er een simulatiepakket voor systemen met 
wachtrijen gerealiseerd. Dit systeem is ook gebruikt bij oefeningen 
behorende bij het college "Modelleren en Prestatie-analyse van 
Computersystemen". 

Daarnaast zijn er theoretische modellen ontwikkeld, die het gedrag 
van een databasesysteem moeten nabootsen. De numerieke 
evaluatie van de modellen is uitgevoerd, inclusief een beperkte 
validatie van vereenvoudigende modelaanname. Het is echter niet 
gelukt om in Nederland of het nabije buitenland een werkend 
database-systeem te vinden dat zich leende voor een experimentele 
toetsing van de theoretische modellen. De betrokken onderzoeker 
zet het onderzoek voort in de V.S. aan de Durham University, 
Rayleigh (N.C.) 

In het onderzoeksproject "Multiprocessorsystemen voor procesbe
sturing" wordt aandacht besteed aan aspect b. Dit project houdt in: 
"het besturen en realiseren van computersystemen voor industriële 
procesomgevingen. Deze systemen moeten geprogrammeerd 
kunnen worden in een hogere programmeertaal en, zowel wat 
betreft hardware als software, uit kleinere modules kunnen worden 
opgebouwd" . 

Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat allerlei keuzes 
voor de opbouw van het systeem slechts kunnen worden gemaakt 
wanneer de taakstelling voor het systeem bekend is. 

Als applicatiegebieden is toen gekozen voor visuele inspectie van 
voorwerpen en röntgendiagnose apparatuur. Zo is hardware en 
software gerealiseerd waarmee geometrische figuren die door een 
TV -camera geobserveerd worden , herkend kunnen worden. Een 
uitgebreidere beschrijving van deze toepassing vindt u in het 
hoofdstuk "Beeldverwerking". 

Voor de röntgenapparatuur is een concreet uitgewerkte structuur 
voor de statiefbesturing gereed gekomen . De hierbij opgedane 
expertise is ingebracht in het onderzoeksproject "Flexibele 
Productie-automatisering" . Voor de beschrijving hiervan zie het 
betreffende hoofdstuk. 
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Practicum Procescomputersystemen 

W.J.M. Lemmens 

In een hoekje van de prakticumzaal staat een opstelling, gebouwd 
van meccano-onderdelen. Een paar metalen strips, vier rollen, wat 
tandwielen en een motortje. In die opstelling bewegen zich twee 
rijen playmobilmannetjes wat schokkering voort, een rij van links 
naar rechts en een rij van rechts naar links. De mannetjes zijn met 
hun plastic voetjes vastgeplakt op twee lopende banden en het is 
grappig om te zien hoe ze aan het eind naar beneden duiken om 
zich vervolgens op de kop weer naar het begin te bewegen. Zo af 
en toe valt er een mannetje van de band. De lijm aan zijn voetjes 
heeft losgelaten. 

Om de opstelling heen zitten een zestal studenten en een 
wetenschappelijk medewerker ingespannen naar het schouwspel te 
turen. Ze volgen de mannetjes met hun ogen en spitsen hun oren 
voor de piepjes die het passeren van de mannetjes moeten 
begeleiden. Achter hen ratelt af en toe een printer. Die spuwt 
berichten uit van het soort: 

GELUIDSNIVEAU OVERSCHREDEN 

of: 

7 PERSONEN AANWEZIG 

Ziehier een beeld van het practicum Procescomputersystemen dat 
in de zeventiger en begin tachtiger jaren door de vakgroep Meten 
en Regelen werd verzorgd. ledere middag van de week vijf tot 
zeven studenten die zich bogen over problemen als het tellen van 

poppetjes, het bewaken van geluidsniveau ' s en het decoderen van 
commando's. Jaarlijks waren er 30 à 40 studenten uit verschillende 
afdelingen die er aan meededen, geheel vrijwillig en zonder enige 
vergoeding in de vorm van studiepunten of vermindering van 
tentamenopgaven. En de meesten waren zeer enthousiast. Velen 
kwamen terug als de tien middagen dat het duurde al waren 
afgelopen om het werk dat nog was blijven liggen afte maken, ook 
al werden zij verondersteld dan hun leerdoelen te hebben 
gerealiseerd. Er waren semesters waarin we met meer dan zes 
groepen werkten en nog moesten er mensen op de wachtlijst. 

Voor zover na te gaan is het begonnen in voorjaar 1975. Het 

initiatiefkwam van Carel van den Brekel en Jos van Nunen. Najaar 
'75 was er één groep van IO mensen. Het practicum had de 
bedoeling om studenten enige practijkervaring te bieden met het 
ontwerpen en programmeren van concurrente programma's en de 
aansturing van randapparaten en begeleidde als zodanig het college 
procescomputersystemen. De groepen werden verondersteld zelf 
hun opdracht te formuleren en de daaruit voortvloeiende problemen 
op te lossen. De begeleider, een wetenschappelijk medewerker of 
een technisch ambtenaar, fungeerde daarbij als vraagbaak. In het 
begin werkte men op de PDP-11, in assembler, maar in 1981 had 
men de beschikking over een in de groep zelf ontwikkelde multi

processormachine en werd er geprogrammeerd in de programmeer
taal PAP (Pascal plus), een zelf-ontwikkelde uitbreiding van Pascal, 
met primitieven voor o.a. semaforen, kritieke secties en message 
buffers. 
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De in 1977 geformuleerde doelstellingen van het practicum waren 
ambitieus. Men onderscheidde verschillende niveau's. Op het 
laagste niveau was er direct contact met het te regelen proces en 
ging het om data-acquisitie, eenvoudige regelingen en bewaking 
van fysische grootheden. Daar bovenop kwamen een aantal 
complexere functies als regelalgoritmen, setpoint-veranderingen op 
basis van de metingen van niveau I, berekening van de grootte van 
niet direct meetbare variabelen en de diagnostiek van proces fouten . 
Het niveau daarboven betrof optimaliserend adaptief regelen, 
schattings-algoritmen en modelafregeling. En tenslotte waren daar 
de taken van rapportage, informatiebeheer en lange-termijn 
scheduling. 

In een practicum van tien middagen waarin de studenten de meeste 
programmatuur zelfmoesten schrijven, van de interruptafhandeling 
tot het decoderen van de commando's, waren die doelstellingen 
niet allemaal te realiseren en het accent kwam dan ook meer te 
liggen op de concurrency- en reai-time-aspecten dan op de regel
en schattingsalgoritmen. Het was eerder een computer- dan een 
regelpracticum. Dat kwam ook meer overeen met de ambities van 
de procescomputergroep in die tijd, die zich meer op de infor
matica dan op de regeltechniek wilde richten. De te besturen 
processen waren dan ook zeer eenvoudig: het tellen van de 
poppetjes die een paar fotocellen passeerden, het meten van een 
geluidsniveau en het aansturen van de randapparaten van de 
computer. 

Gezien het feit dat enkele practicumbegeleiders ook het 
eerstejaarspracticum Autodidactos begeleidden, waar meneen vorm 
van projectonderwijs probeerde te realiseren, was het niet ver
wonderlijk dat men probeerde de zelfwerkzaamheid van de 
practicumdeelnemers te stimuleren. De groepen moesten zelftaken 
formuleren, die dan vervolgens in subgroepjes werden afgehandeld. 
De afspraken moesten netjes worden bijgehouden en van iedere 
bijeenkomst moest een verslag worden gemaakt. Dit eiste soms 
nogal wat van de begeleiders die zich niet alleen met de technische 
details moesten bezig houden maar ook, zo nodig, de gang van 
zaken in de groep moesten bijsturen. Vooral tijdens de eerste 
middagen was het zaak om het enthousiasme in de juiste banen te 

PRACTICUM PROCESCOMPUTERSYSTEMEN 

leiden en te zorgen dat de zaken een beetje gestructureerd werden 
aangepakt. Niet voor niets vermeldde de instructie bij de eerste 
practica, na een globale beschrijving van het systeem: 
"Bovenstaande beschrijving is zeer onvolledig. Bij elk programma
detail stuit men op deze onvolledigheid en is men genoodzaakt 
meer details vast te leggen en te argumenteren. Besluiten die 
aanvankelijk tamelijk argeloos zijn genomen blijken soms ver
gaande konsekwenties te hebben'" 

Natuurlijk verliepen de middagen niet altijd even vlekkeloos. 
Groepen kwamen in de problemen doordat leden voortijdig 
afhaakten en taken door andere leden moesten worden over
genomen die hun handen al vol hadden aan andere klussen. Daar 
was door het facultatieve karakter van het practicum weinig aan te 
doen. Het feit dat men vanaf 1981 kon programmeren in een 
hogere programmeertaal en niet meer alles eerst in Algol moest 
schrijven en vervolgens in assembler vertalen was een hele 
verbetering, maar leverde op zichzelftoch ook weer problemen op. 
De PAP-programma's werden immers door een precompiler in 
Pascal vertaald, maar daarbij ging de layout van het programma 
verloren. De output van de precompiler had een roggebroodachtige 
structuur, met allemaal regels van min of meer gelijke lengte. Het 
viel daardoor niet mee om de fout in de Pascalcode te zoeken als 
men de precompiler niet vertrouwde. Het moet overigens gezegd 
worden dat de meeste beschuldigingen aan het adres van Pim 
Lemmens, dat zijn precompiler niet goed functioneerde, achteraf 
onjuist bleken. De misverstanden over het functioneren van de 
precompiler lagen in ieder geval niet aan de foutmeldingen. Die 
waren soms zeer uitvoerig, zoals de onderstaande: 

DEAR USER, 
I AM SORRY, BUT I 'M NOT QUITE SURE WHAT YOU ARE TRYING 
TO ACHIEVE . YOU SEE, IN MY HUMBLE OPINION, YOU JUST 
TRIED TO ENTER A REGION THAT WAS ALREADY OCCUPIED BY 
THE CURRENT PROCES. PERHAPS, IN YOUR INFINITE WI SDOM, 
YOU HAVE REASON TO CREATE A MASSIVE DEADLOCK THIS WAY, 
BUT MAYBE IT' S JUST A SILLY MI STAKE . NEVER MIND THEN, 
ANY HUMAN I S ENTITLED TO ITS OCCASI ONAL ERRORS, EVEN 
THOUGH HE DOESN' T EXPECT THEM FROM ME. IN CASE IT WAS 
INTENDED, PLEASE FORGIVE MY RUDE INTERFERENCE . 
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Voor de studenten was het hard werken en sommigen stopten er 
ook de nodige tijd in buiten de practicum-uren. En niet al het werk 
leverde even veel op. Sommige groepen hadden een hele middag 
nodig om te bedenken hoe je in- en uitgaande poppetjes moet tellen 
als ze in twee elkaar passerende rijen langskomen. Soms werd men 
geconfronteerd met onverwachte effecten zoals wanneer de printer 
meldde dat een bepaald geluidsniveau was overschreden. In 
sommige gevallen produceerde die melding alleen al zoveel geluid 
dat daardoor de geluictsgrens opnieuw werd overschreden en de 
printer achter elkaar geluidsmetdingen bleef geven en alleen het 
verhogen van het kritische niveau voor de overschrijdingsmetding 
hem kon stoppen. 

Maar uiteindelijk kwamen toch alle groepen met min of meer het 
zelfde programma. Dat bestond dan uit een aantal processen, zoals 
een klokproces, een toetsenbordproces, een printerproces, een 
displayproces, een telproces voor de poppetjes, een geluictsproces 
om de geluidssterkte te bepalen en enkele processen voor deel
taken, zoals het berekenen van de gemiddelde geluidssterkte of het 
eens in de zoveel tijd melden van het aantal poppetjes. Die 
processen communiceerden onderling via message buffers of 
globale variabelen, of synchroniseerden via semaforen of kritieke 
secties. Ook de interruptafhandeling geschiedde via semaforen. 
Daarvoor hoefden na 1981 geen assembler-routines meer te worden 
geschreven. 

Hoe populair het ook was, het practicum was op een gegeven 
moment niet meer te handhaven. Het werd te arbeidsintensief, 
zeker nadat een aantal begeleiders de vakgroep had verlaten. En 
van hogerhand werd steeds meer aangedrongen op extensivering 
van het onderwijs. De laatste keer dat het werd gehouden was in 
1985. 

Maar zowel de deelnemende studenten als de begeleiders hebben 
er een hoop plezier aan beleefd. 
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Vakgroepsvergadering ca. 1979. v.l.n.r. Frank Jorritsma, Th ijs Stapper, prof Beneken. Rem i Zorge, Conrad Huber, 
Herman Ossevoort en Sjoerd Ypma. 
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Flexibele productie-automatisering 

H.H. van de Ven 

Inleiding 
Flexibele productie-automatisering (FPA) is een vorm van 

automatisering van productieprocessen of onderdelen daarvan, 
waarbij een zoveel mogelijk product-onafhankelijk en vrij pro
grammeerbaar productiesysteem tot stand komt. 

Begin en ontwikkeling 
Eind jaren zeventig hebben verscheidene faculteiten (toen 

nog: afdelingen) en vakgroepen van de TUE (toen nog: THE) 
onderzoek verricht op het gebied van flexibele automatisering en 
industrierobots. Doordat er nog geen duidelijk gestructureerde 
opzet voor dit onderzoek bestond vertoonden de afzonderlijke 
projecten aanvankelijk weinig samenhang. Door de herkenning 
toendertijd van het actuele en toekomstige belang van de flexibe
le automatisering en de rol van industrierobots daarbij werd het 
ontbreken van een samenhangend onderzoek als een gemis 
ervaren. Hierdoor, en mede door de noodzaak van een multi
disciplinaire aanpak vanwege de verwevenheid van mechanische 
en elektrische aspecten, is in 1981 een samenwerking gestart 
tussen de vakgroep "Meten en Regelen" (ER) van de faculteit 
Elektrotechniek (E) en de vakgroepen "Bedrijfsmechanisatie en 
Mechanismen" (WBM) en "Productietechnologie" (WPT) van de 
faculteit Werktuigbouwkunde (W). In 1982 zijn WBM en WPT 
samengesmolten tot WPB (later WPA). 
De samenwerking is geformaliseerd door de instelling van een 
interafdelingswerkgroep ex art. 18 van de WUB (Wet Universi-

tair Bestuur). De werkgroep ziet, met in acht neming van de 
personele en financiële beperkingen, als globale doelstelling het 
leveren van bijdragen tot de ontwikkeling van volgende robotge
neraties, onder andere door terugkoppeling van informatie 
verkregen met behulp van sensoren, alsmede het bijdragen tot de 
ontwikkeling van specifieke robottoepassingen. Deze doelstelling 
tracht men te realiseren in het gestarte onderzoeksproject F Al R 
(Flexibele Automatisering en Industrie-Robots). De taak daarin 
voor ER is: ontwikkeling van systemen voor automatisch meten, 
regelen, en besturen. Als toepassingsgebied is gekozen voor de 
inzet van een robot bij booglassen. De activiteiten van ER 
worden ondergebracht in het interne onderzoeksproject ER-22 
"Industrie-Robots". 

Erkenning en precisering 
Begin jaren tachtig is ook de overheid zich beginnen te 

interesseren voor de flexibele automatisering. Door het Ministe
rie van Economische Zaken (EZ) is toen een onderzoekstimule
ringscommissie FLAIR (Flexibele Productie-Automatisering en 
Industriële Robots) samengesteld, met als opdracht het onder
zoek en toepassingen op dit gebied in kaart te brengen. De 
belangrijkste conclusie van de commissie in haar eindrapport uit 
1983 is, dat Nederland op het gebied van kennis en intensiteit 
van toepassingen van flexibele productie-automatisering en 
industriële robots een achterstand op andere geïndustrialiseerde 
landen heeft. Naar aanleiding daarvan heeft EZ gelden beschik
baar gesteld voor een onderzoekstimuleringsprogramma. Voor 
het onderzoeksthema aan de TUE "Boog- en puntlassen en 
snijden met behulp van een industrierobot" werd een subsidie 
van ruim 800 kfl. (690 kfl . voorWen 111 kfl. voor E) toegekend. 
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Bij de intrede van de zogenaamde voorwaardelijke financiering 
(VF) in I 982 wordt het onderzoeksproject FA IR hierin onderge
bracht. Voor het deelproject ER-22 "Industrie-Robots" worden 
de volgende doelstellingen gesteld: 

Meetsystemen en reai-time beeldverwerking. (De ontwikke
ling van geavanceerde detectie-, herkenning- en meetsyste
men ten dienste van de productie-automatisering). 
Besturingen. (De ontwikkeling van hiërarchische computer
systemen voor de productie-automatisering). 
Modelleren en regelen. (Het verbeteren van de prestaties van 
robots en vergelijkbare manipulatoren d.m.v. regeltechnische 
middelen). 
Systemen voor automatisch booglassen. (De integratie van 
één of meer lassensoren met een lasapparaat en een robot). 

Vooral bij dit laatste onderzoek heeft de samenwerking met fac. 
W vorm gekregen. 

In de tweede helft van 1987 is een vervolg VF-programma 
geformuleerd, met als titel "Meet- en Regeltechniek ten behoeve 
van Productie-automatisering" afgekort tot "Productie-automati
sering", en kan als een natuurlijk vervolg gezien worden op het 
VF-programma FAIR. De naamsverandering weerspiegelt de 
wens om het werkgebied niet bij voorbaat in te perken tot kleine 
productieseries (het domein van FA IR) en één soort werktuig (de 
robot). De genoemde doelstellingen bij het onderzoekproject ER-
22 konden blijven gehandhaafd. 

De samenwerking met W heeft nu vooral gestalte gekregen 
binnen een nieuw deelproject "F lexibele Assemblage- en LasCel" 
(F ALC). Het programma hiervoor betreft de realisatie van een 
onbemand werkende fabricagecel voor een familie van, vrij 
lichte, plaatstalen producten, die uit eenvoudige basisvormen zijn 
opgebouwd. Hierbij komen aspecten van handling, assemblage 
en het verbinden van onderdelen aan de orde. Dit deelproject is 
met Mil 2,5 gesubsidieerd geworden door SPIN (Stimulerings 
Projectteam Informatica Onderzoek). Ook DAF, Philips en het 
TNO/TUE-instituut ITP hebben in het onderzoek geparticipeerd. 

FLEXIBELE PRODUCTIE-A UTOMAT!SERJNG 

ESPRIT 
Een publikatie over naadvolgalgoritmen heeft geleid tot 

deelname van vakgroep ER in projecten Hephaestos I en II , 
"Intelligent robotic welding systems for large unique fabricat i
ons", twee projecten in Europees verband (ESPRIT). Binnen de 
projecten is het onderzoek gericht geweest op het lassen van 
dikke platen voor reparatiedoeleinden in de scheepsbouw (z ie 
bijdrage over beeldverwerking). 

Realisaties 
De bereikte onderzoeksresultaten zullen beschreven worden 

in volgorde van de, in paragraaf "Erkenning en precisering" 
geformuleerde doelstellingen voor ER-22 "Industrie-Ro bots" . 

Meetsystemen en reai-time beeldverwerking 
Het te ontwikkelen sensorsysteem moet een fys ische grootheid 
kunnen omzetten naar een (meestal) elektrisch signaal en d it 
signaal bewerken totdat de gewenste informatie verkregen wordt. 
Voor het booglassen is getracht de relatieve lastoortspositie te 
bepalen door observeren van temperatuurprofie len d.m.v. pyro
meters. Daarnaast heeft het vakgroepsonderzoek aan vision
sensorsystemen voor het on-line bepalen van lengte, breedte en 
hoeken van objecten inspiratie opgeleverd om deze technieken 
toe te passen bij het lassen. Langs deze weg is dan ook verder 
gegaan (zie bijdrage beeldverwerking). 

Los van de sensorsystemen voor lastoepassingen is een 3D meet
systeem voor robotbewegingen ontwikkeld. Het betreft een 
prototype van een nauwkeurige en toc h relatief goedkope laser
interferometer voor het meten van ruimtelijke bewegingen. 
Hierbij wordt gebru ik gemaakt van luchtgelagerde spiegels. De 
elektrische capaciteit van de lagerconfiguratie wordt gebruikt als 
meetsensor, waarmee nauwkeurig de lagerparameters bepaa ld 
worden . 

Besturingen 
Onder besturingen moet ook gerekend worden het opstellen van 
de specificaties van robot- en ander machinebesturingen ten 
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behoeve van het ontwerp en de bouw van een hiërarchisch 
besturingssysteem. Het te besturen object is de ASEA !Rb-6 
robot, aanwezig in de fac . W van de TUE. In eerste instantie is 
getracht inzicht te verkrijgen in de geïmplementeerde besturing 
van de robot, mede met het oog op het op de juiste plaats te 
kunnen injecteren van uitwendige sensorsignalen. Dit is niet 
gelukt vanwege pertinente weigering van robotfabrikanten om 
details te verschaffen over het besturingssysteem van hun pro
duct. De werkgroep besloot om zelf een compleet nieuw bestu
ringssysteem te ontworpen en te implementeren. Helaas waren 
robotfabrikanten ook niet bereid een kale (zonder besturing) 
robot te leveren. Een fabrieksbrand te Rotterdam hielp de werk
groep uit de brand. Een gereviseerde ASEA IRb-6 robot, maar 
zonder besturing, kon voor een zachte prijs overgenomen wor
den. Na enige voorstudies m.b.v . simulaties, is begonnen met het 
ontwikkelen en testen van de robotbesturingsprogrammatuur, 
gegeven de specificatie van alle taken die de robot moet uitvoe
ren bij de fabricage van de gekozen producten. Het betreft hier 
programmatuur voor nominale bewegingen en lasparameterinstel
lingen met de daarbij behorende correcties op basis van sensor
gegevens. Zoals bij andere moderne productiesystemen is ook 
hier gestreefd naar een integratie van informatie- en besturings
systemen. 

Bij de realisatie van zo'n productie-eenheid spelen de volgende 
technische problemen een rol: 

processorcommunicatie (multiprocessorsysteem, communica
tie via gemeenschappelijk geheugen, busstructuren); 
computercommunicatie (serie/parallelverbinding, media); 
betrouwbaarheid van de eenheden (componenten, samenge
stelde eenheden); 
graceful degradation (het opvangen van storingen zodan ig 
dat, in afwachting van herstel, doorgewerkt wordt met ver
soepelde specificaties teneinde het proces niet onvoorwaarde
lijk te stoppen); 
configuratie (zowel wat betreft de lagere eenheden alsook het 
totale concept (LAN , ring-/stersysteem, hiërarchische constel
latie, capaciteit). 

De besturingshardware is ontworpen als een hiërarchisch compu
tersysteem met verdeeld geheugen. Hiermee is een snelle bestu
ring voor de robot, gebaseerd o p de VME-bus, gerealiseerd. 
In eerste instantie is de baanberekening voor de besturing off
line door een PC-AT uitgevoerd, uitgaande van SRL (Structured 
Robot-Language) programma's. Maar om de sensorinformatie 
aangaande de baan te kunnen gebruiken is het nodig de trajecten 
in ware tijd te berekenen. De gekozen geheugenstructuur voldoet 
aan de reai-time eisen m.b.t. de interne communicatie. 

Ton van de Graft bij de ASEA-robot in / 985 

De gewenste snel
heid is gereal i
seerd door inte
grat ie van de 
baanberekening in 
het VME-bestu
ringssysteem . De 
robot is toen voor 
alle (vijf) assen in 
ware tij d bestuur
baar geworden. 
Commando's op 
robotniveau zij n 
met een frequentie 
van 250 Hz on-line 
om g ezet n aa r 
setpoints voor alle 
motoren. Ook is 
in een koppeling 
van een visionsys
teem aan de be
sturing voorzien . 
De robot is daar-
mee in staat een 

contour, bijv. een lasnaad, te volgen die door een camera wordt 
geobserveerd. De camera is op de robotpols bevestigd. Behalve 
een beginpunt is er geen voorkennis over de ligging van de naad 
vereist. 
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In samenwerking met de fac. Wiskunde en Informatica is en 
wordt er onderzoek gedaan naar de veiligheidsaspekten van het 
robotsysteem. Voor de analyse en ontwerpen is gebruik gemaakt 
van object-georiënteerd modelleren. 

De aandacht voor de besturing van de robot is al voor een groot 
deel verlegd geworden naar de problematiek voor de besturing 
van de FALC-cel. De opgedane ervaring met de robotbesturing 
heeft hierbij zeer goede dienst bewezen. 

Voor de opzet van het besturingssysteem voor de F ALC-cel is 
uitgegaan van de ontwikkelmethode SQS (Software Quality 
System) en de methode van Yourdon . Daarnaast is er een gene
riek model beschreven, dat de hiërarchische structuren van 
transportcomponenten en de relaties ertussen weergeeft. Er is 
ook een communicatielijn aangebracht tussen de PLC voor 
transportbesturing en de PC die als "workstation" het transport 
bestuurt. 

Voor het communicatienetwerk tussen Celi-controller en work
stations is gekozen voor de standaard MAP (Manufacturing 
Automation Protocol) en MMS (Manufacturing Message Specifi
cation). Dit netwerk vormt een noodzakelijke voorziening voor 
het besturingssysteem van de cel, dat gemodelleerd is volgens 
het CAM reference model (CFT Philips). 

Een analyse van het transportproces in de cel heeft geleid tot een 
modellering met een hiërarchische structuur. Voor de operator 
van de FALC-cel is een menu-gestuurde gebruikersvriendelijke 
interface gebouwd. Alle workstations en de Celi/Line controller 
zijn als een toestandmachine geïmplementeerd. De applicaties 
zijn geprogrammeerd door de toestanden en overgangscondities 
in tabellen vast te leggen. Dit kan met elke eenvoudige ASCII
editor gebeuren. 

Het (formele) FALC-project is afgesloten met een symposium op 
24 januari 1992. Het daarbij uitgegeven boekwerk bevat de 
beschrijvingen van alle facetten van de F ALC-cel. 

FLEXIBELE PRODUCTIE-A UTOMATISERING 

Afstudeerders Rinie van Roosmalen (I) en Ruud van Leysen maken 
een besturing voor hel sensor gestuurd volgen van lasnaden. 

Modelleren en regelen 
Modelleren. Voor het geavanceerd regelen en ontwerpen van 
robotsystemen is kennis van de manipulatordynamica van essen
tieel belang. Dus de eerste stap in de ontwikkeling van een 
geschikt regelalgoritme is de afleiding van een dynamisch model 
van de mechanische manipulator. Aangezien robotfabrikanten 
ook weigerden inzicht te verschaffen over de dynamische eigen
schappen en parameters van hun producten zijn we genoodzaakt 
geweest zelf een (mathematisch) model op te stellen. Doordat 
commerciële robots niet ontworpen zijn met het oog op een 
eenvoudige modellering kost het grote inspanning om de com
plexiteit van de modellen binnen de perken te houden. Daarom 
is begonnen met de modellering van een zelf gebouwde robot 
met één graad van vrijheid . De modellering is uitgebreid tot een 
robot met vijf vrijheidsgraden. Er is gemodelleerd volgens de 
Newton/Euler methode en volgens de eindige e lementenmethode. 
Een totaa l overzicht over de modellering en de, nog te bespre-
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ken, regeling is te vinden in het proefschrift van dr.ir. F .H.R. 
Lucassen, Afodel/erings- en Regelalgorithmen voor Industriële 
Robots, nov. 1990, 177 pp. 

Regelen. Aan de hand van de ontwikkelde modellen zijn regelal
goritmen afgeleid en nadien beproefd op de experimentele robot 
van ER. 

De eerste ontworpen robotregeling is gebaseerd op een zgn. 
"invers model". Dit inverse model berekent de nodige koppels 
voor het doorlopen van een voorgeschreven baan. Het gehele 
systeem, model en robot, vertoont een nagenoeg lineair gedrag. 
De parameters van dit systeem worden geschat en gebruikt om 
een regelaar te sturen. Deze regeling is ontwikkeld en beproefd 
op basis van computersimulaties, omdat de besturing voor de 
experimentele robot nog niet ver genoeg ontwikkeld was. 

Twee andere geavanceerde regelalgoritmen zijn ontwikkeld en 
getest voor twee respectievelijk drie vrijheidsgraden van de 
experimentele robot. De drie respectievelijk twee resterende 
vrijheidsgraden zijn in die situaties geregeld met klassieke PlO
regelaars. Beide methoden behoren tot de adaptieve regelsyste
men. Het eerste geavanceerde algoritme is gebaseerd op de 
Variabie Structure Approach, hetgeen leidde tot de zgn. "sliding 
mode" regelaar. Bij variabele-structuursystemen wordt in de 
toestandsruimte een (hyper)vlak, schakelvlak, bepaald. Vanuit 
een willekeurige beginconditie in de toestandsruimte wordt het 
beschouwde systeem naar het schakelvlak gestuurd en dan zorgt 
een schakelfunctie ervoor, dat de nieuw te doorlopen trajectorie 
langs het schakelvlak naar het evenwichtspunt glijdt (sliding 
mode) onafhankelijk van de dynamica van het systeem, in dit 
geval die van de robot. Bij het tweede algoritme is gebruik 
gemaakt van de theorie over "Model Reference Adaptive Con
trol" (MRAC). Bij MRAC worden de regelparameters zodanig 
bepaald en afgeregeld, dat de regelaar + robot een gekozen 
lineair referentiemodel benadert. In het regelalgorithme liggen 
tevens de stabiliteitscondities volgens de hyperstabiliteitstheorie 
van Popov opgesloten. 

Systemen voor automatisch booglassen 
Een wezenlijk obstakel voor verdergaande automatisering van 
het lassen is het gebrek aan kennis van het lasproces zelf. Door 
het beschikbaar komen van lassensoren is het moge lijk geworden 
om systematisch onderzoek te doen naar de dynamica van het 
lasproces. Uit de informatie die ligt opgesloten in de geometrie 
van het lasbad heeft men naar verbanden gezocht tussen: 

de instellingen van de lasparameters, 
de waarden van de meetbare grootheden, 
het uiteindelijke lasresultaat 

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met TNO-MI, 
waar de experimenten voor het verkrijgen van bovengenoemde 
verbanden uitgevoerd werden, en TNO-ITP. Het onderzoek 
behelst tevens het promotiewerk van dr.ir. H.C.F .M. Wezenbeek. 
Zijn werk is afgesloten met de dissertatie "A system for measure
ment and control of weid pool geometry in automatic are wel
ding", 1992, /32 pp. De resultaten van het onderzoek zijn zoda
nig, dat er uitzicht geboden wordt voor toepassing van lasbadme
tingen ten behoeve van een regelsysteem. Voor de informatie 
afkomstig van de lasbadsensor is een on-line werkende versie 
van het beeldverwerkingsprogramma gemaakt . 

Onderwijs 
Bij het onderzoek zijn vele afstudeerders en stagiairs betrok

ken geweest. Door het onderzoek is bij studenten een hiaat in 
kennis over robotsystemen gesignaleerd. Daarom heeft ER een 
collegevak "Robotbesturing" opgezet. Gezien de grote belang
stelling van de studenten voorzag het duidel ijk in een behoefte. 
De colleges "Sensoren" en "Beeldverwerking" worden elders 
gememoreerd. 

Enige nevenactiviteiten 
Voor het experimenteel robotsysteem OSCAR, geschonken 
door Philips Nat. Lab., is met het oog op demonstratiedoel
einden een nieuwe besturing ontwikkeld. De oorspronkelijke 
besturing is vervangen door een PC-programmeermogelijk
heid te koppelen aan de bestaande VME-besturing. 
In samenwerking met Philips Nat. Lab. is een tijdoptimaal 
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stuur- en regelalgoritme ontwikkeld voor een Laser Beam 
Pattern Generator (LBPG ). 
In samenwerking met OMRON in ' s-Hertogenbosch is een 
vergelijkend onderzoek gedaan aan het regelen van een 
loopkraan met een conventionele PID regelaar, versus een 
regelaar gebaseerd op fuzzy logic. 

Tot besluit 
FALC is nog volop in gebruik als studieobject. Een ver

nieuwde besturing is in ontwikkeling, eveneens volgens de 
objectgeoriënteerde methode. De werkende F ALC-cel is een 
veelvuldig gebruikt demonstratie-object, ook voor bezoekers van 
buiten de TUE. 

FLEXIBELE PRODUCTIE-A UTOMA TISERING 
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Beeldverwerking 

N.G.M. Kouwenberg 

Vanaf de eerste jaren van de toenmalige 'Afstudeerrichting 
Meet- en Regeltechniek ' is meettechniek op velerlei wijzen 
beoefend. Zo werd in die tijd door prof. Mulders in het keuze
college ' Meten, bijzondere onderwerpen' aandacht gegeven aan 
o.a. temperatuur-opnemers, versnellingsopnemers, kristaloscilla
toren en gyroscopen . In 1984 werd door ir. Huber in het college 
'Sensoren ' voor het eerst de videocamera als onderdeel van een 
besturing genoemd. In de reeks van sensoren nemen beeldsenso
ren door hun complexiteit een eigen plaats in. Het signaal ervan 
is niet alleen scalair (nl. de helderheid), maar hangt ook af van 
de plaats op het beeldvlak, in een of twee dimensies, en eventu
eel ook nog van de tijd . De helderheidsverdeling over het beeld
vlak correspondeert met de vorm van te meten objecten en de 
analyse van de verdeling vormt een een belangrijk onderdeel van 
de signaal(=beeld)verwerking. Waren er toen robuuste, solid
state camera's en ruime digitale verwerkingsmogelijkheden 
geweest dan had het college 'Beeldverwerking' een vroeger 
ontstaan gekend. 

Omstreeks 1980 kregen we op praktische wijze met beeldver
werking voor automatisering te maken toen we werden gevraagd 
mee te denken in het 'tabaksbladeren' -probleem uit de sigaren
industrie ( afstudeerrapport Veldman 1981 ). Hierbij ging het om 
het verkrijgen van maximale opbrengst aan reepjes sigarendek
blad uit elk tabaksblad met vermijding van gaten en nerven. Met 
dit onderzoek werd geprobeerd door het verwerken van camera
beelden een productiestap te automatiseren die toentertijd hand
matig met enorme vaardigheid werd verricht. Het vermoeden dat 

het meten aan objecten uitgaande van camerabeelden ervan een 
groot toepassingsgebied zou hebben deed prof. Kylstra besluiten 
speciale aandacht hieraan te gaan schenken. 1 

De eerste schrede op het pad van een eigen onderzoek in Beeld
verwerking werd gezet met het afstudeerwerk van Louvenberg, 
'Herkennen van objecten in videobeelden ten behoeve van 
industriële automatisering' , in november 1979. 

Van meet af aan werd de invalshoek 'industriële toepassingen' 
gekozen en daaruitvolgend -verwerking van beelden en niet -
bewerking. Immers het doel is niet een beeld te verbeteren maar 
objecten te identificeren en hieraan meetresultaten te ontlenen, 
die eventueel in een stuursignaal omgezet kunnen worden. Dit 
onderscheid is niet strikt te handhaven omdat in de eerste fase 
van het verwerken image enhancement wordt toegepast. Hieron
der zijn alle bewerkingen begrepen die leiden tot een resultaat
beeld, dat voor specifieke toepassing meer geschikt is, bijvoor
beeld contrastversterking, grijswaardeschaling en spatiëel filteren. 

In I 980 werd de aanwezige LSI 11/23 computer van Digital 
Equipment Corporatien voorzien van Matrox beeldverwerkings-

Toen in de jaren 70 de digitale technieken hun opmars deden onderging ook de 

meettechniek die invloed. Niet alleen werd de procescomputer in het meten 
betrokken maar ook werd deze zelf object van metingen . Als regelaar van proces
sen en als kwaliteitsbewaker van productiesystemen was bekendheid en betrouw
baarheid van het gedrag van de procescomputer inclusief zijn periferie van 
essentieel belang. 
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kaarten: een frame-grabber, zijnde een A DC voor videosignalen, 
en twee 256 x 256 beeldgeheugens van respectievelijk 4 bit en I 
bit per pixel, met een kleuren-TV als monitor. Bijgeleverde 
software procedures werden in een pakket verenigd. Een applica
tie voor het reai-time meten van rechthoekige voorwerpen 
willekeurig geplaaatst en bewegend via een transportband kende 
vele demonstraties. Zowel onder RT-11 , het voorgrond/achter
grond operating system, als onder RSX-11 het multiprogramme
ringssysteem van DEC, werden programmapakketten gemaakt 
(' Environ', Mastbergen I 98 I). 

Beelden weergeven op papier was alleen nog maar met fotogra
fie mogelijk. Voor de verslaglegging van onderzoeken werd 
daarom in de vorm een stage 'dithering techniek' ontwikkeld. 
Met de toenmalige lineprinter kon een aantal tekstregels over 
elkaar afgedrukt worden. Door nu combinaties van 5x7 matrix
karakters over elkaar af te drukken werd een reeks grijswaarden 
opgebouwd. De vaardigheid in deze dithertechniek kwam vooral 
tot uiting in de reeks van portretten van 'beeldverwerkers' die in 
A3 formaten in een eregalerij werden verzameld! 

Meten door middel van analyse van beelden, niet alleen van 
zichtbaar licht, maar ook van sonar, Röntgen, enz. heeft een 
aantal voordelen. Het kunnen meten op enige afstand tot het 
object is van belang wanneer het object onvoldoende toeganke
lijk is, wanneer het meetcontact beschadiging zou kunnen ople
veren of wanneer een mechanisch contact de meetwaarde zou 
kunnen beïnvloeden (indrukking van weke delen). Ook kunnen 
bewegende voorwerpen gemeten worden, zelfs 'in de vlucht' . 
Voorts is de beeldinterpretatie objectief en invariant. 

Al spoedig bleek dat er inderdaad legio toepassingen bestonden. 
Zo kwamen vanaf 1984 de volgende onderwerpen aan de orde: 

Vloeistofstroming Voor de analyse van een zeer dynamisch 
stromingspatroon waren filmbeelden met een ultrasnelle 
camera opgenomen. Om de patronen door te kunnen rekenen 
werden beeldelementen herkend en met grote datareductie in 
een rekenprogramma ingelezen . De applicatie werd inge
bracht in het symposium ' De toekomst van de universitaire 

BEELDVERWERKiNG 

automatisering' in het Rekencentrum op 4 december 1984, 
met o.m. een voordracht van Deetman, minister van O&W 
Beeldsensor voor het verbeteren van het gerobotiseerd boog
lassen. Voor het Metaal-Instituut van TNO werd in opdracht 
een uitgebreid adviesrapport 'Het inrichten van een booglas
cel, gebruikmakend van o.a. beeldsensoren' opgesteld. De 
sensor voorziet in een terugkoppeling zowel voor het positio
neren van de lastoorts als voor de lasparameters. 
Classificeren van fruit. In samenwerking met een veilingbe
drijf is de mogelijkheid onderzocht van het automatiseren 
van het handmatig inspecteren en sorteren van bijv. peren. 
Het contactloos meten en de mogelijkheid van kleurbepaling 
maakt beeldverwerking aantrekkelijk tegenover de bestaande 
mechanische inrichtingen. 
Tekstlezen en omzeilen naar tastbare karakters voor blinden. 
De 8 pennen van de papierband-ponser die bij de meeste 
typewriters(!) aanwezig was, bleek zeer geschikt voor reai
time Braille-achtige technieken. In plaats van met de huidige 
scanner werden met een camera beelden van gedrukte tekst 
ingelezen. Na herkenning van de karakters volgde de weerga
ve ervan met de ponspennen. Met de vingertoppen op de 
ponsnaalden konden zeer geoefende personen de weergave 
aftasten bij volle snelheid (max. 10 ASCII chars/s). Er was 
toen een blinde programmeur die landelijk bekend was! 
Bewaken van glaskwaliteil. Bij productie van tafelglas kun
nen luchtbellen insluiten die de handelskwaliteit zeer benade
len. Met lijncamera's kunnen optische afwijkingen in een 
zeer hoge resolutie worden gedetecteerd. 
Inspecteren van b/oedmonsters. Assisterend onderzoek werd 
verleend bij het RIVM in een project voor het geautomati
seerd inspecteren van stroken met gedoteerde bloedprepara
ten . 
Ondersteuning in het diagnostiseren van microscoopbeelden 
in de oncologie. 
Controle op hel automatisch verpakken van pleisters in 
papierwikkels. 
Meten aan de contouren van hel smeltbad bij een elektrisch 
booglasproces. 
Oplossen van een legpuzzle dm. v. camera en robot, enz. 
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Uit bovenstaande opsomming blijkt de veelzijdigheid van de 
toepassingen van beeldverwerking ten behoeve van automatise
ring. Echter, wanneer er uiterste snelheid vereist wordt zijn 
standaard-beeldcamera's te traag en zijn er lijncamera's nodig. 
De verwerking van de eendimensionale beelden kan dan met 
logische circuits of DSP-systemen worden uitgevoerd, maar vaak 
ook succesvol op analoge wijze. Vooral tijdens de aanwezigheid 
van Van Vliet in de vakgroep (1987-1993) werden elektronische 
schakelingen ontworpen voor het selecteren van een of meer 
bepaalde beeldlijnen en voor het detecteren van niveauverande
ringen in deze lijnen zodat triggerpulsen gemaakt konden wor
den. Al gauw bleek de behoefte te zijn het oorspronkelijk beeld 
en de positie van deze triggerpuls terug te zien in het monitor
beeld. De filters die hierbij worden toegepast hebben een eigen 
karakter. Aan het 'difference of Gauss' filter (DOG-filter) zijn 
enkele studierapporten en een publicatie gewijd. 

Ruud van Vliet (I) en Wojtek Sablik bezig met het ontwerpen van het 
visionsysteem, 1988 

De expertise die in beeldverwerking is verkregen leidde tot 
deelname in een aantal projecten. In chronologische volgorde 
waren dit : Snel naadvolgsysteem, twee STW projecten van 1986 

tot 1989 en van 1990 tot 1992 waarin o.a. betrokken waren 
Volvo te Born en Kuka te Houthalen (8); F ALC, Flexibele 
Assemblage- en LasCel, een SPIN-project, tezamen met Fac. W, 
van 1987 tot 1991; Hephaestos, twee projecten in Europees 
verband (ESPRIT) van 1989 tot 1991 en 1991 tot 1995 

In de loop der jaren is de 'vision '-apparatuur enkele malen 
vernieuwd grabbers van Philips in 512x512 format voor een 486 
PC en met een Silicon Graphics lndy onder Unix. 

In het ESPRIT programma raakten we betrokken door een 
publicatie van Huber over naadvolg-algoritmen. Het Engelse 
Welding lnstitute begeleidde een project-aanvrage in het deelpro
gramma 'computer integrated manufacturing and engineering' . 
Op dit gebied hadden we juist veel opgestoken in het FALe
project. In het 'bid-book' konden we dan ook melding maken 
van de omvangrijke aanwezige infrastructuur op het gebied van 
booglassen met robots, bogen op goede contacten met het Robot
centrum, en refereren aan de omvangrijke expertise opgedaan in 
eerdere projecten. In de later volgende werkbezoeken werd mede 
hierdoor een zeer overtuigende indruk gewekt. 

Het deelnemen aan zulkschalige projecten was voor ER nieuw. 
Het betekende vele malen per jaar reizen met Europese bestem
mingen voor het deelnemen aan werkbesprekingen en overleg 
van resultaten. Athene, Lund, Göteborg, Parijs, Grenoble, Ma
drid, Londen en Manchester stonden meermalen op het reispro
gramma. Een Fax werd aangeschaft en bleek een onmisbare 
schakel in de communicatie, en de DHL-express werd standaard. 
We werden geoefend in professioneel management, waarbij de 
lOEF-schema's werden gehanteerd en de telefoon dagelijks 
rinkelde. Leerzaam was het kennismaken met overeenkomsten en 
verschillen in culturen en werkwijzen in de thuislanden van de 
deelnemers, en ook in de bedrijven en instituten. Het tegelijker
tijd gewaarworden van het wegvallen van landsgrenzen in de 
werkzaamheden en het besef van de centrale ligging van Neder
land en met name de afstand Eindhoven-Brussel was verwonder
lijk, maar gewende spoedig! In de vakgroep werden de deelne
mende studenten bij de wekelijkse werkbesprekingen ingescha-
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keld, die daardoor zeer gemotiveerd raakten. Hun rapporten 
werden alle op tape geregistreerd en er werd van geëist dat deze 
voor externe rapportering bruikbaar waren. Beide projecten zijn 
zeer succesvol verlopen. 

Ging het in het eerste project om een voorstudie van een lascel 
met robots voor eenmalige werkstukken, na acceptatie van het 
resultaat diende in het tweede project een volledige implementa
tie gerealiseerd te worden, en wel op de scheepswerf van een 
van de partners te Piraeus in Griekenland. 

In het eerste project werd op twee fronten deelgenomen: in de 
werkgroep Sensoren bij het booglassen als groepsleider, en in de 
robotbesturingsgroep, bijdragend in het opmeten van de werk
stukken. In het tweede project werd de inzet van ER op het 
terrein van de lassensoren beëindigd om vervolgens de inspan
ningen te concentreren op het )-dimensionaal meten van de 
werkstukken. Ter reparatie van plaatselijk ingedeukte scheeps
wanden werden vervangingsstukken vervaardigd, duidelijk een 
eenmalig product. De werkvoorbereiding van deze productie 
moest conventioneel, dus handmatig, geschieden. Daardoor kon 

Lunch op de Kalogendis scheepswerf in Piraeus; Ton van de Graji 
en Wil Hendri.x, /994. 
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er bij het programmeren van de lasrobots niet van bestaande 
werkstukdata, zoals bij computer-ondersteund ontwerpen, worden 
uitgegaan. Werkstukken moesten daarom met vis iontechnieken 
geïnspecteerd en geïdentificeerd worden en de plaatsen van de 
lasnaden dienden te worden bepaald . Voor het kunnen aanleve
ren van 3D coördinaten moet vision op een hoger plan worden 
bedreven. Dit vraagt een afzonderlijke toelichting. 

3D meettechniek 
Voor het ontlenen van 3D meetgegevens uit vlakke beelden 

zijn er ofwel meer beelden nodig om de extra dimensie te 
verkrijgen, dan wel voorkennis omtrent de klasse waartoe de 
objecten behoren, die bij de interpretatie kan worden gebruikt. In 
het betreffende project bestond die kennis uit de wijze van 
opbouw van een werkstuk: een vlakke grondplaat, waarop enkele 
profielbalken ( T of I -vormig) onderling evenwijdig zijn ge
plaatst en waarbij bovendien enkele vlakke platen als dwars
schotten loodrecht op de balken aanwezig zijn (kleine openingen 
voor de balken) die zorgen voor de stijfheid van het geheel. Op 
enkele plekken wordt deze samenstelling bij het opstellen ervan 
ondersteund door vrij willekeurig geplaatste strippen, die na het 
lassen van de naden worden verwijderd. De maten van de toege
paste onderdelen en de positie en oriëntatie zijn slechts zeer 
globaal bekend. Om het booglassen met robots te kunnen uitvoe
ren moeten de afmetingen van de werkstukken en de ligging 
ervan bekend zijn. Hieruit kunnen de lasbanen alsmede lastoorts
houdingen berekend worden, met ontwijking van steunstrippen 
en dwarsschotten! Samen met de lasparameters worden deze data 
naar de robotbesturing gevoerd en kan de geautomatiseerde 
bewerking starten. 

Er worden meerdere videocamera' s toegepast die van bovenaf 
verticaal naar beneden kijkend het gehele werkstuk overzien. Op 
een aantal plaatsen is een instelbare verlichting aangebracht. 
Camera's en verlichting kunnen vanuit de centrale computer 
( 486DX, SOM Hz) worden bediend. Elke camera is gekalibreerd, 
d.w .z. de positie en de oriëntatie van het bee ldvlak is bekend, 
zodat de meetwaarden uiteindelUk in een extern assenstelsel 
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(waarin de robot is gedefinieerd) kunnen worden uitgedrukt. 
Tevoren is de brandpuntsafstand , de pixelmaat, en de mate van 
lensvervorming bepaald; elk beeld wordt hiermee pixelsgewijs 
gecorrigeerd. 

Na enige bewerkingen wordt in de grijsbeelden gezocht naar 
randen van objecten, zodat in de plaatjes alleen lijnstukken 
overblijven. De verzameling is enerzijds onvolledig door niet· 
zichtbare of contrast-arme randen, anderzijds overvloedig door 
aanwezigheid van 'valse' lijnen gevormd door schaduw of door 
textuur. De lijnstukken worden geclassificeerd in horizontaal en 
verticaal. Een lijnsegment is 'niet-verticaal' als het verlengde 
ervan niet (ongeveer) door het verticaal verdwijnpunt gaat. Dit 
laatste punt wordt bepaald door het snijpunt te berekenen van de 
lijn loodrecht op het grondvlak door het optisch centrum met het 
beeldvlak. Van elk lijnsegment worden er enkele 2D kenmerken 
bepaald, o.a. de analytische lijnbeschrijving, de hoek met de 
analytische horizon, en het gebied waar het verlengde lijnseg
ment de horizonlijn zou snijden. Hierbij wordt de analytische 
horizonlijn verkregen door de doorsnijding te berekenen van het 
beeldvlak met het vlak parallel aan het grondvlak ter hoogte van 
het optisch centrum van de camera. De eigenlijke meting ge
schiedt nu in twee fasen: herkennen van structuur en maatbepa
ling. 

Bij het herkennen van de structuur van het meetobject uit de 
verzameling lijnstukken wordt gebruik gemaakt van een aanwe
zig kennissysteem. Hierin zijn kennisbestand en zoeksysteem 
strikt gescheiden. In tegenstelling tot conventionele zoekalgorit
men maakt deze afscheiding het geheel erg flexibel: voor het 
wijzigen of uitbreiden met kennis omtrent andere object-families 
behoeft de omgeving van het kennisbestand niet gewijzigd te 
worden. Het meetobject( -deel) wordt door een camera op een 
bepaalde wijze gezien. In de verzameling van lijnsegmenten 
wordt daarom gezocht naar typische lijnstructuren die met die 
zienswijze samenhangen. Enkele predikaten worden gehanteerd 
om gestructureerd te kunnen zoeken . De voornaamste implemen
taties zijn: verticaal(x) , parallel(x,y) , nabij(x,y), boven(x,y), 
tussen(x,y) e .d . Met deze en soortgelijke predikaten wordt in 

circa 4 seconden het lijnenbeeld geanalyseerd gebruikmakend 
van een kennisbank die beschrijvingen bevat van aanzichten van 
T- of I-vormige profielbal ken, grondplaat-steunstrippen en 
dwarsschotten. 

Nu de structuur van het meetobject herkend is worden de maten 
ervan bepaald evenals de positie en de oriëntatie. De methode is 
gebaseerd op ' modelfitting' . Het model is een 3D draadobject 
dat op een 2D ruimte moet worden afgebeeld, alvorens vergele
ken te kunnen worden met de 2D meetdata. De onbekende 
afmetingen worden geparametriseerd en worden ingepast op de 
beeldgegevens. Als gevolg van het niet-lineaire karakter van het 
fit-probleem zijn de analytische oplossingen zeer complex. Om 
die reden gebruiken we een iteratieve methode. Exacte 3 D 
resultaten worden niet bereikt als gevolg van verstoringen in de 
meetwaarden. Er wordt daarom een criterium toegepast voor het 
verkrijgen van een optimale nauwkeurigheid . 

Bij evaluatie blijkt de methode succesvol te zijn wat betreft 
nauwkeurigheid. A Is verificatieproces geeft de methode geen 
uitsluitsel omdat ook bij een verkeerde structuur (door foutieve 
lijnsegmenten) een optimale passing wordt verkregen. Verificatie 
moet dientengevolge op een hoger niveau worden uitgevoerd. 
Het 3D meetsysteem is niet beperkt tot een enkelbeeldsysteem. 
In het beschreven concept kunnen ook beelden uit meerdere 
gezichtshoeken bijdragen in de meetgegevens, omdat de waarne
mingen naar een externe referentie worden herleid. Naast het 
vermijden van occlusies bieden meerdere camera's ook een 
hogere geometrische resolutie. 

Onderzoek. 
Aan het onderzoek in bovenstaande grote en kleine projecten 

hebben vele studenten bijgedragen in de vorm van literatuuron
derzoek, stage- en afstudeerrapporten. In meerdere gevallen is 
vertrouwelijk gerapporteerd aan bedrijven en o .m. aan de EC
instanties. In een aantal presentaties op symposia en andere 
publicaties en in talloze demonstraties zijn studies en resultaten 
van beeldverwerkingstechnieken aan de orde gesteld . 
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De resultaten op wetenschappelijk terrein zijn grotendeels terug 
te vinden in de recente dissertatie van Milan Hanajik, 'Scene 
Verification using an imaging model in JD computer vision', 
december 1995. In dit werk wordt voor een 3D meetsysteem op 
basis van beeldverwerking een uitbreiding gepresenteerd. Uit
gaande van de resulterende meetwaarden en enige kennis van de 
(optische) eigenschappen van het meetobject kan het camera
beeld gereconstrueerd worden. Door middel van 'ray-tracing'
techniek en gegeven de cameraparameters en de belichtingswijze 
(directe en indirecte verlichting) wordt het grijsbeeld dat als 
ingangs'signaal ' diende terugewonnen. Er is een terugkoppeling 
ontstaan voor het camerabeeld. Verificatie van het 3D meetpro
ces door een operator is hiermee uiterst eenvoudig geworden. 

In de dissertatie van Wezenbeek, 'A systemfor measurement and 
control of weid pool geometry in automatic are we/ding,' juni 
1992, komt beeldverwerking op een meer elementaire manier 
aan de orde. Het beeld van een camera, die gericht is op het 
smeltbad dat optreedt bij electrisch booglassen, wordt gebruikt 
als 'feedback' voor automatisering van het lasproces. Uit de 
beelden wordt een contour van het smeltbad bepaald, tevens is in 
het beeld de afsmeltende lasdraad zichtbaar. De dissertatie 
behandelt de informatie die deze contouren kunnen leveren voor 
het bijstellen van lasparameters en voor het corrigeren van de 
positie van de smeltdraad. 

Onderwijs 
In 1984 is het college "Capita Selecta uit de Meettechniek: 

Beeldverwerking" voor de eerste maal gegeven door Kouwen
berg. Jaarlijks alterneerde dit college met het andere Capita 
Meettechniek, "Sensoren", gegeven door Huber. Het eerste jaar 
had het college de vorm van een werkcollege. In de loop van 
enkele jaren convergeerde de samenstelling naar de inhoud van 
tegenwoordig. Het is de verdienste van Van Vliet om deze 
leerstof tot een illuster dictaat om te werken . In de operationele 
doelstellingen die per hoofdstuk worden vermeld is de structuur 
van de leerstof zeer herkenbaar. Ook het weergeven van tref
woorden in de marges van de pagina's stimuleert de begripsvor-

BEELDVERWERKING 

ming. Niet verwonderlijk dat het dictaat als 'dictaat van het jaar' 
door de studenten werd verkozen! Het college werd door Van 
Vliet vanaf 1987 gegeven, eerst tweejaarlijks, daarna jaarlijks, 
voor een steeds toenemend aantal studenten. Door zijn vertrek in 
\993 viel dit college weer terug aan Kouwenberg. 

Toekomst 
Het vakgebied beeldverwerking kan bogen op een grote 

belangstelling van studenten. Dit uit zich in het groot aantal 
tentamendeelnemers: al enkele jaren is het vak het meest scoren
de keuzecollege van E. De leerstof en de applicaties zijn attrac
tief bij het kiezen van stage- en afstudeertaken, zowel voor 
Elektrotechniek als voor Informatie-Technologie, omdat het doel 
ervan en ook de aanschouwelijkheid sterk aansprekende factoren 
zijn. Recentelijk zijn er (opnieuw) stimulerende contacten gelegd 
met enkele bedrijven, die in het onderwUs voordrachten verzor
gen en in het onderzoek stage/afstudeergelegenheden bieden. 

In weerwil van deze voorspoedige omstandigheden wordt het 
vak toch ernstig in zUn bestaan bedreigd. Door het niet continue
ren van vrijkomende promotieplaatsen en de aanslagen op 
personeelssterkte in het kader van de reorganisatie van de facul
teit, dit alles gepaard gaande met het optredende afvloeien van 
personeel, dreigt de verzamelde kennis teloor te gaan. 

Alom wordt echter gewenst dat het vakgebied Beeldverwerking 
voor de Faculteit E behouden zal blijven! 
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ER en industriële toepassingen· 

A.C.P.M. Backx 

Samenvatting 
Technologische ontwikkelingen op hetgebied van procesmodel

vorming, processim u lat ie, procesbesturing en in formatietechnologie 
hebben een zodanig stadium bereikt, dat brede industriële toepas
sing bij de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en pro
duktiemiddelen leidt tot: 

aanzienlijke verkorting van de integrale ontwikkeltijd van pro
dukten, processen en productiemiddelen 
vermindering van het aantal vereiste proeven op laborato
riumschaal voor de ontwikkeling van producten en processen 
vermindering van de nog openstaande problemen bij de aan
vang van het bedrijfsklaarmaken van nieuwe productiemiddelen 
en daarmee tot aanzienlijke verkorting van de tijd nodig voor 
het op rendement brengen van productie 
verbetering van de kwaliteit van bestaande producten en pro
cessen 
het realiseren van strakkere specificaties dan met klassieke ont
werpmethodieken mogelijk is 
het besparen van ontwikkelkosten en aanloopkosten bij nieuwe 
ontwikkelingen en bij productvernieuwingen 

Deze bijdrage geeft een overzicht van de genoemde technologieën. 
Verder worden enige voorbeelden van de toepassing van de tech
nieken in overige industrieën gegeven. Tot slot wordt de rol van 
ER in deze ontwikkelingen kort beschreven. 

Technologische ontwikkelingen in modelvorming, 
simulatie, procesidentificatie en modelgebaseerde 
proces besturing 
De afgelopen jaren hebben technieken voor het modelleren, 

simuleren en modelgebaseerd besturen van industriële produc
tieprocessen een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Sinds het 
midden van de jaren tachtig is er voor het eerst sinds het begin van 
de jaren zestig weer een aanzet gegeven tot een goede aansluiting 
tussen de academische ontwikkelingen en de industrieel toegepaste 
technieken in de vakgebieden van de rigareuze modelvorming, 
simulatie van dynamisch procesgedrag, procesidentificatie en de 
modelgebaseerde procesbesturing. Met name de ontwikkelingen op 
het vakgebied van de modelgebaseerde procesbesturing vinden op 
dit moment een brede en snelgroeiende toepassing in de procesin
dustrie (olieverwerkende industrie, chemische industrie, glasin
dustrie, papierindustrie, staalindustrie, ... ) en in de verwerkende 
industrie (autoindustrie, plasticindustrie, bulk fabricage van 
eindproducten zoals vezels, fibers, folies, luiers, flessen , serie 
fabricage van hoogwaardige producten zoals folies, glasdelen, .... ). 
De technieken zijn hier gericht op het beheerst verlagen van 
productiekosten, het verbeteren van productkwaliteit en het 
verhogen van de flexibiliteit van bestaande en van nieuwe produc
tieprocessen . 

De nieuwe technieken omvatten technieken voor het zogenaamde 
off-line ontwerpen en analyseren van systemen en hun gedrag, 
alsmede voor het on-line besturen van productie. Figuur I geeft 

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN DE VAKGROEP METEN EN REGELEN 93 



een overzicht van de geïntegreerde toepassing van de on-line 
technieken, zoals deze op dit moment in de procesindustrie worden 
gebruikt voor ontwikkeling, procesbesturing en analyse van de pro
ductiegegevens. 

Product and proccss 

developmcnttools 

1 
Simulation tools 

On-line.: 
Model based applicatioos 

Model based 
production 

po:tformance 
optimization 

1 
Model based 

proce.os control 
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Production process 

Fig I On-I ine productiebesturing 

Production 
performance 

monitoring 

De modelgebaseerde technologieën zijn gericht op het ontwikkelen 
van simulatiemodellen, die zowel de ontwikkeling van producten, 

ER EN INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN 

processen en productiemiddelen ondersteunen, alsmede een 
ontwikkeling van systemen voor nauwkeurige besturing en 
bewaking van de productie mogelijk maken. Deze technologieën 
helpen bestaande en nieuwe processen en productiemiddelen 
volledig beheerst en voorspelbaar te bedrijven tot op de grenzen 
van realiseerbare toleranties. Voor zover het binnen de fysische 
mogelijkheden van de productiemiddelen past, kunnen de model
gebaseerde besturingssystemen productiekosten minimaliseren en 
tegelijkertijd de productkwaliteit handhaven op gegeven 
productspeci ficaties . 

De rigoreuze modelvormings-en simulatietechnieken ondersteunen 
het ontwikkelen van rigoreuze procesmodellen, die een gedetail
leerde analyse van het statische en dynamische procesgedrag 
toelaten ten behoeve van product- en procesontwikkeling. De 
verkregen modellen beschrijven het fysisch/chemisch/biologisch 
gedrag van producten en van processen. Met behulp van de 
verkregen simulatiemodellen kan het statische en dynamische 
gedrag van producten en processen dan ook worden gesimuleerd. 
De simulaties worden geverifieerd met behulp van enige gerichte 
labexperimenten met toepassing van procesidentificatietechnieken 
voor parameterschatting en modelvalidatie. De simulatiestudies 
ondersteunen de ontwikkeling van producten en processen en 
vervangen een groot aantal experimenten, die in een traditionele 
ontwikkeling moeten worden uitgevoerd .. Zij leiden daarmee in het 
algemeen tot een aanzienlijke verkorting van de noodzakelijke 
ontwikkeltijd ten gevolge van het uitsparen van vaak kostbare en 
langdurige labexperimenten en labanalyses. Product- en proceswij
zigingen kunnen snel worden doorgevoerd in de simulatiemodellen 
zonder noodzakelijke aanpassing van een labopstelling, proef
machine of pilot plant. Na relatief eenvoudig en snel uit te voeren 
modelaanpassingen kan de simulatiestudie direct voor de gewij
zigde omstandigheden worden voortgezet. Voor de ontwikkeling 
van productiebesturings- en productiebewakingssystemen kunnen 
dezelfde simulatiemodellen als basis gebruikt worden. Verder 
geven de simulatiemodellen met hun bijbehorende analyse
gereedschappen een gedetailleerd inzicht in de gevoeligheden van 
product- en procesparameters. 
Naast de ontwikkelingen op het gebied van de rigoreuze proces-
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modelvorming en simulatie, die op dit moment vooral opgang 
vinden in met name de chemische industrie, hebben op procesiden
tificatie en model gebaseerde procesbesturing een brede toepassing 
gevonden in met name de olieverwerkende industrie. De technieken 
worden hier vooral op bestaande processen toegepast en gebruikt 
voor het ontwerp van model gebaseerde regelsystemen Met deze 
regelsystemen kunnen processen tot op de fysische productiegren
zen worden bedreven. 

De technieken, die nu binnen de proces industrie worden gebruikt 
voor procesidentificatie, zijn het resultaat van onderzoek dat mede 
binnen de vakgroep ER is uitgevoerd. 

Enige voorbeelden van toepassingen binnen de 
procesindustrie 
Binnen de procesindustrie kunnen op dit moment twee soorten 

toepassingen van de bovengenoemde technieken worden genoemd: 
Het optimaliseren van economische rendementen van (bulk)
productie door het sturen van productie op wisselende con
straints 
Het verbeteren van de kwaliteit van producten en flexibiliteit 
ten aanzien van producttypes gericht op het minimaliseren van 
productiekosten en het maximaliseren van de rendementen 

De eerste categorie van toepassingen wordt vooral gevonden binnen 
de olieverwerkende procesindustrie. Wereldwijd wordt het aantal 
toepassingen van deze technieken op dit moment geschat op groter 
dan 4000. Kenmerkend voor deze industrie zijn de lage marges, de 
sterk schommelende grondstofprijzen en een brede diversiteit van 
te leveren halffabrikaten en producten. Binnen deze industrie zijn 
modelgebaseerde proces- en productiebesturingssystemen de laatste 
15 jaar massaal ingevoerd voor het besturen van productieplantsop 
constraints. De specificaties van producten zijn binnen deze indus
trie in het algemeen zo ruim, dat de modelgebaseerde besturings
systemen geen verbetering van de productkwaliteit hoeven te 
waarborgen. Ten gevolge van de modelgebaseerde besturings
systemen is deze industrie in staat winstgevendheid te handhaven 
ondanks lage marges en sterke markt fluctuaties. De typische terug-

verdientijd van modelgebaseerde proces- en productiebesturings
systemen binnen deze industrie bedraagt in het algemeen 3 
maanden tot maximaal l jaar. 

Toepassingen behorend tot de tweede categorie worden met name 
gevonden binnen twee soorten industrieën: 

Industrieën, die gebruik maken van productiemiddelen, 
ontworpen voor grootschalige productie van een relatief smal 
pakket producttypes, en die hun productranges willen 
verbreden. 
Industrieën, die nieuwe generaties producten met strakkere 
productspecificaties willen produceren met gebruikmaking van 
zoveel mogelijk bestaande productiemiddelen. 

Voorbeelden van deze toepassingen worden met name gevonden in 
de petrochemische en chemische industrie. Typische toepassingen 
zijn het ontwikkelen van nieuwe producten in de plasticindustrie en 
in de chemische industrie. Op basis van rigareuze modellen worden 
nieuwe producten ontwikkeld in samenhang met de vereiste 
aanpassingen aan productiemiddelen. Tevens kunnen noodzakelijke 
aanpassingen aan procesbesturingssystemen worden ontwikkeld in 
simulatie en worden ingevoerd in productie met minimale 
benodigde tijd in de productieomgeving voor het doorvoeren van 
de bijbehorende aanpassingen van de productiesystemen. Toepas
singen vindt men in de productie van polymeren, plastic producten, 
kunststoffolies, pigmentstoffen, papier, staal- en aluminium, vezels 
en garens, .. ... Hoewel nog niet zo breed doorgevoerd als in de 
olieverwerkende industrie, zijn er reeds een behoorlijk aantal 
toepassingen van de genoemde technieken in deze industrieën. Het 
aantal toepassingen wordt op dit moment geschat op enige 
honderden . Kenmerkend voor deze toepassingen is, dat aanpassin
gen aan productiesystemen voor het produceren van nieuwe 
producttypes in een fractie van de tijd kunnen worden gerealiseerd 
ten opzichte van de tijd, die met een klassieke ontwikkelaanpak 
nodig was. Een typische reductie van de doorlooptijd is een factor 
1.5 tot 5. Met name repeats kunnen voor ongeveer gelijke 
fabrieken in relatief zeer korte tijd worden uitgevoerd. 
Daarnaast kunnen door toepassing van modelgebaseerde besturings
systemen producten met nauwere toleranties worden geproduceerd, 
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waardoor de kwaliteit van producten en processen aanmerkelijk 
wordt verbeterd. A Is typische indicatie voor de reductie van 
spreiding van kritische product- en procesvariabelen kan een factor 
2 tot 5 worden gegeven. Ook de investeringen binnen deze indus
trieën hebben dan ook in het algemeen korte terugverdientijden. 

De rol van ER in deze ontwikkelingen 
Binnen de vakgroep ER is een belangrijk deel van het onder

zoek de afgelopen decennia gericht geweest op het theoretisch 
doorgronden van procesidentificatietechnieken, op het ordenen en 
generaliseren van de ontwikkelde technieken op dit gebied en op 
het ontwikkelen van multivariabele procesidentificatietechnieken 
ten behoeve van modelgebaseerde procesbesturing. 

De binnen ER ontwikkelde technieken hebben inmiddels een brede 
industriële toepassing gevonden. De samenwerking met de industrie 
(Philips, IPCOS, Setpoint, Uni lever, Hoechst, ... )heeft als resultaat 
een breed spectrum van toepassingen van de technieken opgele
verd. De met name binnen ER ontwikkelde procesidentificatietech
nieken zijn in deze toepassingen gebruikt voor het analyseren en 
modelleren van het dynamisch gedrag van processen. Verder zijn 
de modellen gebruikt voor het modelgebaseerd besturen van pro
cessen. 

De eerste toepassing van de in een dergelijke samenwerking met 
ER ontwikkelde modelgebaseerde procesbesturing is het inmiddels 
breed beschreven besturingssysteem voor een kwartsbuisglaspro
duktieproces. Dit in 1984 in de productie geïntroduceerde systeem 
wordt op dit moment met enige verdere verbeteringen nog steeds 
toegepast in de productie en is essentieel voor het realiseren van de 
vereiste kwaliteit en flexibiliteit in deze fabriek . Daarnaast is het 
vermeldenswaard, dat de in samenwerking met ER ontwikkelde 
multivariabele procesidentificatietechnieken inmiddels de basis 
vormen van de procesidentificatietechnieken, die door de grootste 
toeleverancier voor de olieverwerkende en chemische procesindus
trie van multivariabele modelgebaseerde regel- en procesbe
sturingstechniek worden gebruikt voor de ontwikkeling van alle 
modelgebaseerde procesbesturingssystemen. 

ER EN INDUSTRiËLE TOEPASSINGEN 
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ER anno 1996 en verder 

P.P.J. van den Bosch 

In September I 993 ben ik bewust overgestapt als hoogleraar van 
de vakgroep Regeltechniek (TUD/E) naar de vakgroep Meten en 
Regelen (TUE/E). Daarmee werd ik de opvolger van mijn 
illustere voorgangers Eykhoff en Kylstra. Uiteraard kende ik ER 
wel als zustervakgroep waarmee we vanuit Delft af en toe 
contact hadden. De intensieve kennismaking na mijn aanstelling 
heeft mij veel meer geleerd dan ik vanaf een (veilige) afstand 
kon bevroeden. Deze kennismaking is mij goed bevallen. Zowel 
de mensen bij ER als het leefklimaat in het Zuiden maken het er 
goed toeven. Echter, niet alles is aan TUE beter. Een steen des 
aanstoots vormt voor mij nog steeds het zeer late bekend worden 
van het collegerooster. Ondanks overleg op en begrip van alle 
bestuurlijke niveaus aan TUE is het mij (nog) niet gelukt dit 
anachronisme van TUE te veranderen. Op veel andere punten 
heb ik meer kunnen bereiken. Binnen enkele maanden na mijn 
benoeming mocht ik meehelpen een grote reorganisatie van de 
faculteit voor te bereiden en daadwerkelijk mee helpen uit te 
voeren. En nu ben ik lid van de faculteitsraad en plaatsvervan
gend decaan. Mede dankzij deze activiteiten, maar vooral ook 
door de kwaliteit en inzet van ER, speelt ER weer een zeer 
belangrijke en waardevolle rol binnen de faculteit. Zowel op de 
terreinen onderwijs, onderzoek als bestuursparticipatie behoren 
wij nu tot de "beste" vakgroepen van de faculteit. Dat vormt een 
goede garantie voor het voortbestaan in een dynamische, maar 
ook wispelturige universitaire omgeving. 

Als ik de vakgroep anno 1996 vergelijk met die van een tiental 
jaren geleden, dan vallen 2 zaken zeer duidelijk op. In de eerste 

plaats is het aantal plaatsen voor het vaste wetenschappelijk 
personeel aanzienlijk gereduceerd. Waren er in de topdagen nog 
ongeveer I 5 plaatsen bezet, dit aantal is door de VUT van 
Kouwenberg per l september 1996 teruggelopen tot 4, namelijk 
Van den Bosch, Van den Boom, Damenen Weiland. Anderzijds 
is de meetbare productie van de vakgroep vergroot. Het aantal 
colleges en afstudeerders is nog onverminderd hoog terwijl het 
aantal promoties, publicaties, contracten en contacten aanzienlijk 
is gestegen. De prestaties per persoon zijn navenant sterk om
hoog gegaan. Hoewel dit een goede zaak is voor het profiel van 
de vakgroep, is er ook een aantrekkelijk aspect verloren gegaan. 
In de drukte van de dag is het Jastig nog eens rustig koffie te 
drinken en onderlinge discussies en gesprekken te voeren. 

Puntsgewijs zal ik enkele ontwikkelingen schetsen van ER in de 
afgelopen jaren en enkele richtingen aangeven hoe ER zich naar 
verwachting zal gaan ontwikkelen. 

Onderwijs 
De vakgroep heeft de afgelopen jaren een majeure aanpas

sing van het collegeprogramma doorgevoerd. De inhoud van de 
colleges Robotbesturing en Stochastische systeemtheorie zijn 
volledig veranderd en aangepast. Met uitzondering van Meten 
zijn voor alle colleges aangepaste dictaten en/of boeken geïntro
duceerd. Door de overgang van het 4-jarige studieprogramma 
naar een 5-jarig programma, verzorgt ER nu totaal 5 verplichte 
colleges (Meten, Regeltechniek I, Regeltechniek 2, Regeltech-
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niek voor HBO'ers, Besturing in de elektrische energietechniek) 
en 6 keuzevakken (Moderne regeltechniek, Stochastische sys
teemtheorie, Toegepaste systeemanalyse, Robuuste regeltechniek, 
Beeldverwerking en Robotbesturing). Onze colleges verheugen 
zich in een grote belangstelling, terwij I de waardering van de 
studenten eveneens positief is. De vakgroep heeft in 1995 een 
onderwijsprijs gekregen voor het vak Robotbesturing. 

Het aantal stages en afstudeerders blijft relatief hoog. In 1995 
waren er 29 afstudeerders van ER. Net als in voorgaande jaren 
behoort ER daarmee tot de vakgroepen met de meeste afstudeer
ders. 

Nieuw voor ER is een intensieve bijdrage aan PATO-cursussen. 
De laatste jaren heeft ER ongeveer 2 cursussen per jaar gereali
seerd. 

AIO's 
Sinds een aantal jaren kent de universiteit naast het vaste 

wetenschappelijke personeel ook tijdelijk wetenschappelijk 
personeel, AIO (Assistent-In-Opleiding) genoemd. Deze kunnen 
na het afstuderen zich gedurende 2 jaar of 4 jaar verder bekwa
men en ontwikkelen . De 2-jarige AIO's volgen een ontwerpers
opleiding. Deze omvat ongeveer I jaar extra studie (vakken 
doen) en I jaar een ontwerp realiseren. Indien aan alle eisen is 
voldaan krijgen deze AIO ' s een Ontwerpersdiploma. Dat is 
geregistreerd bij het Klvl. De 4-jarige AIO ' s werken aan een 
academische promotie. De aantallen hebben de afgelopen jaren 
een grote ontwikkeling doorgemaakt. In I 995 waren er 7 2-
jarige en 7 4-jarige AIO's aan de vakgroep verbonden. Met 
name de 4-jarige AIO's dragen voor een belangrijk deel het 
onderzoek van de vakgroep . Het streven is er op gericht een deel 
van de kosten van deze A I O's door het bedrijfsleven te laten 
betalen. Het streven van ons is erop gericht een achttal 2-jarige 
en een achttal 4-jarige AIO ' s te hebben. De laatste in ongeveer 
gelijke mate gefinancierd door de universiteit, bedrijven en STW 
(Stichting voor Technische Wtenschappen in Utrecht). 

ER ANNO /996 EN VERDER 

Onderzoek 
Van oudsher vormen identificatie voor de procesindustrie en 

toepassingen in robotica en vision een herkenbaar gezicht van 
ER. Door het vertrek van Kylstra en Eykhoff en de ontwikke
lingen bij andere Regeltechniekgroepen in Nederland is het beeld 
van ER vervaagd . Zo vormt identificatie als onderzoekonderwerp 
op dit moment bij meer groepen een zwaartepunt. Daarom wordt 
binnen ER al een tijdje nagedacht over een nieuw, aangepast 
onderzoeksprotieL Najaar I 995 hebben wij de volgende onder
werpen geselecteerd waarop wij in ER vooraanstaand onderzoek 
willen (blijven) doen. 

Modelvorming, dwz. het beschrijven van fysische systemen 
met een geschikt wiskundig model. Daarbij kan, afhankelijk van 
de situatie, een gewone differentiaalvergelijking (ODE), een 
differentiaal-algebraïsche vergelijking (DAE) of een discrete
even! dynamisch systeem (DEDS) worden gebruikt. "Vroeger" 
werd menig ontwerp binnen de grenzen van de eigen discipline 
gemaakt. Elke discipline had dan zijn eigen modelbeschrijving. 
Communicatie tussen de ontwerpers van de verschillende disci
plines en dus ook in het daadwerkelijk ontwerp, was beperkt. 
Door een integraal ontwerp (mechatronisch) moeten alle discipli
nes (Elektrotechniek, Werktuigbouw en Informatica) met elkaar 
overleggen om tot een aantrekkelijk product te kunnen komen. 
De besturing van een apparaat (Informatica) wordt steeds be
langrijker en grijpt heel direct in op het ontwerp. Een gemeen
schappelijk model ontbreekt nog steeds omdat de E- en \V

mensen ODE's of DAE's gebruiken en de Informaticus DEDS. 
Hoe kunnen zij dan communiceren? Dit onderzoeksterrein 
waarin ODE's/DAE's worden gekoppeld aan DEDS vormt de 
hybride systemen. 

Identificatie/Regeling. Het feit dat bijna alle regeltechniek
groepen inmiddels identificatie als onderzoeksthema hebben 
toont het belang van deze combinatie (modelvorming en identifi
catie is aanzienlijk moeilijker en tijdrovender dan regelen). Dit 
dwingt tot specialisatie om te kunnen publiceren en voor de 
herkenbaarheid. Een vruchtbare en herkenbare aanpak combi
neert identificatie en regelen zowel t.b.v. robuust regelen als 
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voor MPC (model predielive control). Karakteristieke zwaarte
punten van ER zijn model set schatten en robuust regelen met 
statistiek, 11-optimaal regelen en identificatie en regeling van 
niet-lineaire systemen, o.a. met neurale netten. 

JD-meetsystemen. De vakgroep heeft een aantal jaren goede 
ervaring met vision t.b .v. herkenning en meten en was al actief 
met een lucht-gelagerd afbuigsysteem t.b.v. laserinterferometrie. 
Een compiementering van dit onderzoeksterrein met een magne
tisch gelagerd afbuigsysteem biedt een aantrekkelijk onderzoeks
thema. Dit onderzoeksthema biedt de mogelijkheid sensoren en 
sensorfusie te bestrijken. 

Elektromechanische systemen. Wij hebben expertise op het 
gebied van modelleren, identificeren en regelen van vermogens
elektronica en elektrische machines en servo-systemen. Deze 
expertise zullen we verder uitbouwen in samenwerking m'!t de 
vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica. 

Het resultaat van deze keuzes is dat o.a. het onderzoek op het 
gebied van industriële robots wordt stopgezet. 

In 1995 zijn de 3 Nederlandse faculteiten Elektrotechniek be
zocht door een internationale visitatiecommissie. Deze heeft de 
kwaliteit van het onderzoek geëvalueerd en de plannen voor de 
toekomst beoordeeld. ER kreeg van deze commissie een goede 
beoordeling. Ook binnen het eigen beoordelingssysteem van de 
faculteit scoort de vakgroep zeer goed. 

Voorbeelden 
Als voorbeelden worden het 3D-meetsysteem en de magneti

sche lagers nader beschreven: 
3D-meetsysteem. ER had de afgelopen jaren veel ervaring 

opgedaan met het gebruik van video-camera's om te meten. Zo 
is er een STW-project geweest om met behulp van een camera 
de plaats van een felsnaad te detecteren. Met een laserstraal werd 
een lijn belicht. Verwerking van het camerabeeld leidde tot de 
detectie van een discontinuïteit in de lijn (hoogteverschil). Deze 

detectie vond zeer snel plaats. Tot 50 metingen per seconde 
waren mogelijk. Vervolgens is gewerkt aan een opstelling met 
een balancerende stok. In eerste instantie was deze bevestigd op 
een XY -schrijver en vervolgens op de ASEA-robot. Een camera, 
geplaatst boven de stok, neemt de top van de stok waar en geeft 
de coördinaten door aan de regelaar. Op deze wijze is een 2D
meting gerealiseerd van de top van de stok. Tezamen met andere 
gegevens is dan de hoek van de stok ten opzichte van de vertica
le as te bepalen zodat een geschikte regelactie kan worden 
uitgevoerd. Deze opzet maakte een bemonstertijd van 25 Hz 
mogelijk. 

Het meten in 3D is echter een veel moeilijkere taak . De vak
groep heeft in samenwerking met een aantal Europese partners, 
in het kader van een ESPRIT-project, gewerkt aan een autonoom 
handelende lasrobot voor een scheepswerf in Athene. De vak
groep was verantwoordelijk voor de sensor die de omgeving en 
de werkstukken moest herkennen en de potentiële lasnaden 
moest vinden. De lastoorts zou dan naar deze lasnaden gestuurd 
kunnen worden waarna het lassen kon beginnen. Een belangrijk 
verschil met beide voorgaande toepassingen van de videocamera 
was de belichtingsconditie. In de eigen toepassingen kan met 
behulp van goede lichtbronnen een gewenst contrast worden 
bereikt. Op de scheepswerf waren de lichtcondities aanmerkelijk 
slechter en variabel. De taak was dan ook op basis van enkele 
beelden de vormen van de staalplaten te herkennen en vervol
gens op basis van deze vormen en de oorspronkelijke beelden de 
coördinaten in 3D te berekenen, zodat ook de lasnaden in 3D 
volledig bekend werden. In een ruimte van I 0 bij 20 bij 6 meter 
kon ons meetsysteem toch een nauwkeurigheid halen van I tot 
enkele cm 's. Een extra probleem in 3D meten is de reconstructie 
van de in een 2D videobeeld ontbrekende derde dimensie. Dit 
kan alleen worden bereikt als meer dan I beeld beschikbaar is 
opgenomen vanuit verschillende opnameposities. Het combineren 
van deze verschillende 2D-beelden tot I 3D-beeld vereist extra 
aandacht. 

Magnetische lagers. De vakgroep gaat onderzoek doen aan 
een elektromechanische afbuigeenheid waarmee een laserstraal 
snel, nauwkeurig en over een grote hoek wordt afgebogen met 
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behulp van een spiegel. Deze spiegel is, vrijwel wrijvingsloos, 
elektromagnetisch opgehangen en kan in 2 onafhankelijke rich
tingen (ca. I rad) roteren. De aansturing geschiedt door active
ring van spoelen in de vaste wereld, waardoor het traagheidsmo

ment van de spiegel klein gehouden kan worden. Door de gerin
ge massa, de zeer geringe wrijving en de (instelbare) grote 
stijfheid van de elektromagnetische ophanging is een grote 
bandbreedte (>300 Hz) en een zeer grote nauwkeurigheid (enke
le wad) mogelijk. Deze opstelling kan o.a. worden toegepast in 
een meetas van een 3 D-m eetsysteem voor robots en bewerkings
machines gebaseerd op laserinterferometrie. Dan kan snel en 
zeer nauwkeurig (enkele IJ.m's) de positie in JD worden geme
ten, zowel voor kalibratie als voor regeling. A Is sensor in de 
regellus van JO-manipulatoren benut, kunnen gedefinieerde 
banen nauwkeurig worden gevolgd, ondanks flexibiliteiten en 

modelfouten in de manipulator. De toepassing van een opge
schaalde versie als stabiliserend platform voor inertiaalsensoren 
op schepen en vliegtuigen behoort tot de reële mogelijkheden. 
De afbuigeenheid kan ook buiten de meettechniek worden 
toegepast, o.a. bij oogoperaties (nauwkeurig richten van laser
stralen voor "lassen"), boren met laserenergie (tandartsen) en als 
datalink met vrijlopende patiënten in een intensive-care afdeling. 
Elektromagnetisch gelagerde en aangedreven actuatoren worden 

op steeds meer terreinen toegepast. Z ij vormen een uitdaging op 
velerlei gebieden. Voor een groep Meten en regelen in een 
faculteit Elektrotechniek is het een zeer geschikt onderwerp door 
de relaties met de groep Elektromechanica. Het zijn sterk niet
lineaire systemen waarbij het uiterste moet worden gedaan om 

alle signalen voldoende nauwkeurig te kunnen meten. 

Cont(r)acten met het bedrijfsleven 
Voor een vakgroep Meten en Regelen is het zeer belangrijk 

voldoende contacten te onderhouden met het bedrijfsleven. Deels 
om Ie vernemen welke eisen worden gesteld aan onze afgestu

deerden en deels om het aantal experimenteeropstellingen uit te 
breiden . In I 995 had ER cont(r)acten met de volgende bedrijven, 
variërend van een gemeenschappelijke afstudeerder tot een 
gefinancierde AIO-plaats: Setpoint-lpcos (Best), Adimec (Eind-
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hoven), Buhrs (Zaandam), DSM (Geleen), HSA (Hengelo), 
KEMA (Arnhem), NedCar (Helmond), NS (Utrecht), OCE
vdGrinten (Venlo), Philips CE (Eindhoven), Philips Medica) 

Systems (Best), Philips Research Laberatory (Eindhoven), Safan 
(Lochem) en Unilever (Vlaardingen). Deze contacten leiden tot 
zeer diverse toepassingen van het meten en regelen. Korte 
karakterschetsen van enkele contacten zullen dat illustreren: 

Tezamen met Adimec wordt een videocamera gebruikt om 
insekten te volgen en te tellen; 
Met Buhrs wordt onderzoek verricht naar de realisatie van 
een elektrische as. Deze moet een grote lange (tot 30 meter) 
mechanische as vervangen in hun producten (inpakmachines). 
Deze as brengt zowel vermogen over naar elk substation en 
hij zorgt voor de synchronisatie. Het lijkt dat een elektrische 
as waarbij elk substation zelfstandig met een eigen elektro
motor wordt aangedreven en waarbij sensoren zorgen voor 
synchronisatie, leidt tot een veel flexibelere opstelling die 
kleiner en zeer waarschijnlijk ook goedkoper kan werken. 
Met NedCar wordt gewerkt aan het ontwerp van een elektro
nisch geleide bus. Uniek is dat deze bus en het wegdek 
wordt voorzien van sensoren zodat de bus zeer nauwkeurig 
een baan kan volgen over het wegdek. Een groot voordeel is 
dan dat de bus minder wegbreedte nodig heeft. Vooral in een 
drukke stad leidt dat tot aanzienlijke besparingen in de infra
structuur. Deze elektronisch geleide bus wordt voorzien van 
een viertal, apart bestuurbare assen. Deze bus kan daarom 
nauwkeurig en snel manoeuvreren wat ruimte spaart en tijd. 
Met de Nederlandse Spoorwegen hebben we gekeken of het 
mogelijk is Fuzzy regelaars toe te passen bij het openen en 
sluiten van de treindeuren. Ook hier geldt weer dat dat snel 
maar vooral ook veilig moet gebeuren. 
Met Philips Medica! Systems doen we onderzoek aan de 
elektrische voeding van MRl apparatuur. Deze scanners 
maken een beeld van bijvoorbeeld botten, weefsels zoals het 
hart zonder nadelige belasting van het lichaam. Deze scan

ners vereisen een zeer sterk magnetisch veld dat snel en 
nauwkeurig in de ruimte moet worden opgebouwd. Wij doen 
onderzoek naar de vermogensketen en de regeling daarvan. 

Gemeenschappelijke noemer bij bUna al het onderzoek is het 
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streven naar verbetering van de prestaties (snelheid, nauwkeurig
heid) van een systeem en/of het verlagen van de kostprijs door 
toepassing van slimme metingen en regelingen . En op dat terrein 
voelen wij ons vrij goed thuis. 

Organisatorische veranderingen 

Huisvesting. Al sinds vele jaren was de vakgroep gevestigd 
op de vierde verdieping, de helft van de vijfde verdieping en het 
practicum Regeltechniek op de zesde verdieping. In 1996 hebben 
we besloten (bijna) alle activiteiten te concentreren op de vierde 
verdieping. In het midden de designgroep (van de Graft, Hendrix 
en Zorge) en daarom heen alle medewerkers, promovendi en stu
denten. Het was wat wennen zo dicht op elkaar maar de werk
sfeer en de daadwerkelijke interactie tussen alle mensen is sterk 
gestegen. ER vormt nu dáádwerkelijk een groep en niet alleen in 
naam. 

Financiën. Een aantal jaren geleden was de financiering van 
een vakgroep vooral een zaak van de Minister. Het grootste 
gedeelte van de inkomsten van een vakgroep werd verstrekt door 
de universiteit. Nu is de situatie behoorlijk veranderd. Een 
vakgroep moet actief werven voor extra inkomsten. De bijdragen 
vanuit de universiteit nemen steeds meer af. Het aantrekken van 
extra AIO's en de financiering van de onderzoeksinfrastructuur 
moet zelf worden verzorgd . De vakgroep slaagt er goed in op 
deze veranderende situatie in te spelen. Zo ontving de vakgroep 
in 1995 ongeveer 1300 kfl . (70%) direct van de universiteit en 
ongeveer 500 kfl. (30%) via subsidies, contracten met bedrijven 
en speciale stimuleringsprogramma's. Deze extra middelen 
stellen ER in staat haar onderzoeksfaciliteiten aan te passen . Met 
name is sterk geïnvesteerd in computers (40 PC's, 5 Werkstati
ons, 2 DSP systemen) en laboratoriumprocessen. 

Onderzoekscholen. De universitaire wereld wordt geconfron
teerd met een groot aantal veranderingen. Er is een streven naar 
nationale afstemming en verbetering van de kwaliteit. Daarvoor 
zijn de Onderzoekscholen ingesteld. Deze dienen het onderzoek 
en het onderwijs aan 4-jarige AIO's op landelijke schaal te 

coördineren . ER neemt deel aan DISC (Dutch lnstitute for 
Systems and (ontrol). Aan deze onderzoekschool nemen bijna 
alle regeltechnische en systeemtheoretische vakgroepen in Neder
land deel. Ook binnen TUE heeft DISC geleid tot een beter 
overleg met de zustervakgroepen bij Natuurkunde, Werktuig
bouwkunde en Wiskunde . Dit heeft geresulteerd is een gemeen
schappelijke dag voor alle WP en het realiseren van een gemeen
schappelijke onderzoeksinfrastructuur waarbij de laboratorium
opstellingen en computerapparatuur voor alle studenten en 
promovendi van de groepen beschikbaar zijn. 

Studenteninstroom. Tijdens de hoogtijdagen van de faculteit 
waren er ruim 300 eerstejaars. Helaas is door een aantal ontwik
kelingen dit aantal drastisch gereduceerd. Deels is het een gevolg 
van een verminderde interesse voor universitaire studies als 
gevolg van demografische ontwikkelingen en een verminderde 
studiefinanciering (geldt voor alle universiteiten), een verminder
de interesse voor techniek (geldt voor alle technische universitei
ten) en een verminderde interesse voor Elektrotechniek (geldt 
eveneens voor alle 3 de faculteiten Elektrotechniek). Het netto 
effect is dat in 1995 nog maar ongeveer I 00 eerstejaars hebben 
ingeschreven voor onze faculteit. Een blijvend laag aantal eerste
jaars bedreigt de financiering van de faculteit. 

Vakgroepsstructuur. Na zo'n 35 jaar is de vakgroep Meten 
en Regelen (ER) per I juli 1996 opgeheven. Door een reorgani
satie binnen de faculteit Elektrotechniek is het aantal vakgroepen 
teruggebracht van 14 naar 5 nieuwe vakgroepen. Tezamen met 
de voormalige vakgroepen Medische Elektrotechniek (EME) en 
Elektromechanica en Vermogenselektronica (EMV) vormt ER nu 
een nieuwe vakgroep. De naam daarvan is Meet- en Besturings
systemen (MBS). Dankzij deze samenvoeging zullen bepaalde 
onderzoekslijnen worden gestimuleerd, zoals de regeling van 
elektrische aandrijvingen, het magnetisch lager en beeldverwer
king in de medische wereld. Ook kan een grotere vakgroep 
flexibeler reageren op veranderingen in collegeprogramma's en 
onderzoeksonderwerpen vanuit het bedrijfsleven. 
Echter, vanuit "Den Haag" horen we alweer nieuwe geluiden . De 
vakgroep als organisatorische eenheid heeft waarschijnlijk zijn 
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langste tijd gehad. Het is de bedoeling de vakgroepsstructuur, die 
met veel kabaal middels de WUB is ingesteld, weer af te schaf
fen. De bestuursstructuur dient "vereenvoudigd" te worden met 
duidelijke verantwoordelijkheden. Op topniveau is er het College 
van Bestuur, op het middenniveau de Decaan en op het laagste 
niveau de leerstoelhouder, d.w.z. de hoogleraar. Het ziet er naar 

Het ER-bootje in 1996, stuurbaar en stabiel/ 
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uit dat de vroegere leerstoel weer terugkomt. De organisatie
structuur zoals die nu bestaat verdwijnt maar de kleinste eenheid 
blijft waarschijnlijk toch het huidige ER. Ondanks veranderende 
organisatorische inzichten zal de eenheid ER, wellicht met een 
andere naam, toch blijven bestaan. En dat is een geruststellende 
gedachte in deze dynamische tijd . 
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De vakgroep, de faculteit, de universiteit 
en de wijde wereld 

A.J.W. van den Boom 

Die ochtend , een paar jaren geleden, had ik me voorgenomen 
een aantal zaken af te werken; de agenda was nagenoeg leeg. 
Een luxe. A liereerst de tentamens van vorige week verder 
nakijken. Dan een concepttekst voor een folder over de internati
onale werkgroep regeltechnische programmatuur afmaken en 
naar Oxford e-mailen. In de middagpauze zouden de zojuist 
ontvangen stukken voor de vergadering van die middag van de 
curriculumcommissie nog bekeken kunnen worden. Die commis
sie is bezig met het opstellen van een nieuw curriculum voor de 
studies elektrotechniek en informatietechniek. 0 ja, het wijzi
gingsvoorstel dat ik de vorige keer in de commissie gebracht had 
moest nog netjes op papier gezet worden. Zal wel lukken. 
Opeens gaat de telefoon. Een van mijn afstudeerders, die in een 
groot bedrijf haar afstudeerwerk doet, vertelt dat de instellingen 
voor de nieuwe nog experimentele, op een model gebaseerde , 
regelaar aanleiding geven tot onverwacht minder stabiel gedrag 
en wil graag spoedoverleg over wat er mis zou kunnen zijn . Het 
is dringend want haar experiment loopt nu en de haar toegestane 
experimenteertijd met het productieproces is beperkt. Een vol
gende gelegenheid om "te spelen" met het proces zal vermoede
lijk weer lang op zich laten wachten omdat de fabriek momen
teel een zeer grote orderportefeuille heeft. Prioriteiten stellen. 
Dan maar de tentamens naar vanavond of morgen doorschuiven; 
nee, naar morgen want vanavond is er een concert in het nieuwe 
Muziekcentrum. Gelukkig is het probleem van de afstudeerder 
na een half uur overleg minder dreigend dan het aanvankelijk 
leek. Het opstellen van de foldertekst lukt wel, maar zouden de 
partners in Oxford wel voldoende aandacht aan de layout beste-

den? Dus de e-mai I daarop nog maar wat toegespitst. Onver
wacht blijkt bij het verzenden van de e-mail wat mis te zijn met 
de e-mail server in Oxford. Inderdaad, ze zouden daar nieuwe 
machines krijgen en men zou op niet te voorspellen momenten 
moeilijk bereikbaar zijn. Dan maar faxen; dat gaat gelukkig 
goed. Dit keer geen paper jam aan de andere kant zoals vorige 
week. 

De vergadering van de curriculumcommissie die namiddag komt 
gelukkig tot besluiten op een aantal belangrijke punten waar 
schijnbaar onverenigbare zaken tegen elkaar afgewogen dienen te 
worden. Het eeuwige twistpunt, dat steeds opstellers van onder
wijsprogramma's zal blijven bezighouden, namelijk de keuze 
tussen diepte en breedte van de studie, wordt gelukkig beslecht 
ten gunste van een breed opgezette studie. Gelukkig, we gaan 
geen eng gespecialiseerde ingenieurs afleveren maar we bieden 
een programma aan waarmee de afgestudeerde nog vele jaren 
later juist vanwege de breedte op kan blijven terugvallen. Hij of 
zij kan vanwege de breedte zich steeds opnieuw naar behoefte 
specialiseren en zich zo blijven vernieuwen. Op het eind van de 
middag is er het maandelijkse vakgroepvoorzittersoverleg. Daar 
vertelt de dekaan dat de prognose van de studenteninstroom 
aanleiding geeft tot ernstige bezorgdheid . De studenteninstroom 
is de laatste jaren al fors teruggelopen en de verwachtingen voor 
de toekomst zijn ronduit somber. Jonge mensen kiezen momen
teel minder dan vroeger voor een universitaire studie. Van 
diegenen, die nog wel naar de universiteit gaan, kiezen er in ver
houding minder voor een technische studie en veel minder dan 
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voorheen voor elektrotechniek. Dat verschijnsel constateert men 
ook in de ons omringende landen. Het heeft directe consequen
ties voor de financiering van de faculteit. De studenteninstroom 
is een belangrijke ingangsvariabele voor het universitaire finan
cieringsmodel en dus ook voor de personele bezetting. Dit 
betekent dat nagedacht moet gaan worden over ingrijpende 
bezuinigingen. In Delft en Twente zal dat op termijn ook gaan 
spelen. Kortom een reorganisatie met flinke bezuinigingen op 
personeel en financieel vlak hangt voor de komende jaren in de 
lucht. Er wordt natuurlijk tijdens de vergadering nagedacht over 
de oorzaken van de dramatische daling van de studenteninstroom 
voor elektrotechniek en wat er aan te doen. 

's Avonds, in het Muziekcentrum, zong Emma Kirkby de engel
tjes uit de hemel. Laat-middeleeuwse en vroeg-renaissance 
muziek, uit een andere tijd, met andere universiteiten, met 
misschien in wezen toch dezelfde problemen. 

Als je de cijfers van de ingenieursuitstroom van de faculteit 
Elektrotechniek bekijkt, vallen een aantal dingen op. Na een 
opbouwfase (van 1962 tot 1970) is de uitstroom tot 1985 nage
noeg constant gebleven op een niveau van gemiddeld 86 per 
jaar. Afgezien van een opvallende, niet-natuurlijke piek in 1988 
is na 1985 de uitstroom tot 1995 vrijwel lineair toegenomen tot 
een waarde van ruim 200 per jaar in 1995! Dat is meer dan een 
verdubbeling in tien jaar tijd! Een aantal oorzaken is hiervoor 
aan te geven, waarvan sommige typisch Nederlands zijn en 
andere een internationaal karakter hebben. Allereerst is er de 
tweede geboortegolf (kinderen van de eerste geboortegal f) die in 
deze periode aan de universiteit afstudeert. Daarnaast heeft de 
tijdgeest van de tachtiger en negentiger jaren, met onder meer de 
yuppiecultuur, een herstel van de maatschappelijke acceptatie 
van de techniek laten zien. Techniek mocht weer, en vooral in 
perioden van een ruimere banenmarkt stimuleerde dit de in
stroom. 

Maar met een ingenieursdiploma elektrotechniek of informatie
techniek op zak word je niet echt rijk en bereik je doorgaans 
geen toppositie in het bedrijfsleven, zoals met bedrijfskunde of 

rechten, weet ook de middelbare scholier. In zijn of haar gedach
tengang geven vooral deze laatste opleidingen direct toegang tot 
hoge managementsposities en management heeft in de negentiger 
jaren een grotere uitstraling dan de harde techniek. Bovendien is 
er in de loop van de jaren een grote verscheidenheid van univer
sitaire studies, deelstudies, gecombineerde studies en afstudeer
richtingen ontstaan, zodat de keuzemogelijkheid van de middel
bare scholier haast onbeperkt lijkt. Veel van die nieuwe opleidin
gen lijken leuk en lijken meer uitdaging te geven of passen heel 
goed in de belevingswereld van de abituriënten. Techniek heeft 
eerder een wat alledaags imago. Techniek is ' n doodnormaal 
onderdeel van de werkelijkheid en is er altijd geweest. Boven
dien zijn de technische studies moeilijk en zwaar hetgeen de 
kans om met succes (binnen de krapper geworden limieten van 
de studiebeurs) af te studeren niet ten goede komt. Vanwege het 
grote aanbod aan opleidingen vraagt de middelbare scholier 
(terecht) om een goede voorlichting en laat zich leiden door 
opinieonderzoeken, studie-evaluaties en satisfactieonderzoeken. 
Op de universiteiten worden daarom de activiteiten m.b.t. voor
lichting van middelbare scholieren uitgebreid, met het uiteindelij
ke doel een grotere instroom te bereiken. 

Excursie naar de 'Leeuw' bierbrouwerij in Valkenburg 
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Voorlichting over de studie aan middelbare scholieren en , meer 
in het algemeen, PR gaan belangrijk worden; dingen die tot 
dusver niet tot de primaire taken van de universiteit gerekend 
werden . Professionele PR- functionarissen hebben hun intrede al 

gedaan op het centrale universiteitsniveau en zullen spoedig ook 

op faculteitsniveau gaan werken . 

In Eindhoven heeft bij de faculteit Elektrotechniek de invoering 

van de opleiding Informatietechniek (in 1986 gestart) naast de 
opleiding Elektrotechniek een nieuwe bron van instroom opgele
verd. Ook de invoering van de verkorte opleidingen (VKO) van 
2,5 jaar voor zowel Elektrotechniek als Informatietechniek (in 
I 99 I) heeft een dergelijk effect gehad . Deze VKO-opleidingen 
sluiten naadloos aan op het HBO . Het succes van de VKO
opleidingen heeft geleid tot een aanzienlijke instroom van 
HTS'ers, in de orde van dertig procent van de huidige totale 

instroom. Deze nieuwe opleidingen hebben nochtans de drasti
sche teruggang van de totale instroom niet kunnen keren. 

En dan is er natuurlijk nog de alom aanwezige politiek. Die 
besloot om in \982 een vierjarig curriculum voor alle universi
taire studies, de zogenaamde eerste-fase-studie, in te voeren. Een 
tweede-fase-opleiding werd voorzien voor een deel van de 
afgestudeerden, zo'n 25%, en zou in samenspraak met de indus
trie opgezet dienen te worden. Voor de technische universiteiten 

zijn dat de tweejarige ontwerpersopleidingen en korte onder
zoeksopleidingen geworden. De TUE heeft daartoe het Instituut 
voor Vervolgopleidingen , tegenwoordig Stan Ackermansinstituut 
geheten , opgericht. Het instituut biedt momenteel een twaalftal 
opleidingen aan. Wij als regeltechnici hebben vooral te maken 
met de ontwerpersopleidingen "Computerondersteund ontwerpen 
en fabriceren van discrete producten" en "Mechatronisch ontwer

pen". Deze laatste opleiding maakt deel uit van de landelijk 
gecoördineerde opleiding "Mechatronisch ontwerpen" . De stu
denten van deze opleidingen krijgen in het eerste jaar een op 
maat gesneden vakkenpakket te verwerken . In het tweede jaar 
volgt een ontwerpersopdracht, die in het algemeen in de indus
trie wordt verricht. De studenten krijgen een AI0-2 (Assistent in 
Opleiding) aanstelling. Het aanvankelijk beoogde, nogal hoge, 

percentage doorstroom naar de tweede fase werd niet gehaald ; 
momenteel stroomt een paar procent door naar de tweede fase. 
Dit percentage wordt bepaald door de van overheidswege be
schikbaar gestelde middelen voor de tweede fase opleidingen en 

(uiteraard) de belangstelling van studenten . Deze is weer sterk 
afhankelijk van de zuigkracht van de industrie voor eerste-fase
afgestudeerden . 

De technische universiteiten protesteerden destijds krachtig tegen 

de voorgenomen vierjarige duur van de eerste-fase-opleiding, 
maar zonder resultaat. Studieprogramma' s moesten worden 
aangepast , en afgestemd worden op de randvoorwaarden van een 
vierjarige studie. De grote uitstroom van 1988 kan dan ook 
verklaard worden door het samenvallen van de uitstromen van 
de nieuwe vierjarige en de oude vijfjarige opleiding. Een grote 
onrust in het onderwijssysteem dus. In 1994 kwam de politiek 

op de vierjarige cursusduur van een aantal academische studies, 
waaronder Elektrotechniek, terug en besloot na herhaaldelijk 
uitstel, nog net voor de zomervakantie, dat een aantal opleidin
gen weer een vijfjarig curriculum zouden krijgen , en wel met 
onmiddelijke ingang (dus meteen na de zomervakantie)! De 
faculteit kreeg hierdoor een vijfjarige opleiding Elektrotechniek 
en behield de vierjarige opleiding Informatietechniek! 

Inmiddels was er met de studiefinanciering in de loop der jaren 

ook nogal wat gebeurd. Het gaat te ver om in detail op de 
ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaren in te gaan. Duidelijk 
is dat in de loop der jaren een ingewikkeld systeem van beurzen 
en leningen (op een gegeven moment aangevuld met een open
baar-vervoerkaart) is ontwikkeld . Daartoe is in Groningen een 
omvangrijk bureaucratisch apparaat ingesteld, dat het doen en 

laten van de student wat betreft studievordering nauwgezet 
bijhoudt. Ingegeven door de steeds toenemende bezuinigingen 
van de overheid worden studenten in de toekomst onderworpen 
aan de tempobeurs, hetgeen inhoudt dat slechts marginale afwij
kingen van het nominale studiepatroon getolereerd zullen wor
den. Een merkwaardig verschijnsel doet zich daarbij voor, 
namelijk de additionele financiering van de student door de 
universiteit zelf. Dit wordt ingegeven door de 'slag om de 
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student' die meer en meer door de universiteiten gevoerd gaat 
worden. De reden ligt voor de hand: hoe meer studenten je hebt, 
hoe gezonder de financiering van de universiteit is. Dus komen 
allerlei vormen van financiële tegemoetkomingen en compensa
ties in aanmerking. 

Terug naar de regeltechniek. Moderne studieprogramma's, die 
regelmatig door landelijke visitatiecommissies geevalueerd 
worden, zijn ontwikkeld. Daarbij wordt, wat de regeltechniek 
betreft regelmatig majeure vernieuwingen, met name in de 
keuzevakken, doorgevoerd . Intensief contact met collega's in 
eigen land, maar ook in de omringende landen is daarbij een 
belangrijke stimulans. In Nederland is het nationale overleg van 
regeltechnici aan de universiteiten reeds vele jaren goed ontwik
keld. Begin tachtiger jaren is de Stichting Meet- en Besturings 
Technologie (SMBT) opgericht. Deze stichting organiseert 
jaarlijks met Belgische collega's een zeer succesvolle Benelux 
Meeting waar de meerderheid van de universitaire regeltechnici 
van België en Nederland elkaar ontmoeten, zowel de theoretici 
uit de wiskunde faculteiten als de meer toepassingsgerichte 
regeltechnici uit de technische faculteiten. A Is gevolg hiervan 
kent het "Benelux regelwereldje" elkaar erg goed. Dit is van 
belang gebleken voor het stimuleren van allerlei vormen van 
overleg, afstemming m.b.t. onderwijs en onderzoek en gezamen
lijk standpuntbepaling op nationaal niveau. SMBT heeft bijna 
vijftien jaren een waardevolle rol in ons vakgebied gespeeld. 

Tegelijk met de introduktie van de twee-fasenstructuur aan de 
universiteiten is ook het AIO-stelsel ingevoerd. Naast de reeds 
genoemde tweejarige AIO 's zijn er vierjarige AIO's, de promo
tie assistenten . Het zijn eerste-fase-afgestudeerden die een AIO 
aanstelling verworven hebben. Hun taak is onderzoek met als 
einddoel een promotie. Zij vormen voor een belangrijk deel de 
onderzoekcapaciteit van de vakgroep. Voor promotie-AIO's zijn 
ruime faciliteiten beschikbaar in de vorm van moderne appara
tuur en budgetten en zeker niet te vergeten de reisbudgetten 
welke door instanties als NWO en Shell ter beschikking worden 
gesteld. Een ER-AlO is in het algemeen een aantal keren in het 
verre buitenland op congresbezoek geweest om daar te rapporte-

ren van de laatste ontwikkelingen van het onderzoek. 

Door de politiek zijn inmiddels nieuwe structuren bedacht, de 
onderzoekscholen. Voor ons vakgebied is dat de interuniversitai
re onderzoekschool Systeemtheorie en Regeltechniek DISC 
(Dutch lnstitute of Systems and Control), in 1995 opgericht door 
de drie TU 's, met de TUD als penvoerder. Behalve de oprichters 
participeren CWl (Centrum voor Wiskunde en Informatica) in 
Amsterdam, de Rijks Universiteit Groningen, de Landbouw 
Universiteit Wageningen, de Rijks Universiteit Limburg en de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. DJSC neemt deels de taken van 
SMBT over en is daarnaast een instituut ten behoeve van onder
zoek en opleiding. DISC verzorgt cursussen voor het tweede
fase-onderwijs op landelijk niveau en bemoeit zich met kennis
overdracht aan bedrijfsleven en overheidsorganisaties. Onze 
vierjarige AIO's volgen in het eerste jaar van hun aanstelling de 
cursussen van DISC in Utrecht en ontmoeten op deze manier 
docenten van andere instituten en collega-AIO's. De cursussen 
zijn pittig maar worden met plezier en inzet gevolgd. 

Een onderwijs/onderzoekgroep anno 1996 aan een TU toont een 
geheel ander beeld dan die uit de vijftiger/zestiger jaren. Destijds 
was het "ivoren toren"-imago wellicht van toepassing, momen
teel is de groep een bussiness unit aan het worden met strategi
sche plannen, toetsbare doelstellingen, een strakke begroting en 
een strakke tijdplanning. Hoe dan ook, de gekozen (of opgelegde 
vonn) zal wel bij het tijdsbeeld passen. 
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Overziehtslijsten en statistische gegevens 
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Receptie t.g v. de benoeming van Prof Eykho./J tot lid van de Academie van Wetenschappen 1988. 
Vln.r. Ad Damen, Pa u/ Van den Hof Dolf van Rede, Ton van den Boom, Barbara Cornelissen, 
stageair Ce Xiaohong. Pim Eggink en Wim Beckers. 
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Chronologisch overzicht personeel ER 1959-1996 

5 6 7 8 9 
NAAM 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 

Mulders, C.E. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Grimberg, G.J.C. · • • 
Werf, E. B.v.d . • • 
Wijn·Goor, L.v .d. · · · scr • • • • • 
Woer lee , M. · 
Arends , J . H. W. · 
Ven, H.H.v.d. · 
Bogers , W.J. 
Romi jn, I. 

Lückers, J.J.R.M. · 
Oome, J.O.M. · 
Borghouts, P.C.A. · 
Kouwenbe rg, N.G . M. 
May, R.E. · 
Eykhoff, P. · 
Kanters, M.J . · 
Rede, A.A.v. · 
Scha lk, M.J.C.P.M . v. · scr 
Breke l, C.A.M.v.d. · · 
Graft, A.H.A.S.v.d. · 
Haram, M.M.· 
Heuvel, G.J.v.d. 
Langers, R.E. 
Severs, J . 
Si es, E. · 
B l es , B • A • L. · 
Darrman, P. · 
Ge l sing, A.P. · · · 
Kroef, A.P.M. · · · · scr · 
Lit, H.J. 
Boom, A.J.W.v.d. 
Ger ret sen, F .W. · 
Huber , C. 

• • • • • • • • 
• • • • • • 
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* 

• in 1980 naar vakgroep EM E Medische Eleklrolechniek overgegaan • Bron TUE Studieg ids plus enige aanvull ingen 
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CHRONOLOGISCH OVERZICHT PERSONEEL ER 1959-/996 

5 6 7 8 9 
NAAM 9 0 1 2 3. 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 

Piceni, H.A.L. · 
Soest, P.C . v. · 
Bekkering, D. H. 
Bergen-Lucassen, J.v. 
Leliveld, II . H. 

scr 

Mulders , P.C. · 
Mutsers-Akroyd, II . L.M. scr 
Roevros, J.J.G. · 
Audenaerde, K.R. · 
Velden, H.A.v.d. · 
Sanders , E. 
Sweep, A.J.II . · 
Damen, A.A.H. 
Nunen, J.J.H . v . · 
Ossevoort, H.J . M. · 
Stapper, M. 
Jansen, J. mevr. 
Kylstra, F.J . · 

· · scr · · · · · · · · · · · 

Bakker, R.M. 
Huibe rs -llec kx, G.P.M. ·scr 
Zorge , R.A. 
Beneken, J.E.II. · 
Groenendaal, A.II.M . · 
Groot, C. J . de 
Lemmens , II . J.M. 
Lywood-Joziasse , 11. · 

Jorrit sma , F.F. 
Schoot, P.ll.v .d . · 

scr · 

Vermeulen -Dekker , J.ll. scr · 
Drahman-Meijer , M.A.V. scr 
Vliet, R. G. v. 
Ypma, S. H. · 
Braam, J.T.M . 
Blom, J.A. 

· · scr 
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Dinther, J.A.v. 
Gennip, J. J. P 
Nicola, V.F. 
Cornelissen-Milner, B. · scr · 
Aal st , Th.v. · · · · · · · · · · · · 
Simon, M.A. 
Janssen, P.H.M. · 
Brinker, A. C.den · 
Hof, P.M.J. V.d . · 
Beckers, J.W.J.J. 
Lucassen, F.H.R. · 
Wezenbeek, H.C.F.M. 
Sabl ik, P.W. 
Zhu, Y. · 
Egg i nk, W. 
Hendrix, W.H.A. 
Bartzke, U.K .P. · 
Driessen, M.H. · 
Klompstra, M.H . · 
Olthui s , N. · 
Verhoef, H. 
Keu l ers, M. L . B. 
Boom, A.J.J.v.d. 
Backx, A.C.P.M. 
Falkus, H.M. · 
Hanaj ik, M. 
Mazák, J. 
Wei land, S. 
Ariaans, L.J.J .M.· · 
Bosch, P.P.J.v.d. 
Dunias, P. 
Gorter, R.J. 
Boers, Y. · 
Luo, J. S. · 

scr 
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ER schiet haar pijlen af (1996) . 
v.l.n.r. Hung Uu. Leon Ariaans. Maurice Heemels, JozefMazák, Joberf Ludlage, Yvo Boers, Ton Backx, Ad Damen, Trainer, 
Wil Hendrix, Remi Zorge, Robert-Jan Gorter, Ron Kunst, Ton van de Graft en Paul van den Bosch 
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Histogram personeel vakgroep ER 
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· • Personeel 4-jarige AIO's 

Aantallen medewerkers in de vakgroep ER over de jaren 1959 tot en met 1996. gebaseerd op de 
gegevens uit het "Chronolog isch overzichtpersoneel ER /959-1996". 
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Prof Kylstra biedt prof Mulders een gedenkboek aan ter gelegenheid van diens afScheid, 
7 januari /983. 
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Hoogleraren in de vakgroep ER; 1959-1996 

dr. C.E. Mulders 
meet- en regeltechniek 
gewoon hoogleraar van 1959 tot 1980 
leeropdracht van 1980 tot 1983 
intreerede op 23 oktober 1959: 
"Mogelijkheden en beperkingen der electriciteit" 
afscheidsrede op 7 januari 1983: 
"Een stuk van mijn leven" 

dr.ir. P. Eykhoff 
meet- en regeltechniek 
gewoon hoogleraar van 1964 tot 1990 
deeltijdhoogleraar van 1990 tot 1996 
intreerede op 9 apr i I 1965: 
"Onzekerheid als opgave" 
afscheidscollege op 15 maart 1996: 
"Omzien in verwondering' Vooruilzien in vertrouwen 

dr. H.A. van der Velden 
meet- en regeltechniek, in het bijzonder de elektrische energie 
buitengewoon hoogleraar van 1968 tot 1969 

ir. D.H. Bekkering 
medische elektrotechniek 
leeropdracht van 1968 tot 1969 
buitengewoon hoogleraar van 1969 tot 1972 
intreerede op 18 september 1970: 
"Technologische structuren en biologische systemen" 

ir. F.J. Kylstra 
meet-en regeltechniek 
gewoon hoogleraar van 1972 tot 1991 
intreerede op 1 november 1974: 
"Proces en processor" 
afscheidscollege op 25 november 1994: 
"Rekenschap" 

dr.ir. J.E.W. Beneken 
medische elektrotechniek 
buitengewoon hoogleraar van 1973 tot 1976 
gewoon hoogleraar van 1976 tot 1995 
intreerede op 6 juni 1975: 
"Meten, regelen en gezondheidszorg" 
afscheidscollege op 24 maart 1995: 
"People and medicaltechnology" 

dr.ir. A.C.P.M. Backx 
identificatie en regelen van industriële processen 
deeltijdhoogleraar sinds 1990 
intreerede op 8 juni 1990: 
"Identificatie en regeling van industriële processen. 
Relevant voor marktpositie en maatschappij?" 

dr.ir. P.P.J. van den Bosch 
TUD: regeltechniek 
voltijdhoogleraar van 1988 tot 1993 
intreerede op 21 april 1989: 
"Regelen en (Be)sturen" 
TUE: meten en regelen 
voltijdhoogleraar sinds 1993 
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De drie eerste gepromoveerden van ER zoeken het hogerop in de Ardennen (1996). 
v.l.n.r. Ton Backx, Ad Damenen Ad van den Boom. 
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Promoties in de vakgroep ER tot 1 januari 1997 * 

ir. A.A.H. Damen 23 september 1980 
'On the observability of electrical cardiac sourees' 
Prof.dr.ir. P. Eykhoff en prof.dr. J. Strackee 

ir. A.J.W. van den Boom 28 september 1982 
'System identification; on the variety and coherence in para
meter- and order estimation methods' 
Prof.dr.ir. P. Eykhoff en prof.ir. H.B. Verbruggen 

ir. A.C.P.M. Backx 3 november 1987 
'Jdentification of an industrial process: a Markov parameter ap
proach' 
Prof.dr.ir. P. Eykhoff, prof.ir. 0. Rademaker en 
dr.ir. A.A.H. Damen 

ir. P.H.M. Janssen 31 mei 1988 
'On model parametrization and model slructure selection for 
identification of M/MO-systems' 
Prof.dr.ir. P. Eykhoff, prof.ir. O.H. Bosgra en 
dr.ir. A.A.H. Damen 

ir. P.M.J. Van den Hof 3 maart 1989 
'On residua!-based parame/risa/ion and identification of multiva
riable systems' 
Prof.dr.ir. P. Eykhoff, prof.ir. O.H. Bosgra en 
dr.ir. A.A.H. Damen 

ir. Yu-Cai Zhu 13 februari 1990 
'/dentification and control of M/MO industrial processes: an 
inlegration approach' 
Prof.dr.ir. P. Eykhoff en dr.ir. A.A.H. Damen 

ir. F.H.R. Lucassen 13 november 1990 
'Model!erings-en regelalgoritmen voor industriële robots' 
Prof.ir. F.J. Kylstra 

ir. H.C.F.M. Wezenbeek 22 juni 1992 
'A system for measurement and control of weid pool geometry in 
automatic are welding' 
Prof.ir. F.J. Kylstra en prof.dr. G. den Ouden 

ir. A.J.J. van den Boom 5 januari 1993 
'MJMO system identification for H,, robust contra!; a frequency 
domain approach with minimum error bounds' 
Prof.dr.ir. P. Eykhoff, prof.ir. O.H. Bosgra en 
dr.ir. A.A.H. Damen 

ir. M.L.B. Keuiers 2 september 1993 
'fdentification and control of a fed-batch process; application to 
culture of Saccharomyces cerevisiae' 
Prof.dr.ir. P. Eykhoff, prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx en 
dr.ir. A.J.W. van den Boom 

ir. H.M. Falkus 22 september 1994 
'Parametrie uncertainty in system identification' 
Prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx, prof.ir. O.H. Bosgra en 
dr.ir. A.A.H. Damen 

M. Hanajik M.Sc. 7 december 1995 
'Scene verification using an imaging model in 3-D computer 
vision 
Prof.dr.ir. P.P.J. van den Bosch en prof.ir. F.J. Kylstra 
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J. Mazák, M.Sc 25 november 1996 
'Transition control based on grey, neural stales' 
Prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx, prof.dr.ir. P.P.J . van den Bosch en 
dr.ir. A.A.H . Damen . 

Ir. P. Dunias 2 december 1996 
'Autonomous robots using artificial potenrial jields ' 
Prof.dr.ir. P.P.J. van den Bosch en prof.dr.ir. J.J. Kok. 

* venneld zijn promoties waarbij een hoogleraar van ER eerste promotor was 

PROMOTIES IN DE VAKGROEP ER TOT I JANUAR11997. 
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Afgestudeerden Ontwerpersopleidingen tot 1 jan 1997 

Ontwerpersopleiding Mechatronisch Ontwerper 

ir. R.J.A. Gorter, 
'A parameter estimalor for induction machines'; 
vakgroep ER; september 1994 

ir. P. Krechting, 
'Ontwerp van een serva-elektrische 95 tons kantpers '; 
SAFAN BV, Lochem; maart 1996 

ir. P.B. Houtkamp, 
'Prepara/ory study of a /wo axes mirror dejlec/ion system with 
magnetic hearing'; 
vakgroep ER; september 1996 

ir. R.C. Kunst, 
'The developmenl of a low cos/ altilude and heading reference 
system '; 
Hollandse Signaal apparaten; september 1996 

Ontwerpersopleiding Informatie- en communi
catietechniek 

J. Garas M.Sc, 
'Personal Sound using active sound con/rol ', 
Philips Research Laboratorium; augustus 1996 

Ontwerpersopleiding Computergesteund 
Ontwerpen en Fabriceren van Discrete Producten 

ir. F.P.A.M. Schmiermann, 
'Ce /1/line controller functionality '; 
Philips CFT, Automation Technology; september 1992 

ir. Hong Guang Wang, 
'Object-oriented design and implemen/alion of the FALC trans
portalion syslem controller'; 
vakgroep ER; mei 1993 

ir. L.H.D. Geraats, 
'Definition of a design path for the design of electronic syslems 
at Philips-CFT-ISP-JMJ'; 
Philips CFT/TUE; september 1993 

ir. F.C.G. van Mijnsbergen, 
'Ontwerp van een LCD beeldscherm voor een draagbare kleu
rentelevisie'; 
Philips, Flat Panel Display Co.; december 1995 
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AFGESTUDEERDEN ONTWERPERSOPLEIDINGEN TOT I JAN 1997 

Robert-Jan Gorter ontvangt hel diploma Mechatronisch Ontwerper van prof van den Bosch, september 1994 
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Afgestudeerden in de vakgroep ER tot 1 januari 1997 

1963 

Bejczy, C.l. 

Heins, W.W. 

Smit, C. 

1964 

Bekkers , G.W. 

Brunink, J.H. 

Geuns, J.P. van 

Ploos van Amstel. H.Th. 

Polak, M.M . 

Timmers, M.H.J . 

Vleeschouwer, W.C. de 

Wils, J.FA 

1965 

Brekel, C.A.M. van den 

Driessen, J.P.M. 

Niet-lineaire analoog-digitaal omzetter voor 
temperatuurmetingen met thermokoppel s. 

Traagheidsnav i gat ie. 

Bouw van een digitale correlator. 

Digitale snelheidsregelaar. 

Een sampled data servosysteem. 

Een automatisch navigatie-systeem. 

Een servosysteem met variabele terugkoppe
ling. 

Een frequentiemodulatie- en pulscodemodula
tiesysteem voor telemetrie . 

Onderzoek aan servosystemen van verschil
lende typen. 

De temperatuurregeling van een galvanisch 
bad . 

Model van een traagheidsnavigatiesysteem. 

Een automatische digitale wisselstroombrug. 

Procesparameterschatting: het schatten van de 
tijdsafhankelijke coëf!icienten in de over
drachtsfunctie H(s) = a,,+a,s/l+b,s+b2s

2 door 
continue modelafregeling. 

Jacobs, G.W.C. 

Kouwenberg, N.G.M. 

Strausz, I. 

Uyl , P.D. den 

1966 

Dijk , L.P.J. van 

Geusens, J.H.M.J. 

Harten, J. van 

Kok, G.F. 

Laurs, A.J.H. 

Nijmeijer J. 

Woerlee, M. 

1967 

Boom, A.J.W. van den 

Jong, E.L.M. de 
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Niet-lineariteiten in servosystemen. 

Onderzoek aan de niet-lineariteit van kool
weerstanden. 

Spanningstabil isatie. 

Constructie van een elektromechanisch bandfil
ter voor gebruik bij 60 kHz. 

Automatische arregeling van middenfrequent 
bandfilters. 

Enige eigenschappen van bemonsterde serva
systemen voor het numeriek besturen van 
gereedschapsmachines. 

De beschrijving van niet-lineaire systemen. 

Uitschakelcriteria voor gekoppelde elektrische 
generatoren in niet-stationair bedrijf. 

Automatische wisselstroombruggen met fase
gevoelige detectie. 

Voertuigdetectie m.b.v. inductieve opnemers. 

Traagheidsnavigatie zonder gestabiliseerd pla
teau. 

Impliciete schatting van procesparameters 
m.b.v. een digitale rekenmachine . 

Besturing van een open-cassegrain antenne. 
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Kessels, J.L.W. 

Kuipers, R.H. 

Melis, J.H.A.M. 

Sins, A.W. 

Tercic, E.J. 

Tilborg, A.J.J.M. van 

1968 

Beckers, H.F.M. 

Bongaarts, J. 

Bruijn, P.C. de 

Ellenkamp, LA. 

Gaalman, G.J.C. 

Holland, W.P.J. 

lngen Schenau, H.A. van 

Leeuw, A.C.J. de 

Nobach, H.G. 

Ophey, P.J .M. 

Roevros, J.M.J.G. 
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Het detecteren van het elektrische hartsignaal 
te midden van spierruis. 

Een adaptief optimaal regelsysteem. 

Expliciete schatting van procesparameters 
m.b.v. een digitale rekenmachine. 

Het bepalen van de overdrachtsfunctie van 
systemen bij aanwezigheid van uitgangsruis. 

Toepassing Sensitivityanalyse. 

Het onderdrukken van limit-cycles in servosys
temen met speling en vering. 

Voortzetting onderzoek cassegrain-antenne. 

Analyse van het hartritme. 

Simulatie van continue systemen op de digitale 
rekenmachine . 

Model van en metingen aan de bloedsomloop 
van een been . 

Kleinste kwadratenschattingen volgens de 
expliciete methode. 

Een bloedstromingsmeter werkend met ultra
geluid en gebruik makend van het Doppleref
fect. 

Regeling van de hartfrequentie d.m.v. intrave
neuze infusie van isoprenaline. 

Beschouwingen over de methoden van pa
troonherkenning. 

Een systeem voor het meten van zuigertem
peraturen in verbrandingsmotoren langs radio
Ielemetrische weg. 

Parameterschatting door modelafrege ling. 

Electramagnetische flowmeting. 
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Rooij, H.J .M. van 

Smedema, C.H. 

Zanting, B. 

1969 

Baaten, J.W.M. 

Custers, J.J.M. 

Droogh, M.P.M. 

Durinck, J.R. 

Gennip, W.N.P.B. van 

Hagenberg, Th .H.M. 

Herk, M. van 

Mulders, A.L.A. 

Prinsen, P.J.A. 

Puts, J.W.H. 

Reitsma, H. 

Rothkrantz, J.J .H. 

Schaik, H.T.A. van 

Vroom, N.R.A. 

Weymans, G.J.A. 

Metingen aan een scheepsachterstuk. 

Toepassingen van het discrete maximumprin
cipe op de regeling van elektrische energiecen
trales. 

Ringlaser als inertiële richtingssensor. 

Schatting van hartparameters. 

Optimalisering van een regelsysteem voor 
set-pointvariatie en belastingvariatie. 

Parameter- en toestandschatting. 

Rekenkundige benadering van klinisch gestelde 
diagnosen. 

Direct Digital ControL 

Horizontaal model van een Schuierpendule 
voor traagheidsnavigatie. 

Parameterschatting toegepast op de bloedsom
loop van de mens. 

I. Meetopstelling ter registratie van equifaselij
nen . 

2. Apertuurantenne voor monopulssystemen. 

The Human Operator. 

Stuureenheid van een hybriede rekenmachine. 

Bepaling van het slagvolume vanuit het tijds
verloop van de aortadruk. 

Een substitutie brugmethode voor de bepaling 
van de seriecapaciteit in het vervangingssche
ma van een kwartskristal. 

Een inertiele richtingssensor met contraroteren
de stemvorken. 

Het hybriede systeem. 

Fotoelektrische reflektie plethysmografie. 
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Westenberg, J .Z. 

Willemsen, J.P.H . 

1970 

Bael, G.P.J .A. van 

Beerendonk, l.N.M.A. 

Bloemendaal, R.M. van 

Blom, J.A. 

Damen, A.A.H. 

Dietz, J.L.G. 

Evers, V.H.CM. 

Govers, CP.M. 

Graaf, D.N. v.d. 

Hoeven, A.J.W. van der 

Kamperman, Th.M . 

Krutzen, F.G. 

Lierop, T.H.M.Th. van 

Methoden voor het schatten van parameters 
van niet-lineaire processen. 

Parameterschatting: Modelafregeling. 

Produktieproces van diazo materialen Océ K-
30S en Océ A 30S gelakt transparant papier. 

Reactiviteitsbepaling in de Athene-reactor. 
(Zie ook Vonhögen). 

Ontwerp voor een antennebesturing met een 
digitale rekenmachine. 

Een elektrisch model van de spier-synthese en 
analyse van motorunit actiepotentialen. 

Schattingen aan de depolarisatiegolf over de 
beide hartkamers. 

ALGPSS, een programma voor discrete simu
latie van dynamische stochastische processen. 

Het gebruik van een gegeneraliseerd model 
voor kleinste-kwadratenschatting aan gesloten 
systemen. 

The beat to beat determination of stroke volu
me from the aortic pressure contour. An expe
rimental comparison of method . 

Ontwikkeling van een digitale afstandbesturing 
voor een grote antenne . 

Regelaspecten van digitale sturing bij analoog 
gesimuleerde processen. 

Het ontwerp van een instrument voor het me
ten van de sinusaritmie. 

Het schatten van de tijdsonafhankelijke para
meters van een lineaire overdrachtsfunctie. 

Spectraalanalyse en coherentiefuncties voor het 
beschrijven van electrische activiteiten van de 
hersenen. 

Lit, H.J. 

Nunen, J.J.H. van 

Opgenoorth, W.J. 

Papaikonomou, E. 

Ravenzwaay, E. Th . van 

Riemens, C.J . 

Scha, R.J.H. *) 

Scheffelaar, M.A.W. 

Sies, E. 

Smets, A.J. 

Teuling, D.J.A. 

Verhagen, P.A.C 

Veth, A.F.L. 

Vonhögen, J.M. 

Vonhögen, J.M ./ 
Beerendonk, l.N .M.A. 

Waal , B.M.J . de 

Wijnakker, WH.M. 
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Metingen aan diëlectrica m.b.v. een trilholte. 

Registratie en automatische verwerking van 
cardiogrammen t.b .v. hartparameterschatting. 

Dopplerllowmeting. 

Communication and control hierarchy in the 
brain-pituitary-adrenal axis . A system theory 
and computer simulation approach. 

De realisatie van een adaptief regelsysteem. 

Bepaling van de eigenwaarden van een over
drachtsfunktie verkregen door een theoretische 
benadering van het dwarstrillingsgedrag van 
een schroefas met hieraan gekoppelde schroef. 

Het filteren van pianosignalen. m.b.v. een digi
tale computer. 

Gaslasers, ringlasers en rotatiesensoren. 

Herziene stuureenheid voor de hybriede reken
installatie van de afdeling der Elektrotechniek. 

The instrumental variabie method and related 
identification schemes. 

Electrooie Image Motion Compensation in a 
Portable Television Camera. 

Schatting van tijdvertragingen; een inleidende 
studie. 

Parameters voor de toestand van de ongebore
ne. 

Reactorruis analyse m.b.v. correlatie-technie
ken ; Meetrapport. 

Reactorruis analyse m.b.v . correlatie-technie
ken; Theoretisch. 

Arm arterial parameters from externally mea
sured pulsewave contours. 

Parameter estimation on the human circulatory 
system by a hybrid computer. 
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Wit, C.J. de 

Woltring, H.l. 

1971 

Arts, M.G.J. 

Bles. BAL 

Bruinenberg, H. 

Daniels, S.A.G. 

Dijk, J.H .M. van 

Hoeks, A.P.G. 

Kitzen, J.F. M. 

Kregting-Jansen, J. 

Loeve. J. 

Lurrerveld, R. van 

Schoenmakers, G .J. 

Sommen, F.L.M v.d. 

l24 

Computermethoden voor het diagnostiseren 
van patienten met respiratoire aandoeningen. 

Detectie van vaatwandexcursies door middel 
van continu ultrageluid. 

On the instantaneous measurement of blood
flow by ultrasonic means . 

Digital inertial sensors and the processing of 
their outputs. 

Datatransmissieverbinding met een halfgeleider 
lichtbron. 

Een onderzoek naar de gevolgen voor het 
fonocardiogram bij deformatie van de Starr
Edwards kleppen. 

De "Group Method" of Data Handling, een re
gressietechniek met herhaald kombineren en 
selekteren van intermediaire variabelen. 

Potentiaalschommelingen in de hersenen: hun 
simulatie door een artificieel neuronaal net
werk en hun analyse. 

Parameterscharring aan een I ineair overdrachts
systeem met een analoog model. 

Function minimization: Theory of optima! 
creeping random search methods and practical 
adaptive random search algorithms. 

Estimation of hemadynamie parameters in the 
human leg arteries. 

An optimalizing system for control of the 
ignition timing of cambustion engines. 

Meten van correlatiefuncties m.b.v. digitale 
meerrechnieken. 

Het bepalen van de orde van lineaire systemen. 
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Stunnenberg, J. 

Swenne, CA *) 

Talmon, J.L 

Tilanus, E.W. 

Tomesen, H.H. 

Vermeulen, C. 

Vogten, L.L.M. 

Weerd, J.P.C.M. de 

1972 

Andreä, R. 

Arpeau, R.P. 

Bemmel, T. van 

Bos, K.H.N. 

Bovens, B.J.C. 

Dijk, G.H.M. van 

Fleuren, P.W.M. 

Eliminatie van hoekafhankelijkheid bij Dop
pler-flowmeting. 

Een studie betreffende de classificatie van 
ventrikel complexen in het electrocardiogram. 

Approximated Gauss-Markov Estimators and 
Related Schemes. 

Analysis and si mulation of transport phenome
na in the bloodstream. 

Linear and nonlinear rnadelling of a tubelike 
aorta. 

Parameterscharring aan een model van het 
arteri~le systeem m.b.v. een hybriede rekenma
chine . 

Ultrasone gasflowmeting voor longfunctieon
derzoek . 

Detectie van hoogfrequente componenten in 
het electrocardiogram. 

De toepassing van een kleine computer bij 
analyse van funkties in tijd- en frekwentiedo
mein. 

Roterende stemvorken voor een inerti!:le hoek
sne lheidsmeter. 

Interferentieverschijnse len bij vaatwanddetektie 
met kontinu ultrageluid. 

Bepaling van de dynamische parameters van 
de Athene reaktor door middel van ruis ana
lyse. 

Kalman filtering: Parametersensitivity and pro
grams for a small digital computer. 

Theory of Gyro with Rotating Gimbal and 
Flexural Pivots. 

Polygoonlaser als inertiele rotatiesensor. 
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Prof Mulders reikt aan ir. R. Arpeau de bul uit, 22-6-1972. 

Gruijthuijsen, A.FAM 

Kooy, WL 

Kraal , D. 

Kraan, RJ .W.Ph . 

KruiZen, F.M.H. 

Langers, R.A. 

Leliveld, W.H. 

Mark voort, J .A. 

De afregeling van een depolarisatiemodel van 
het hart. 

lnvestigation of the properties of piezoelectric 
transducers used in ultrasonic visualization 
systems. 

Testprogramma's hybride rekenmachines 

Computerverwerking van laboratorium resulta
ten. 

Onderzoek naar de optimaliteit van een trig
gergenererend systeem voor de detectie van 
hoogfrequente componenten in het electrocar
diogram . 

Parameterschaning aan een diskreet lineair 
proces onder invloed van ruis. 

A Mock Circulation System. 

Het bepalen van de parameters van het ele
ktrische vervangingsschema van een monoli
tisch kwartskristal filter met meerdere elektro
den 

Quaadvliet, W.B.P. 

Rodermond, E. 

Schraven, R.W.M. 

Smolders, Fr.DJ. 

Sysling, J. 

Thonus, J.A. 

Timmer, H.W. 

Ven, G.C.M . van de 

Webers, MJ.H. 

Weijs, G.J.M. 

Wijdeveld, 8. 

Woolderink, AJ . 

Zeeuw, M.P.J.M. de 

1973 

Caron, P.M. 

Enden, A.W.M. v.d. 
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Gasstromingsmeter volgens het wervelprincipe. 

De reflektie van elektromagnetische straling 
tegen regenwolken. 

Registratie van horizontale en verticale oogbe
wegingen met behulp van de limbusreflectie
methode . 

Modelonderzoek naar het gedrag van een arte
rie onder een manchet tijdens indirekte bloed
drukmeting. 

Relatie- en correlatiefunkties in EEG analyse. 
Een vergelijkend onderzoek . 

Parameterschaning aan een vervangingsschema 
voor kwartskristalfilters. 

Parameterschaning aan een model van de aorta 
met behulp van een hybride computer. 

Onderzoek van methodes voor optimaal filte
ren, in het bijzonder met betrekking tot de 
regelbaarheid. 

Passieve elektrische geleiding in dendrieten
stelsels. 

Dopplerflowmeting door bepaling van gemid
delde frequentie. Instrumentatie en testmetho
den. 

Dataverwerking van gamma-kamera opnamen 
m.b.v. een digitale komputer. 

Parameterschaning aan lineaire systemen met 
behulp van datarekonstruktiefilters. 

lntensiteitsmeting van ultrasoon geluid . 

Test-routines voor de analoge rekenmachine en 
interface van de groep ER. 

Bepaling van de orde van lineaire discrete en 
continue processen. 

125 



Gelsing, A.P. 

Goes, W.P. 

Ham, D.M. van 

Hengel, A. van de 

Holtz, I.F.E.M. 

Jeurissen, E.M.G. 

Koldewijn, G.J.R. 

Ligtenberg, CL van 

Mesman, W.F.LG . 

Nieuwhof, J.M.H. 

Poppelaars, A. 

Skacel, C 

Smits, HAJ. 

Spronck, PJ.M. I 
Wunnik, H.M.A. van 

Verstraelen, F.A.M.T *)/ 
Uden, J.C.M. van ") 

Vijgen, R.H.M. 
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Ontwerp en realisatie van een tijdoptimaal 
systeem. 

Separation of signals due to arterial and ve
nous bloodflow, in the doppier system, that 
uses continuous ultrasound . 

Detektie van voetpunt en incisura in de carotis
pulsatie tijdens opklimmende belasting. 

Dipole fields in homogeneaus bounded media 
applicable to heart studies. 

Het hybride koppelapparaat tussen de PDP-
11120 en de Hitachi 505. 

"On-Line" parameterschatting van 2e orde pro
ces met behulp van een minicomputer. 

Modelstudie aan het perifere auditief systeem. 

Onderzoek naar de invloed van de middenoor
luchtbelresonantie op de beengeleidings- en 
luchtgeleidingsdrempel van patienten waarbij 
de stapes is gefixeerd . 

Rekenalgorithmen in de optimale regeltheorie. 

Real time parameterschatting aan de Human 
Operator. 

Bepaling van de stoorkoppels van een Hooke 's 
Joint Gyro door precessiebaananalyse. 

Simulatie van een digitale rekenmachine. 

Automatic de teelion of epileptic spikes in EEG 
recordings. 

Digitale kodering van muzieksignalen datare
gistratie op een kassetterecorder. 

Schatting van de zuurstofverzadigingsgraad 
van de bloedsomloop en de fractie bloed in de 
huid d.m.v. een onbloedige spectrale meetme
thode. 

Theoretisch en experimenteel onderzoek aan 
dispersie funkties. 
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Vlek, TH.A.M. 

Woensdregt, D.M P 

1974 

Beex, A.A.M. 

Biersteker, A.W. 

Breimer, AJ. 

ldentification of continuous linear systems 
using transform- and convolution methods. 

De koppeling van een PDP 11/20 computer 
aan het Burroughs B 6700 systeem van de 
THE. 

Identificatie van een klasse niet-lineaire syste
men. 

Automatische bepaling van het begin en het 
einde van de electromechanische systole. 

On the identification of linear processes. 

Ir. Breimer spreekt namens de pas afgestudeerden 
een (dank)woord 10-1-1974 
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Brouwers, F.P.W. 

Burema, T. 

Cock, W.M. de 

Daal, H.W. van 

Faessen, L.M.H. 

Giesbers , H.A. 

Gootjes, J.M. 

Grunsven, F.L.A. van 

Hopmans, AC.M . 

lnunink, K.A. *) 

Kruizinga, R. 

Kurver, P.H.J . 

Lony, H.M .M. 

Looyen, J.C. 

Performanceonderzoek van procescomputersys
temen. 

Een gelijktijdig zendend en ontvangend kristal 
in het kontinue Dopplerbloedsnelheidsmeetsys
teem en evaluatie van het bestaande systeem. 

Vloeistofniveauregeling in een fysisch aorta
model; Meting van de visco-elastische eigen
schappen van het wandmateriaal in een fysisch 
aorta-model. 

Beeldstabilistie met vloeistofprisma en gyro
skoop . 

Het meten van de intensiteit van ultra-geluid 
door diffractie van licht. 

On the determination of the order of linear 
discrete and continuous systems. 

Parameterschatting m.b.v. verschillende instru
mentale variabelen. 

Het modelleren van "human-operator"gedrag: 
een overzicht en een praktisch identificatie
schema. 

Parameter estimation on a aortalike tube with a 
distributed parameter model. 

Een regelaarontwerp op basis van een limiet
criterium. 

Classification of Cardiac patieniS and normals 
based upon systolic time intervals measured 
during exercise 

Het detecteren en herkennen van patronen in 
de intra-uteriene druk en de foetale hartfre
quentie. 

Stoorkoppelcompensatie en sturing voor een 
Hooke's Joint Gyro. 

Statistische detectie van gebeurtenissen in een 
fysiologisch signaal; toegepast op het elektro
cardiogram. 

Overbeek, A.J .M. van 

Pant, J.A .W.F.M.van der/ 
Leeuw, J.W . van der 

Roosdorp, W.B.M. 

Verwer, I.J.G.M. 

Witteveen, F.J .F.M. 

1975 

Bock, J.H .A. de 

Duquesnoy, A.J .H.M. 

Erens, H.M.Chr. 

Goolberg, AC.M. van de 

Gussen , G.J.M . 

Haak, R. 

Haffmans, E.L.M. 

Harbers , J. W .L. 

Hazelzet, R.P .A.M. 

Hermans, G.Th.M. 
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Toestandschattingsmethodes voor elektrische 
energienetten . 

Ontwikkeling van een meetinstrument om, op 
niet invasieve wijze, veranderingen in door
bloeding en zuurstofverzadiging van het bloed 
in de huid te bepalen. 

Schatting van de parameters van een lineair 
proces. 

Parameterschatting op basis van correlatiefunk
ties. 

Ontwerp van en metingen aan de afsluitimpe
dantie van een fysisch model van het bloed
circulatie systeem van de mens. 

Message-switching met een minicomputer. 

Kalman Filtering of Non-Stationary Electro
Encephalogram. 

In vitro metingen van het viscoelastisch gedrag 
van de aorta thoracalis descendens van de 
mens. 

Tijdoptimale sturing en regeling van een loop
kraanmodeL 

Ultrasone doppiersnelheidsmeting van arteriële 
en veneuze bloedstromen . 

Renografy, Modelling and parameter estimati
on. 

Digitale simulatie van een destillatiekolom 
t.b .v. ergonomisch onderzoek. 

Parameterschatting aan een lineair 2e order 
proces met een zelfafregelend analoog model. 

ldentification and control of multidimensional 
systems. 

Een intertieel rotatiemeelSysteem met kontraro
terende stemvorken . 
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Jong, N. de 

Kater, K. 

Laar, A.F. van 

Lasance, H.A.J. 

Maas, P.D. 

Mulleneers, J.J.M. 

Oosterbaan, A.M. 

Paulissen, H.J.E. 

Reumers, J.J.M. 

Richardson, C.C. 

Schröder, U 0. 

Silfhout, J. van 

Strien, M.J.M. van *) 

Verhagen. L.H.J.M. 

Verhoeven, W.F.J. *) 

Vries. H.R.A. de 

Vrins, A.G.M. 
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Koppeling van POP 11 en Burroughs B6700 
met gebruikmaking van een mikrocomputer. 

"On-line" schatten en bewaken van parameters 
met behulp van een minicomputer. 

Een simulatie van een kleine rekenmachine. 

Drukoverdracht in het arteriële systeem bij de 
mens. 

Performance-onderzoek aan een procescompu
tersysteem. 

Software voor een hybride computer. 

Control Engineering Programming Package. 

Optimaal gebruik van lichaamsoppervlakte
informatie t.b.v. kardiogra!ie. 

Evaluation of Multiple Dipole models tor the 
heartventricle depolarisation. 

Parameterschatting aan de bloedsomloop: 
Voorbereiding van de instrumentatie. 

Aanzet tot het ontwerpen van een ultrasone 
b loedv atd iameter -meter. 

Emulatie van PDP8 op de B 1700. 

Metingen van de intensiteit van ultrageluid met 
behulp van schlierenmethoden. 

Assistentieprogrammatuur ten dienste van 
ergonomische experimenten aan een gesimu
leerd proces. 

Een blauwdruk voor een nieuw elektrotech
nisch praktikum. 

Ontwerp van een probe voor PXE-5 transdu
cers. Meting van de geluictsintensiteit met 
behulp van Raman-Nath diffractie van laser
licht. 

De reai-time digitale simulatie van een destilla
tiekolom t.b.v. ergonomisch onderzoek. 
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Prof Eykhoffreikt aan ir. W. Verhoeven de bul uit. 

1976 

Brok, H.F.A. 

Geheniau, J.B.J.J. 
Thijssen, A.P.J. 

Goedheer, L.O. 

Hanenberg, J.G. van den 

Hofman, J.A.M. 

Hollander, P.J. 

Jongbloed, AA 

Jonkheid, J.M.Ciu. 

Automatische regeling van de eindexpiratoire 
ether concentratie tijdens intraveneuze toedie
ning. 

Ontwerp van een apparaat ter automatisering 
van de pacemakerpatiëntenkontrole. 

Vergelijking van diverse parameterschattings
methoden en hun onderlinge relaties. 

Identificatie van samengestelde niet-lineaire 
systemen m.b.v. dispersiefuncties. 

Testmethoden voor het bepalen van de orde 
van lineaire processen. 

Meet- en regelgedeelte van proefopstelling ten 
behoeve van een nieronderzoekproject. 

Identificatie van niet-lineaire systemen; statis
tische analyse van dispersie verhoudingen. 

Procesbesturing in concurrent-pascal. 
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Ir. J. Geheniau spreekt namens de afgestudeerden het 
laatste woord, 11-3-1976. 

Kees, H.G.M. 

Kemenade, M.J.C. van 

Langewouters, G.J. 

Moonen, W.M.C. 

Popta, R.G. van I 
Pos tema, F .J. 

Salemans, W.C.M. 
Schaik, J.W.M. van 

Identificatie van niet-lineaire systemen in het 
frequentiedomein. 

Een ultragcluidsscanner voor medische toepas
sing. 

Mathematisch-statistische beschrijving van 
(kans)dichtheidsfuncties van intervallen tussen 
nuldoorgangen in electro-encephalogrammen. 

Digitale verwerking van een plethysmogram 
t.b.v. het "Servoanaesthesieprojekt". 

Systemen voor geautomatiseerde voertuig 
plaatsbepaling: analyse, ontwerp en experi
ment. 

Akoestische diagnose van seniele osteoporose. 
De reproduceerbaarheid van het cardiogram. 

Verbraak, A.F.M. 

Vries, D. de 

Zijlmans, J. 

1977 

Bär, H.M. 

Bosch, W.F. van den 

Burgers, C.J.M. 

Busio, A.M.J.M. 

Engelen, J.C. 

Hemmers, H. 

Hendriks, R.M.M. 

Hezemans, C.A. I 
Hoefnagel, C. B. 

Klijn, N.J.P. 

Lieshout, J.P.J.M. 

Martens, W .L.J. 

Meerendonk, M.M.L. 
van de 
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Identificatie en regeling van een fysiologisch I 

proces. 

Modelaanpassing en afregeling met betrekking 
tot renografie. 

Parameterschatting aan renogrammen van pati
enten met gezonde nieren. 

Systeemanalyse t.b.v. de centrale computerfa
ciliteiten van de Rijksuniversiteit Limburg. 
(RULg) 

Een kunstmatige werklast voor het Burroughs 
B7700 computersysteem. 

Spektraalanalyse van geluidsignalen uit het I 

akoestisch biotoop van de kat. 

Identificatie van processen met onbekend in-
gangssignaal. I 

Aspekten van het ontwerp en realisatie van 
interaktieve systemen. 

Het bepalen van de long- borstkascompliantie 
en de ademweerstand van beademde patiënten 
tijdens anesthesie. 

Simulatie van het B6700-master-control-pro
gram. 

Ontwerp van een tijdoptimale regeling van een 
loopkraanmodel met behulp van de voorspel
lende methode. 

I 
ldentification of linear discrete processes with 
noise-corrupted input and output signals. 

Dual control, een toepassing in de anaesthesie. 

Schatting van evoked responses m.b.v. tijd
variante "Wiener"-tiltering. 

I 

Een objectprocessor voor een interactief gra
fisch systeem. 



Megen, J.M.E.L. van 

Riet, A. ter 

Ronden, A.M. 

Schoot, F .P. 

Slenders, Th. C 

Stroeken, J.Th.M. 

Timmers, W.A.G. 

1978 

A a, J. van der 

Biemans, A.M.M. 

Recursieve parameter-scbattingstechnieken in 
een interactief programmapakket. 

Een besturingsprogramma voor dynamische 
ellipsometrie. 

Onderzoek naar kwantitatieve renografie. 

Een filesysteem en verdere systeem software, 
uitbreidingen voor een IMP-16 microcomputer. 

Onderzoek naar de bruikbaarheid van frekwen
tie gemoduleerd ultrageluid voor diameterbepa
ling van bloedvaten. 

Schatting van het depolarisatiepatroon uit 
E.C.G.-signalen. 

Parameterschatting aan een analoog proces met 
een model niet-lineair-in-de-parameters. 

Software voor een LSI-1 I microcomputer 
t.b.v. het "Servo anesthesie project". 

Gestabiliseerde torsieslinger als inertiële rota
tiesensor. 

Bosch, J.P.L. Instrumentele variabele methoden en tally 
methoden in het interaktieve programmapakket 
SATER. 

Dongen, F. van *) Weefselidentificatie met behulp van gepulst 
ultrageluid. 

Dooren, H.H.F.Q. van De computer als hulpmiddel bij de ultrage
luidsdiagnostiek in de oogheelkunde. 

Dungen, W.T.H.M. v.d. *) Een veralgemenisering van de kleinste kwadra
ten schatter. 

Geris, G.J.H. Identificatie van een multidimensionaal pati
ëntenmodel met Kalmanfiltertechnieken. 

Gielis, J.P.M. The automatic deleetion of disturbances in 
physiological signals, measured during anaes
thesia. 
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Grispen, M.M.G. 

Groot, CJ. de 

Hoven, J.T. van den 

Kam, J.J. van der 

Kemenade, F.J.Chr. van 

Klein Haneveld, M. 

Koenraads, A. *) 

Mehlkop, F.P.A. 

Muijtjens, A.M.M. 

Renterghem, R.J. 

Rood, J.P.S.M. 

Timmermans, J.A.J. 

Vermeulen, J.W.M. 

Een onderzoek naar periodiciteiten in de am
plitudo's van achillespees en Hoffmanreflexen. 

Het koppelen van een aantal terminals aan de 
DEC-I 0 computer over een telefoonlijn m.b.v. 
een PDP-8 minicomputer. 

Een maximum likelihood methode voor het 
interactieve programmapakket SA TER. 

De observeerbaarbeid van de elektrische hart
activiteit bestudeerd met de singular value 
decompositie. 

ldentification of heart surface potentials from 
skin potentials with conditions. 

Aanzet tot een mogelijke instrumentatie van de 
diameterbepaling van een bloedvat m.b.v. 
frequentie-gemoduleerd ultra geluid. 

Schattingsmetboden ter bepaling van de orde 
van lineaire diskrele processen in het interak
tieve programmapakket SA TER. 

Een onderzoek naar motorpreparatie op corti
caal niveau. 

Parameterschatting bij hartinfarct-kwantifice
ring. 

Een aanzet tot een macroscopische modelma
tige karakterisering van de drukopbouw over 
een net gesloten aortaklep. 

Een optisch meetsysteem voor het meten van 
de gemiddelde snelheid van rode bloedcellen 
in de mikrocirculatie. 

Het meten van geluidssnelheid met behulp van 
amplitude-gemoduleerd ultrageluid. 

On the determination of electrical epicardial 
potentials from skin potential and torso geome
try data. 
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1979 

Arts, H.J.G.M.M. 

Bijsterbosch, J.H. 

Bruinsma, W.A . 

Burg, H. 

Costongs, J.W 

Cranen, B. 

Cremers, C.B. 

Erning, L. van 

Es, A. van 

Falkena, S. 

Geffen, J.G .H. van 

Hissel, LH. 

Jesus, E.R. 

Lambi, F.H.H. 

Iets nieuws aan de KIM : Het automatiseren 
van een intensiteitsmeting aan een ultrageluids
bundel m.b.v. een microcomputer. 

Het meten van de geluidssnelheid met behulp 
van frekwentie-gemoduleerd ultrageluid . 

De adaptieve regeling van een lineair proces 
m.b.v. de "Open loop optima! feedback" me
thode . 

Ademweerstand en long- borstkaskompliantie 
van beademde patiënten tijdens anaesthesie : 
On-line implementatie en modelverilikatie. 

Nauwkeurigheid van de parameter schat
tingstechnieken in het programmapakket SA
TER. 

Second order representation of signals. 

Het ontwerpen en re al i se ren van een meetop
stelling voor het testen en calibreren van een 
ultrasone bloedsnelheidsmeter. 

Mathematica! analysis and visual representati
on of sound. 

Onderzoek naar algemeen toepasbaar adaptief 
regelprincipe . 

Het reai-time detecteren van de maximale 
frequentie in een l.f. doppierspectrum bij 
bloedsnelheidsmeting m.b.v. continu ultrage
luid. 

Gym-magnetisch kompas met snaar rotatie
sensor. 

Radiële volgsystemen voor pre-grooved opti
sche data schrijven. 

Method functions en information . 

Modellen ter besturing van de verdeling van 
enzymen bij patiënten met een acuut hartin
farkt. 

Louvenberg, W.M.H. 

Miltenburg, J.A. van 

Nicola, V.F. 

Noorden, R.A.L.M. van 

Pelgrim, C.J .L.M. 

Poel, J.A .L. van de 

Rooij, J.N.A.M . van 

Sc heffers, M .T. M. 

Schoot, A.P.M. van der 

Segeren, G.C.H.J . 

Terwisga, F. van 

Verberne, P.M.J. 

Wever, J.J. 

Wintjes, H. 
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~I 

Snel tijdoptimaal regelalgoritme voor een I 
loopkraanmodeL 

Een onderzoek naar de toepasbaarheid van . 
parameterschatting bij de bepaling van de 
ingangsimpedantie van de aorta . 

Parameter estimation of linear processes using 
self-adjusting models nonlinear-in-the-parame
ters. 

Een moving target indication systeem toege
past op een ultrageluids puls-echo systeem. 

On-line signaalverwerking t.b.v. diameterbepa
ling van bloedvaten met ultrageluid. 

Schatting van de parameters van continue 
processen m.b.v. discrete modellen in het ka
der van het project SA TER. 

Literatuuronderzoek naar magneetveldgevoeli
ge elementen. 

De rol van toonhoogteverschillen bij de per
ceptieve scheiding van simultane klinkergelui
den. 

Analyse van de overdrachtsfunctie van multip
le input-single output systemen in het frequen
tiedomein. 

Ontwerp en bouw van een Wave Form analys
er ter on-line bepaling van de pulsatili
teitsindex en looptijd van bloedsnelheidssig
nalen. 

Elektrische impedantiemeting aan bioweefsel. 

Microprocessor in de meettechniek . 

Ontwerp van een virtueel geheugen voor een 
multiprocessorsysteem. 

Invloed van een tegendruk gedurende expiratie 
bij spontaan ademende proefpersonen. "Meet
opstelling en dataverwerking" . 
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1980 

Aalst, Th.J.P. van 

Aerssens, P.J.A . 

Beaumont, M.J.M.F. de 

Bonten, J.H.M. 

Bracke, L.P.M. 

Brekelmans, H.J .P.M. 

Brouwer, J.W. 

Dekker, W.P.M. den 

Escher, H.A. 

Jeurens, Th.J .M. 

Kemenade, C.J .C. van 

Kervel, S.J .H. van 

Kleikamp, B.M.H.H. 

Louvenberg, J.J .M. 

132 

Spatio-temporele modellen van de nietcognitie
ve visuele perceptie. Een verkenning. 

Bepaling van de diameter van bloedvaten 
m.b.v. FM-ultrageluid. Verbetering van het 
zendgedeelte. 

Experimentele titreeropstelling bestuurd door 
een ).!-computer. 

Kwantitatief onderzoek naar het gebruik van 
het meldsysteem in een chemische fabriek. 

Onderzoek naar de toepasbaarheid van een 
magnero-elektrisch composietmateriaal als 
magneetveld-opnemer. 

Automatisering van de Boeing 737, startbe
rekeningen m.b.v. een zakrekenmachine. 

Het ontwerpen van een conventioneel meldsys
teem voor een processimulator. 

Systeemstuctuur en computertechnologie in 
röntgensystemen. 

Herkenning van opdrachten aan het interactief 
programmapakket. 

Snelheidsmeting van erythrocyten volgens het 
optisch traliesysteem; optimalisering door com
putersimulatie. 

Schaningsprocedure met behulp van scha
bloon-funkties voor hartinfarctkwantificering. 

Optimalisering van bandbreedte en rendement 
van piezo-elektrische transducers voor gepulst 
ultrageluid. 

Onderzoek en verbetering van een demonstra
tiemodel van een navigatiesysteem volgens het 
Schulerprincipe. 

Herkenning van objecten in videobeelden t.b.v. 
industriële automatisering. 
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Nieuwenhuizen, G.J .A.G. 

Rustige, F.J.L 

Senels, J.J.G.M. 

Tuinenbreijer, C. 

Veeger, L.J.M. 

Verdult, M.J.G. 

Vintges, M. *) 

Vugt, P.J.M. van 

1981 

Endre, T. 

Groenendaal, A.W.M. 

Kruysdijk, H.J .M. van 

Lingen, A. van 

Mastbergen, J.A.M. van 

Schepens, J. A .f . 

Veldman, Th.L.H . 

Parameterschaningstechniek toegepast op een 
mathematisch longmodeL 

Ontwerp van de statief-besturing van een re
mote-controlled röntgensysteem. 

Blood pressure fluctuations and hypertension. 

Een onderzoek naar de relatie tussen de reak
tietijd en de amplitude van de late CNV-golf 
op "single trial niveau" . 

Een bioweefselimpedantiemeter door de PET 
computer. 

Nauwkeurige metingen aan een torsieslinger 
voor gebruik als inertiële rotatiesensor. 

Niersteendetektie met behulp van gepulst ultra
geluid en de ultrasone echo's van bolletjes en 
plane vlakjes. 

Linearisatie van transducers en korrektie van 
kruiseffekien met een micro computer. 

Een flexibele rnanier orn performance-varia
belen van een computersysteem weer te geven. 

Tijdoptimale regeling van een loopkraan. 

Een filesysteem voor een rnultiprocessor-con
figuratie. 

Detektie van atriële aktiviteit in het vectorcar
diogram. 

Environ, een programmapakket voor inter
actieve verwerking van beeldinformatie in 
meet- en regelsystemen. 

Het ontwerpen en realiseren van een geavan
ceerd meldsysteem voor een ges imuleerde pro
cessimulator. 

Enige aspecten van het optimaal versnijden 
van tabaksbladeren. 
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1982 

Buuren, A. van 

Delnoy, H.JJ. 

Helvoort, P.J.W. van 

Hof, P.M.J. van den 

Kreijns, C.J. 

Kruk, R.J. van der 

Meulenbroeks, F.J H.M. 

Mostert, P.J.J.M. 

Rooijakkers, J.C. 

Waes, F.A.J. van 

1983 

Gent, B. van 

Grotenbreg, J.M . 

Helmont, J.B. van 

Hensen, P.J.M. 

An analysis of state space representations. 

Het ontwerpen en realiseren van een hybride 
'On Line' prestatie monitor. 

Een verbeterde meetopstelling met een torsie
slinger als inertiële rotatiesensor. 

Approximate realization of noisy linear sys
tems: The Hankel and Page matrix approach. 

Modelering van een recoveryactie in een trans
actie georiënteerd systeem. 

Het dynamisch gedrag van een industrie-robot 
met één graad van vrijheid. 

Pascal for parallel processes, an implementati
on on a multiprocessorsystem . 

Uitbreiding van een bestaande industriële ro
botbesturing met een microcomputer systeem. 

Bepaling van de aorta ingangs impedantie en de 
linker ventrikel bronimpedantie m.b.v. parame
terschaningstechnieken. Parameterschatting aan 
in vivo signalen ter bepaling van de aorta in
gangsimpedantie. 

De beschrijving van een spoorwegemplacement 
gericht op een computerbestand. 

An innovations approach tor identifying linear, 
time invariant, stochastic vector processes. 

Ontwerp van een baanregeling van een robot 
arm onder sturing van een externe sensor. 

Matrix fraction description of linear systems 
and their use in the instrumental variabie para
meter estimation method. 

Automatisering als hulpmiddel bij de visuele 
inspectie in een produktieproces. 

lllegems, P F A. 

Machielsen, K.C.P. 

Meertens, lB. 

Notermans, R.M.W. 

Pfennings, J. 

Spanje, JM. van 

Vaessen, J.H.P.M. 

Verhoef, P.L.M. 

1984 

Beljaars, J.W.F.M. 

Biggelaar, P.M.C.M. v.d. 

Carrière, P.M. 

Hamers, A.C.M. 

Smit, J 

Sprangers, A.PAM. 

Troost, J. 
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Het meten van werkstuktemperaturen bij het 
lassen om een lasrobot te sturen . 

Some aspects of the Dynamic Behaviour of an i 
Assembly Robot. 

Structural and parametrie identification of 
MIMO systems according to Guidorzi. 

Lasnaad volgen met een optische sensor, die l 
gebruik maakt van gestructureerd licht. 

Multistructural identification ; overlapping para
metrizations. 

Modelleren van database systemen. 

Least squares and maximum likelihood estima
tion of Markov-parameters . 

Verkenningen ter realisatie van snelle, gecoor-1 

dineerde motorregelaars te implementeren op 
een multiprocessor configuratie. 

Het dynamisch gedrag van een industrie robot 
met twee graden van vrijheid. 

Lasnaadvolgen gebruik makend van een tweel 
puntstemperatuurmeetmethode. 

ldentification of multivariable systems and 
representation in canonical and pseudo-canoni
cal form. 

Onderzoek naar de toepasbaarheid van PLCs 
in een 'Fail-safe ' beveiligingssysteem. 

Het sensorgestuurd volgen van grote rechthoe
kige lasbanen: Fase I . 

Ontwikkeling van een self-tuning algorithme 
voor een discrete adaptieve toerentalregel ing. 

Krachtsensor berustend op het magneto-elas l 
tisch effect. 
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Weijden, J.L.J.M. v.d. 

1985 

Beek, W.J. van 

Bekkers, CF P M. 

Blerck, F.J.J. van 

Claessen, R.M. 

Klaassen, H.R. 

Leijsen, H.P.M. van 

Loef, C.L. 

Oerlemans, J.G.W.M. 

Ploemen, E.M.M. 

Pluister, P.J . 

Roosmalen, M.CM. van 

Veltmeijer, A.J.M. 

Zhu Yucai 
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The estimation of minimal polynomial coeffi
cients and a start sequence of Markov parame
ters . 

Some aspects of system identiFication: 
- a comparison of order selection rul es 
- a multivariable system parameter estimation 
technique. 

Structure and parameter identiFication of multi
variabie systems represented by Matrix Fracti
on Descriptions. 

De bouw van een robotbesturing. 

Ontwerp en realisatie van een intelligente 
besturing voor een automatische afzakmachine. 

lnterfacing van een optische proFiel sensor met 
een industriele lasrobot 

Het sensorgestuurd volgen van grote rechthoe
kige lasbanen: Afronding van Fase I. 

Availability, reliability and maintainability 
aspects of multiprocessor-based control sys
tems. 

Electronisch brandstof doseringssysteem. 

Forecasting the water consumption using the 
ARJMA-model. 

Een interaktief programma voor het simuleren 
van wachtrijsystemen . 

Het sensorgestuurd volgen van grote rechthoe
kige Jasbanen: Fase 2. 

Parameter estimation of multivariable proces
ses represented by stochastic models in pseu
do-canonical form. Manual program LSSSM. 

Output error criterion parameter estimation for 
MJMO-ARMA models. 
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1986 

Boderie, EEM. 

Boons, H.C.G. 

Bruekers, A. 

Coenen, F.M.T. 

Driessen, F.P.G. 

Francken, P.H.J . 

Kerstens, F.A.M. 

Linde, J.P. van der 

Het automatisch lassen van dunne plaat m.b.v. 
passieve stralingssensoren en elektronische 
beeldverwerking. 

Het modelleren van een röntgendoorlichtrege
ling. 

"Steen en Been"; Automatische vormbeschrij
ving en bestandsbeheer; twee archeologische 
toepassingen van het SFINX-concept. 

Ontwerp van een universeel programmeersys
teem voor industriële robots. 

Een Jaserinterferometer voor positiebepaling 
van een robotarm. 

Ontwerp van een laserbewerkingsmachine met 
een 3-assige trepanning unit. 

Expertsystemen; doel, opbouw en richtlijnen 
voor knowledge acquisitie. 

Adaptieve regeling voor een robot met twee 
graden van vrijheid. 

Afstudeerder Jan van der Linde me/ de 
COBRA minirobot. 1986 

Nieuwmeijer, J.G. Sensor gestuurd booglassen m.b.v . een opti
sche proFielsensor en een industriele robot . 
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Oijen, A.H.A.M. van 

Oudbier, R.S . 

Scheepers, J .A.M. 

Smeets, MFP. 

Tchang, C. C. 

Tielemans, M.J.A. 

Velthoven , J.L. van 

Verschuren, J.H.S. 

Wijck, M.P.C.M. van 

Wijngaarden, B. van 

Wong, K.H. 

1987 

Berlo, M.A.J. van 

Bloem, JJ . 

Bos, E.W.H.M. 

Bosch-Verschuren, 
J.W.C.M. van den 

Modelling flexible industrial robot dynamics 
using fmite element methods. 

A different approach to the minimal polynomi
al and start sequence Markov-parameters esti
mation problem. 

Testen van software voor het schatten van 
toestandsruimte parameters. 

Ontwikkeling van een systeem voor de bestu
ring van nauwkeurig getimede experimenten. 

Preliminary user- and programmers marJUal 
structure identification program IPMSID. 

Het ontwerpen en realiseren van een robotbe
sturing. 

Integratie van een optische profiel sensor in 
een lasinrichting met een industriele robot. 

Studie naar een verplaatsingsopnemer voor 
numeriek bestuurde gereedschapsmachines. 

Industrie-robot gemodelleerd als starre manipu
lator met flexibele aandrijvingen . 

Een lineaire verplaatsingsopnemer voor de 
besturing van gereedschapsmachines. 

Research on models tor the transient system of 
the visual system . 

Optimale scheduling van atbreekbare proces
sen. 

Een laserinterferometer voor baanbepaling van 
een robothand. 

A ship performance optimisation system. 

Een verwarmingsregeling voor het pro
ces van de gedeelte van een kopieerapparaat; 
modellering en opnemeronderzoek 

Carrière, R. 

Donk, A.G.H. van der 

Driessen, M.H. 

Geraerds, A.J .P.M. 

Geubbels, J.F.W. 

Kansel, R.H. 

Kolk , H.M. van der 

Konijn, J.H. 

Leeuwen, R. van 

Ludlage, J.H.A. 

McGee, P.J.L. 

Nagel, E. 

Perlo, L.J .A. van 

Rademakers, M.A.J. 

Reijnders , N.H .G. 

Rossum. E.L.F.J. van 

Schenk, E.J.W. 

Stessen, J.H. 
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Short datalength eiTects in an asymptotically 
efficient ARMA speetral estimator. 

Een analyse van een lineair dynamisch ver
plaatsingsmeetsysteem voor CNC-machines. 

Realisatie van een mechanisch proefproces ten 
behoeve van het onderwijs. 

Spannungsregelung von Re-Erregten Tur
bo-Generatoren PID oder Pl. 

3D Visua\ Inspeetion System. 

Onderzoek naar de bruikbaarheid van een 
expert systeem voor de besturing van een 
vrieskoncentreerinstallatie. 

Controle van de meteorologische windmeting. 

Analysis of a discrete time oscillator. 

Het ontwerp van een regelalgorithme voor een 
robot gebaseerd op een invers model. 

Towards the implementation of Hco-control. 

A fast track\oss recovery strategy tor Compact 
Disk. 

Besturingssystemen voor assemblageprocessen 
van discrete producten. Een evaluatie van de 
keuzecriteria 

Optimalisering van een bandvlakheidsregeling 
voor een blikwals. 

Identificatie met gescheiden criteria op model
fout en meetfouten. 

Reai-time voorbewerking van video-signalen 
voor het automatisch lassen . 

De structuur van een flexibel booglassysteem. 

Analyse van overspraakmechanismen tussen 
volgsystemen in een CD-speler. 

Een veelzijdige kontinu bestuurbare pneumati
sche grijper. 
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Tuijl , F.W.M. van 

Ven, P.H.J . van de 

Verstappen, W.M. 

Vlerken, J.J .L.M . van 

Vries. J.H.A. de 

Vucht, G. van 

Wolters, L.M .N. 

1988 

Antonissen. J.B.P.A.M. 

Semmelen, P. van 

Beuningen, E.M. van 

Boom, A.J.J . van den 

Bruggen, O.H.W. van 

Burg, 0. 

Delissen, J.G.M. 

Derckx, J.P.G.M. 
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Two types of algorithms lor fast 3D Robot 
path planning. 

PSOS voor het practicum Proces Computer 
Systemen. Een reai-time operating system voor 
de 68000-familie 

Modelvorming en parameterschatting voor de 
bloedstolling. 

Model referentie adaptieve systeem-regeling 
van een robot. 

Een computerin~erface voor een voorbewer
kingseenheid van video-signalen. 

ldentitication of a glass-leeder process. 

Reai-time Irajeetory planning along a predeti
ned path. 

Baanbesturing van de ASEA robot met Struc
tured Robot Language. 

ldentitication of the ball-balancing system, 
using non-linear models based on physical 
insight. 

ldentitication for robust controL 

H-oo controL 

Verbeterd ontwerp van een snelle laserinterfe
rometer met volgsysteem. 

ldentification and control of a glass feeder 
process. 

The linear regression model: model structure 
selection and biased estimators. 

Butterworth tilter in cascade met een fasedraai
er als model voor het transiente kanaal van de 
menselijke visuele waarneming. 
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Deurwaarder, P.J. 

Fermont, P.J. 

Groot, A.T.A.J . de 

Hacking, W.J G. 

Ham, P M.L.M. van de 

Hartog, J.H.M. den 

Hopmans, L.J .M. 

Kamerbeek, J. 

Kamps, G.B. 

Koekoek, R.M. 

Lenssen, M. 

Linssen, R.M.W. 

Meuten, M.J.P. van der 

Mierlo, G.A. van 

Moonen, J.J.M. 

Muiken, A.C.M. van 

Peerenboom, Th.J .M. 

Toepassing van een extended Kalman lilter 
voor het schatten van de parameters van een 
asynchrone machine. 

Het verzamelen van lasparameters voor de 
lasrobotisering van het M tG/MAG-proces. 

Robotbesturing met een VME-systeem. 

Beeldanalyse met behulp van de difference of 
low pass transformation. 

Multiprocessing and communication in PLC's 
for safety applications. 

Voorbewerking, interfacing en verwerking van 
beeld in lorrnatie t.b.v. lasbadobservatie. 

Nauwkeurigheid bij het meten van machine
geluid met de intensiteitsmethode. 

Can operating system for recontigurable trans
puter networks. 

Een lampspanningsregeling voor een Witte
Son lamp. 

Three-dimensional relations from global pictu
re parameters. 

Optima! input design lor MlMO processes. 

Positionering van een drijvend platfonn. 

Digitale besturing van de armbeweging voor 
random access op een compact disc. 

Design of an automated system for geometry 
adjustment of television sets and monitors. 

Vormanalyse van weefselcellen m.b.v. een 
visionsysteem. 

Breadboard test-software and wrist joint mo
delling for Hermes robot arm. 

Het ontwerp van een prototype van een copier 
simulator. 
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Polderdijk, F.J 

Pronk, K. 

Schellekens, RAA.J 

Schleijpen , FAM. 

Sluyter, L.M . 

Tausch, H.A.A.M. 

Telkamp, HJ.M. 

Turksema, M.A. 

Verhoef, HA 

Voogd, F.PJ . de 

Vroomen, W.G.M. 

1989 

ArelS, J.MA 

Bogers, CJ.M. 

Borg, FJ . van der 

Een automatisch optisch inspectiesysteem voor 
de geometrie van de messen van scheerappara
ten. 

The identification of the dynamics of a lloa
ting platform. 

Naadzoeken m.b.v. vision technieken. 

Een eenvoudige kleurpuntregeling voor Wine 
Son 50 wan lampen door filtering in twee 
banden van het lichtspektrum. 

Onderzoek naar het effect van uitgestelde 
remming op de rijtijd met behulp van een 
computersimulatie. 

Analog 1/0 interface for the FSC-system. 

Modelling for the control of energies in a 
switched electromechanical power conversion 
system of a gyro bus. 

Optimale regeling van galvanometers in la
ser-bundel manipulatie . 

Een analyse van het dynamische gedrag van 
een lineair verplaatsingsmeetsysteem voor 
CNC-machines. 

Simulatiemodel automatische vermogensrege
ling van de kerncentrale Borssele. 

Ontwerp van een on-line parameterschatter 
voor een asynchrone machine. 

Accurate edge deleetion and gauging with 
CCD-cameras . 

Ontwikkeling en implementatie in hardware 
van een Difference Of Gaussian filter voor een 
naadzoeksysteem. 

De modellering en besturing van een cartesisch 
robot-systeem. 

Coster, P.A. 

Cullen, R. 

Dijk, M.K. van 

Eek, NJ.H. 

Geerts-van Dalen, J. 

Hermans, FTJ. 

Huijskens, H.G.C M. 

Keulers, M. 

Kramer, EP G.M 

Kurvers, HJ . 

Lemmens, H.F.M. 

Rudolf, M.K. 

Schmiermann, F.P.A.M. 

Schoenmaker, C J.H. 

Spiertz, JJ. 

Vervuurt, A.PT 
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Off-line baanberekening voor een industriële 
robot. 

Processimulatie t.b.v. selectie en training van I 
operators in de petrochemische industrie . 

Recognition of flat, partially visible objects, 
based on their contours or subtemplates. 

Onderzoek naar sensorgestuurd MIG/MAG 
lassen d.m.v. optische profielmeting. 

I ntroduction of Hoo control on an electrome
chanical se rvo system. 

Implementatie van een robot positie rege ling 
met Modei-Reference Adaptive Control in een 
bestaand besturingssysteem. 

Een robot positie regeling met MRAC 

Modelling and self-tuning control application 
for fed-batch baker's yeast fermentation. 

Het ontwerp en de implementatie van een 
camera-meetsysteem. 

Algoritme voor het traceren van randen in 
lasbad beelden. 

Ontwerp en realisatie van een on-line parame
terschatter voor een asynchrone machine geba
seerd op een extended Kalman filter. 

Uitbouw van een, op de VME-bus gebaseerd , 
robotbesturingssysteem. 

Besturing van de robot Oscar-6, uitgaande van 
de bestaande hardware . 

Elimineren van moiré-patronen door spatiele 
filtering. 

Effects of trendfiltering on the least squares 
error criterion for a finite impulse response 
model ; analysis of measurements on a ribbon 
machine. 

Algoritme voor randdetektie in lasbadbeelden. 
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Vidal, R 

1990 

Boer, R.J.W. den 

Bokhorst, A.M. 

Deckere, W.J .M.A. de 

Dommelen , F.E. van 

Falkus, H.M. 

Haasnoot, W. 

Harperink , P. 

Heijden, V.C.W . van der 

Hensgens, P P.J . 

Janssen, J.F.R. 

Kloprogge, I. 

lim, M.FA 

Mols. I.M . 
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Seriële communicatie met een industriële ro
bot. Deel I: Supervisie van de robotbesturing. 
Deel 2: Integratie met een sensorsysteem. 

Tussen beeldherkenning en baanplanning: 
implementatie van een schakel in de signaal
verwerkingsketen van een vision-gestuurde 
robot. 

Geautomatiseerd booglassen m.b.v. een opti
sche profielsens?r. 

Ontwerp van een patroonherkenningsmodule 
voor een snel naadvolgsysteem. 

De tracering en vormbeschrijving van lasba
dranden voor de extractie van vormkenmerken. 

Hoo-robust control design for an electromecha
nical servo system. 

Literatuuronderzoek en softwareontwerp voor 
de extractie van Jasbadparameters aan lasbad
beelden; aanpassing van het software pakket 
'Vision' aan de Frame Grabber DT2861 van 
Data Translation. 

On-line baanberekening voor een industriële 
robot. 

Ontwerp en realisatie van een procescompu
tersysteem voor een rookgasreinigingsexpe
riment. 

Een vision gestuurde portaalrobot 

Identificatie en regeling van een drijvend plat
form . 

Ontwerp van een besturingssysteem voor de 
FALC. 

Implementatie van een robotpositieregeling 
met Model Reference Adaptive Control. 

The estimation of the parameters of a fed
batch bakers' yeast fermentation process. 
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Neusz, JL 

Nievergeld, A.J.L. 

Otten, G. 

Peeters, J.P.A. 

Peters, G.H.L. 

Pörteners, G.M .I. 

Rotte, E.M.A. 

Schepers, R.P.M. 

Termaal, K.P. 

Uyl, O.P. den 

Veghel, LJ.M. van 

Verhagen, J.LA. 

Vermeir, J. 

Vloet, P.J .C. 

Weetink, E.M.C.J. 

Wijnands, J.MA 

A Kalman approach in edge detection. 

Robotregeling met behulp van sliding mode. 

Ontwerp van een reedforward regelaar op basis 
van geschatte procesverstoringen voor het 
Winschoten glasbuizen proces. 

Een positie-opnemer voor een rollende kogel. 

Application of an extended Kalman filter to 
the estimation of asynchronous drive parame
ters. 

Een besturingssysteem voor een vision ge
stuurde cartesische robot. 

Ontwerp van de besturing voor het transport
systeem van de flexibele assemblage- en lasceL 

Een instelbaar OiOerenee Of Gaussian filter 
ten behoeve van flank- en pulsdetektie. 

TRJCOTH-111 a hybrid digitallanalog thermo
couple sensor to measure water level in nu
clear reactors. 

Ontwerp en implementatie van het besturings
systeem van de flexibele assemblage- en lasceL 

Regelmethode voor een robot gebaseerd op het 
principe van sliding mode. 

Ontwerp en realisatie van een hardware-omge
ving voor een digitale signaalprocessoL 

Methodisch ontwerpen van programmatuur 
voor reai-time besturingssystemen. 

De identificatie van een drijvend platform. 

Research on a system identification protocol: 
An alternative staircase experiment for hand
ling hysteresis and other non-Jinearities. 

Infrarood-lijnmeting voor automatisch lasnaad
volgen. 
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1991 

Bekker, Th.J.A.M. den 

Bogers, E.CH. 

Bouwels, J.P.H.M. 

Breur, A. 

Broek, A.C.P.M. van den 

Dings, P.CG.J. 

Ge Xiaohong 

Gelder, CA.H. van 

Gessel, J.G. van 

Giessen, E.J.P. van der 

Goossens, P H 

Lammerts, B.B.M. 

Liebregts, W.R.H.M. 

Het ontwerpen van een model van een drij
vend platform: Mechan is eh ontwerp en bouw 
van een PWM servoversterker voor DC bor
stelmotoren. 

Modelvorming en identificatie van verstorin
gen in een glasoven. 

Ontwikkeling en beproeving van verschillende 
regelaars (LQG, Hro) voor de horizontale arre
geling van een drijvend platform met een 
draaiende kraan als verstoring. 

Structure identilication of a nonlinear timevari
ant fedbatch baker's yeast fermentation pro
cess. 

Het ontwerpen, testen en implementeren van 
enige modelgebaseerde regelconcepten (IMC, 
DMC, MAC) t.b.v. een universeel meetsys
teem. 

Seam sensors for an intelligent robolie welding 
system. 

Analysis of model-reduetion methods. 

Shadow engineering of the Hera test facility. 
Requirements, modeling, controller design, 
simulations, verification. 

Multi data set parameter estimation applied on 
a spray dryer process. 

Reai-time randbenadering in beelden van las
baden. 

Gestructureerde analyse- en ontwerpmethode 
toegepast op een robotbesturingssysteem. 

Controlling a llexible assembly and are wel
ding cel! using MAP 3.0 and the MMS appli
cation interface. 

A new identification technique for Hro-robust 
control design: ldentification of the water-ves
sel process. 

Lof, LD.E. 

Maas, H.L.M.M. 

Ong, S.A. 

Schoenmakers, E.J.W. 

Schrasser, J.H P M. 

Sonsbeek, D.N.M. van 

Specker, R.G.J. 

Swier, R. 

1992 

Ariaans, L.J.J.M. 

Beemt, B.J.M. van den 

Dunias, P. 

Eustatia, A.J.M. 

Farro, M.J. 

Fokkelman, F.F.W.M. 

Kreuwels, E.L.W. 
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Parametrie uncenainty modelling and identifi
cation for 11-based control systems. 

A vision based survey system. 
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') Het begrip 'afstudeerder van ER' blijkt moeilijker te definiëren dan op het eerste 
gezicht te verwachten is. We hebben daarom de volgende regel zoveel mogelijk 
gevolgd: Studelifen I'UJI anden: fw.:ulreitenlufdelingen die lum ({['l·tudefnverk hitmen 
de ••ukgroep El/ hebhen u11gel'11erd en 11ok daar hun dugelijhe he geleiding hehl>en 
gekregen zijn ook opgenomen en met een *) aangeduid Anden{jds ztfn E-sludenten 
die. \'On uil ER komend. in een wuiere ''akgroep hun af\·tudeenverk hehhen \'erricht 
en ook daar hegeleid ztfn, NIET opgenomen. 
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Enquête onder de afgestudeerden van vakgroep ER 

bewerkt door C. Huber 

Inleiding 
Naar aanleiding van deze uitgave over de Vakgroep ER is 

een enquête gehouden onder de ER-afgestudeerden. De respons 
was behoorlijk (zie algemene gegevens) en de redactie dankt alle 
respondenten voor de coöperatieve geest waarin de vragen zijn 
beantwoord en voor de betrokkenheid bij 'hun' vakgroep die 
daaruit blijkt. 

"Laten we een enquête houden" is snel gezegd. Maar bij het 
opstellen merk je dat de doelstelling enigzins wazig blij ft. De 
relevantie van de vragen en van de antwoorden is vooraf niet 
helemaal te peilen. Anderzijds is een concrete doelstelling 
eigenlijk wel gewenst. Hoe kun je anders weten welke vragen je 
moet stellen en hoe die precies moeten luiden. Maar dan loert 
weer het gevaar van beïnvloeding van het resultaat zoals dat zeer 
treffend in een recente discussie op de radio werd bewoord: "Je 
stopt er iets in en dan komt er uit wat je hebben wil." Wat wij 
willen hebben? Wel, een indruk van de impact van de TU-studie 
op 'onze' afgestudeerden. 

De volgende en nog meer karakteriseringen kunnen van toepas
sing zijn op de verkregen informatie: negatief: nietszeggend, 
voorspelbaar, triv iaal, oninterpreteerbaar; positief: amusant, 
vermoedens bevestigend, bruikbaar, verrassend. Het karakter van 
de uitkomst kan per vraag verschillen, maar ook van lezer tot 
lezer kan de interpretatie anders zijn. Voor 'ons', dat wil zeggen 
voor de opstellers van de enquête, oftewel voor de vakgroep, is 
met name datgene interessant wat met voordeel gebruikt kan 
worden om het onderwijs te verbeteren. 

Een goede enquête verrichten is eigenlijk een zaak voor profes-

sionals. Onze doe-het-zel f-aanpak levert allicht geen optimale 
graad van perfectie op: achteraf zie je waar de indeling en de 
formulering van de vragen beter gek und had. En bij menig res
pondent zal door het lezen van de uitkomsten wel een idee op
komen over wat hij nog meer had kunnen invullen. Voorts moet 
de evaluatie binnen de perken worden gehouden door af te zien 
van een zekere diepgang; dat geldt met name voor het vaker 
differentiëren naar jaargang en het uitgebreider onderzoeken van 
antwoordencombinaties. Desondanks menen wij dat er iets 
zinnigs uitgekomen is en wij wensen de lezers veel genoegen bij 
het bestuderen ervan. 

Algemene gegevens 
A aantal afgestudeerden van 1963 tot J juni 1996: 626 * 
B gemidde ld aantal afgestudeerden per jaar: 18,7 * 
C afgestudeerden na dec.'95 en 'stud. andere facul teiten ' 38 * 
D aantal afgestudeerden ER volgens administratie fac. E 588 * 
E adres onvindbaar of afgestudeerde is overleden 34 
F begin 1996 feite lijk verzonden enquêteformulieren 554 
G terugontvangen met aanteken ing 'onbestelbaar' 54 
H vermoedelijk bij de bedoelde afgestudeerde gearriveerd 500 
I ingevu ld terugontvangen 174 * 
J responsiepercentage (post I als percentage van post H) 35 
K representatiepercentage (I als percentage van post A) 28 
L binnenkomst ingevulde formulieren tot: ca. februari 1996 
M aantal responsies met opgegeven afstudeerdatum 161 
N aantal responsies zonder vermelding afstudeerd atum 13 

Toelichting bij de posten A .D en /.' 
A volgens Chronologisch overzichl afgeswdeerden (zie Deel 11). 
B post A gedeeld door 33,5 jr ; 18, 69 afst.!jr. 
C deze s1udemen siOnden niet op de verzend/ijs! van 1995 (zie post DJ. 

's!ud. andere facul!eilen · ; bij ER afges!udeerde N-, W-. T-s/udenlen enz. 
D bij hel verzendklaar maken van de enqueteformulieren eind 1995 is de 

/Oen aclltele lijs! van de s!udenlenadminislratie fac. E gebntikt. 
I het aanlal responsies bestrijkt de afstudeerjaren 1964 tlm 1995. 
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Het enquête-formulier 
Hieronder volgt de tekst van de enquête onder afgestudeer-

den van ER zoals die januari 1996 is verzonden. 

vraag I Wat was Uw jaar van afstuderen? 

Vragen over de werkkring 

vraag 2. Wie is Uw Omcirkel s.v.p. 
a) overheid: dienstverlening 
b) overheid: onderwijs 
c) marktsector: 
d) marktsector: produktie 
e) eigen bedrijf 
I) niet aktief, gepensioneerdlVUT/WAO/WW 
g) .......... 

vraag 3. Wat is de overwegende aard van Uw '-'-"'-==-=="'. 
Omcirkel s.v.p. 
a) onderzoek/ontwikkeling 
b) produktie 
c) onderwijs 
d) advisering 
e) commercieel 
I) management 
g) ........ 

vraag 4.0 Kunt U een overzicht geven van uw 
carrière voor wat betreft de Gebruik per 

een aparte letter overeenkomstig de clas-
van vraag 2; c~c~d~a~a. 

vraag 4.b Kunt U een chronologisch overzicht geven van Uw 
carrière voor wat betreft de 
funktie een letter 

van vraag 3. 

per 
de clas-

ENQUÊTE ONDER DE AFGESTUDEERDEN VAN VAKGROEP ER 

over de opleiding 

vraag 5.a In hoeverre was Meet- en als afstudeer-

vraag 5.b 

vraag 6. 

s.v.p. 
1 
geen 

van belang voor Uw eerste funktie? Omcirkel 

2 3 4 5 
redelijk veel erg veel 

In hoeverre is Meet- en Regeltechniek als afstudeer-
van belang voor Uw funktie? Om-

cirkel s.v.p. 
1 2 3 4 5 
geen redelijk veel erg veel 

Wat is Uw commentaar op de door U gevolgde 
b~iv. wat was overbodig I wat ontbrak I 

bruikbaarheid van de kennis I te 
algemeen of te specialistisch I enz. 

vraag 7. Hebt U ooit vervolgonderwijs (bijv. postacademisch 
onderwijs zoals ja/nee 

Kontakt met de universiteit 

vraag 8. Hebt U interesse in nader kontakt met de vakgroep 
Meten en ja/nee 
Hebt U interesse in nader kontakt met de unIver-
siteit? ja/nee 
Wat zouden deze kontakten eventueel U 
moeten inhouden? 

vraag 9. Als er een vereniging voor in de 
Meet- en zou worden opgericht, zou U 
dan lidmaatschap ja/nee 

vraag Hl. Verdere opmerkingen of 

Dit is het einde van het enquête-formulier. 
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ENQUÊTE ONDER DE AFGESTUDEERDEN VAN VAKGROEP ER 

Enquête-resultaten 
Hieronder volgen de responsies op de gestelde vragen. 

Jaar van afstuderen (vraag I) 

Figuur I toont de verdeling van de responsies over de afstudeer
jaren 1963 t/m 1995. Behalve de 161 reacties die in het his
togram staan is nog een dertiental formulieren zonder jaarver
melding (z .jv.) ingeleverd ; dat is 7,5% van het totaal (= 174). 
Men vergelijke het verloop hiervan met dat van het histogram 
afgestudeerden ER (zie Deel 11): deze twee histogrammen ver
tonen vergelijkbare trekken . Daaruit is misschien te concluderen 
dat de responsies redelijk representatief zijn. 

Huidige werkgever en functie (vragen 2 en 3) 

Het is interessant om de responsies op deze twee vragen samen 
te behandelen. Eerst worden de aparte staafdiagrammen betref
fende vraag 2 resp. vraag 3 weergegeven (fig. 2 en 3). Zij tonen 
het aantal vermeldingen per categorie, uitgedrukt als percentage 
van het totaal aantal (= 174) responsies. Daarna volgt een dia
gram (fig. 4) dat het aantal keren weergeeft dat een bepaalde 
combinatie van de antwoorden op de twee vragen optreedt; ook 
dit weer als percentage van het totaal aantal (= 174) responsies. 
Deze diagrammen rangschikken de uitkomsten naar afnemend 
aantal vermeldingen . Wanneer men de percentages optelt, 
verkrijgt men niet noodzakelijkerwijs 100%. Dat komt doordat 
(a) een aantal respondenten dubbelfuncties opgeven en (b) een 
aantal formulieren onbruikbare aantekeningen bevatten. 

Het blijkt uit fig. 2 dat 70% van de 174 respondenten in de 
marktsector werkt en dat (zie fig . 3) 30% een management
functie heeft. Dit wordt ondersteund door fig. 4 maar gedifferen
tieerd in die zin, dat het grootste percentage respondenten (16%) 
in het management voor de productie zit. Een behoorlijk per
centage werkt in de ontwikkeling ten behoeve van de productie 
(J 4%) en in het onderwijs bij de overheid (eveneens 14%). 

Carrièreprofielen (vraag 4) 

De carrièreprofielen zijn persoonsgebonden en zelfs bij eenzelfde 

'63 :=:===:..... 
'66-
'67_ 

10 12 

-~~E:-----
~ ------.;5 

"6~ 
77 
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' '80 
' 11 
12 
13 
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17 ,. 

'--- ..,.----

; 

11 

22 

16 

33 _12 
'90 
'91 
'92 
'93 
'94 
~ 31 

_________ --, 161 

• Aantal rcspondenIlm per ~ur I 

Fig. I Aantal respondenten per afstudeerjaar 
(161 in het histogram + 13 zonderjaarvermelding = 174) 

lettercombinatie onderling nauwelijks te vergelijken. Het dient 
dan ook geen enkel doel om de responsies op deze vraag in
tegraal in deze uitgave op te nemen. Wel kunnen enkele interes
sante diagrammen van deelaspecten weergegeven worden , 
namelijk van : eerste en huidige werkgever; eerste en huidige 
functie ; werkgever- en functiewisseling (zie hieronder). 

Carrière voor wat betreft de werkgevers (vraag 4. a) 

De ' marktsector: productie' is de grootste werkgever voor 
beginnende ingenieurs (fig. 5). Bijna de helft van hen komt daar 
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d) marktsector: productie 

b) overheid: onderwijs 

a) overheid : dienstverlening 

g) overige 

e) eigen bedrijf 
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I • In procent van 174 respondenten 

Fig 5 Eerste werkgever 

d) marktsector: productie 

b) overheid: onderwijs 

c) eigen bedrijf 

a) overheid: dienstvcrlening 

g) non-profit organisatie 

0 10 20 30 40 50 60 70 

I • In procent van 174 respondenren 

Fig 6 Huidige werkgever (vergelijk met fig 2) 

De l 0 l respondenten (= 58%) die één of meer keer van 
werkgever wisselden (zie fig. 7), hebben dat gezamenlijk 185 
keer gedaan. Van dezen zijn 29 bij gelijksoortige werkgevers 
gebleven. (Dit is niet in het diagram te zien). De anderen, 72 in 
getal, wisselden wél naar een andere soort werkgever. Verder 

5 maal 

0 10 20 30 40 50 60 70 

[ • In procent van 174 respondenten 

Fig 7 Wisseling van werkgever (in totaal 185 wisselingen) 

periode van afstuderen 

w 64-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 z.jv. 

0 16 ll 5 8 15 14 4 

I 5 9 5 2 12 12 6 

2 2 4 2 5 7 6 I 

3 3 4 3 I I 0 0 

4 2 6 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 l 0 0 0 

totaal: 28 34 15 17 35 32 l3 

Fig 8 Aantal respondenten die van werkgever wisselden. uitge
splitst naar periode van afstuderen; W is aantal wisselingen, z.jv. 
betekent zonder jaarvermelding 

toont fig. 7 aan dat 42% van de respondenten niet van 
werkgever hebben gewisseld . Bij dat cijfer moet men zich afvra-
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c) onderwijs 

b) productie 

d) advisering 

e) commercieel 

f) management 

g) overige 

0 10 20 30 40 50 60 70 

I • In procent van I 7 4 respondenten 

Fig. 9 Eerste jimclie 

gen in hoeverre het veroorzaakt is door recent afgestudeerden, 
voor wie immers de periode om te wisselen korter is dan voor 
de ouderen. De voor de hand liggende verwachting dat de 
ouderen vaker zullen hebben gewisseld dan de jongeren wordt 
door de tabel fig. 8 weerlegd. 

Carrière voor wat betreft de functies (vraag 4.b) 

In fig. 9 zijn zeven respondenten (= 4%) met een dubbele 
aanvangsfunctie niet opgenomen. Hetzelfde geldt in fig. 10 voor 
17 respondenten (= I 0%) die aangaven heden een dubbele 
functie te bekleden. 

Ongeveer twee derde van de afgestudeerden (65%) vinden hun 
eerste werkkring in onderzoek en ontwikkeling (fig. 9). Het 
diagram fig. 10 toont aan dat in de huidige functie deze post tot 
eenderde daarvan (24%) is teruggelopen. Daarentegen neemt de 
managementfunctie toe van 2% in het begin tot 30% in het 
heden. 

De 137 respondenten (= 79% van 174) die één of meer keer van 
functie wisselden (zie fig. 11 ), hebben dat gezamenlijk 266 keer 
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c) onderwijs 

b) productie 

d) advisering 

e) commercieel 

f) management 

g) overige 

0 4 12 ló 20 24 2R 32 

Ll _. ___ I_n_p_ro_ce_n_t_va_n_l_7_4_re_sp_o_n_de_n_te_n ______ ~_l j 
Fig. 10 Huidige functie (vergelijk mei fig. 3) 
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40 50 

. • In procent van 174 respondenten 

Fig. /I Wisseling van jimclie (in lolaal 266 wisselingen) 

óO 70 

gedaan. Niet uit het diagram te halen is, dat 28 van dezen in een 
gelijksoortige functie gebleven zijn terwUI de anderen, I 09 
ingetal, wél naar een ander soort functie wisselden. Het is niet 
tegen de verwachting in dat men vaker van functie wisselt (266 
keer) dan van werkgever ( 185 keer, zie boven). 
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periode van afstuderen 

w 64-70 7 L-75 76-80 81-85 86-90 91-95 z.jv. 

0 5 2 3 3 7 13 4 

I 8 11 3 4 17 I\ 3 

2 6 10 2 7 10 8 3 

3 5 7 4 2 I 0 3 

4 3 4 3 0 0 0 0 

5 J 0 0 I 0 0 0 

totaal: 28 34 15 17 35 32 13 

Fig. 12 Aantal respondenten die van functie wisselden, uitgesplitst 
naar periode van afstuderen: W is aantal wisselingen, zjv. betekent 
zonder jaarvermelding 

I 

5 ergveel •••• 

I 
4 veel 

I 
3 redelijk •••••• 

I 
2weinig 

I 
1 geen 

I 
0 10 20 30 40 50 60 70 

OC In procent van 174 respondenten 

Fig. 13 Belang van afstudeerrichting aan het begin van de loop
baan; aantal geregistreerde oordelen.· 176 

5 erg veel 

4 veel 

2 weinig 

I geen 

0 [0 20 30 40 50 60 

I • In procent van 174 respondenten 

Fig. 14 Belang van afstudeerrichting voor de huidige functie, 
aantal geregistreerde oordelen.· 170 

a=b 

5 erg veel 

4 veel 

3 redelijk 

2 weinig 

1 geen 

0 10 20 30 40 50 60 

• In procent van 174 respondenten 

70 

70 

Fig. 15 Belang van afstudeerrichting over de hele loopbaan gelijk. 
aantal geregistreerde oordelen. 56 
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Verder toont fig.l1 dat 21% van de respondenten in het geheel 
niet van functie hebben gewisseld . Bij dat cijfer moet men zich 
afvragen in hoeverre het veroorzaakt is door recent afgestudeer
den, die immers nog niet zo veel tijd hadden om te wisselen als 
ouderen. Het verwonderlijke is, dat de jongeren in hun kortere 
carrière reeds even vaak wisselden als de ouderen in hun langere 
carrière. Zie hiervoor fig. 12 en vergelijk die met fig. 8. Is dat 
een uitvloeisel van de heden alom in het bedrijfsleven zo met 
nadruk geëiste flexibiliteit? 

Afstudeerrichting en eerste of huidige functie 
(vragen 5.a en 5.b) 
Er zijn op het enquêteformulier vijf beoordelingsniveaus 
gegeven: (I) geen (2) weinig (3) redelijk (4) veel (5) erg veel 

De staafdiagrammen fig. I 3 en 14 geven aan hoe vaak een 
bepaald oordeel voorkomt op de 174 formulieren. Het totaal 
aantal aangetroffen oordelen wijkt voor beide vragen af van 174 
omdat op sommige formulieren twee cijfers zijn omcirkeld (bijv. 
2 en 3 = ' 2,5 ') en soms ook geen oordeel is gegeven. Dit laatste 
is logisch voor vraag b bij post-actieven, die immers geen 'hui
dige functie' hebben. Maar ook pas afgestudeerden hadden 
moeite met het plaatsen van hun oordeel wanneer hun ' huidige 
functie' tevens hun eerste functie was. De opgegeven per
centages gelden ten opzichte van het totale aantal respondenten, 
zijnde 174. De uitkomsten van vraag 5 leveren geen verrassingen 
op. Uit de staafdiagrammen fig. 13 en 14 blijkt dat de afstudeer
richting bij de eerste functie belangrijker is dan later. 

Het blijkt dat 32% van de respondenten onder beide vragen het
zelfde oordeel geeft, d.w.z. dat voor hen het belang van de afstu
deerrichting gedurende de loopbaan niet veranderde. Fig. 15 
toont naast dit totaalpercentage ook de uitsplitsing naar de afzon
derlijke oordelen . Blijkbaar heeft 3,4% van de respondenten een 
technische baan in de regeltechniek: deze stemmen a = b = 5. 
De verdeling van de percentages over de oordelen in fig. 15 
heeft meer overeenkomst met de verdeling in fig. 14 dan met die 
van fig. 13. De inbreng van de pas afgestudeerden ('94 & '95) 
in deze uitkomst is overigens gering: vier procentpunten van de 
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32%, verdeeld over de oordelen 2, 3 en 4. 
De overall-indruk dat de afstudeerrichting maar van matig 
belang is voor de latere loopbaan wordt door de commentaren 
onder vraag 6 bevestigd. Men mag dit echter niet verwarren met 
het oordeel over de kwaliteit van de opleiding. Die is goed. Hier 
is enkel de relevantie van de afstudeerrichting in het geding. 

Commentaar op gevolgde opleiding (vraag 6) 
De eerste vijf vragen van deze enquête zijn duidelijk gestruc
tureerd. In tegenstelling hiermee laat vraag 6 de invul Ier vrij om 
datgene aan te dragen wat hij belangrijk vindt. Echter, de 
toevoeging: "bijv. wat was overbodig I wat ontbrak I bruikbaar
heid van de opgedane kennis I opleiding te algemeen of te 
specialistisch I enz." onder de vraag heeft bij velen als conden
satiekern voor de opmerkingen gediend. Daardoor is er toch 
weer iets van een structuur in de antwoorden gebracht. Een deel 
van de antwoorden laat zich dan ook op dit stramien rangschik
ken . De oogst aan vrije uitspraken is echter ook zeer groot. Alles 
bij elkaar is er nu een indrukwekkende bron van informatie 
waaraan men nog veel studie kan verrichten. Daaruit zullen wat 
meer conclusies te trekken zijn dan die welke hier in kort bestek 
gepresenteerd worden. 

Sommige antwoorden zijn korte opmerkingen zoals: "goed" of 
"OK" of "tevreden", soms zijn het samengestelde opmerkingen 
zoals: "Vrij theoretisch, maar dat is een goede basis om proble
men analytisch aan te pakken." Weer anderen geven een uitge
breide of zeer uitgebreide uiteenzetting. Om de informatie te 
ordenen zijn de antwoorden gesplitst in elementaire uitspraken. 
Deze kunnen van vorm verschillen maar, zij het met nuancever
schi I, dezelfde strekking hebben, bijv. het simpele geval van 
"vrij theoretisch" en "te theoretisch". Acht rubrieken blijken 
nodig te zijn en binnen deze rubrieken nog eens vier tot negen 
categorieën om de uitspraken qua strekking in te delen. Er zal nu 
een overzicht van deze indeling gegeven worden met de aantal
len elementaire uitspraken die daarin geplaatst zijn. (Om de 
uitspraken zelf weer te geven is hier geen plaats.) Daarna volgt 
een analyse die tot een beschouwing over de meest in het oog 
springende strekkingen van het respons leidt. 
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Van de 174 respondenten hebben er 29 bij vraag 6 niets inge
vuld; dat is 17% van die 174. Tenzij anders vermeld berusten 
verder alle percentages op de 145 formulieren waarin vraag 6 
wél is ingevuld en niet op de 174 ingeleverde formulieren . 
Daarmee zegt men dat die 145 invullers ook de niet-invuilers 
representeren en in feite ook diegenen die het formulier helemaal 
niet hebben teruggestuurd. De lijsten van de uitkomsten zijn in 
principe volgens afnemend percentage gerangschikt. Hier nog 
eens alles op een rij: 

Aantal terugontvangen enquêteformulieren: 174 
Aantal waarop vraag 6 is ingevuld : 145 
Aantal geregistreerde elementaire uitspraken: 293 
Gemidd. aantal elem. uitspraken per respondent : 2 
Aantal ingewerkte elementaire uitspraken: 302 

Het verschil tussen geregistreerde en ingewerkte uitspraken heeft 
als oorzaak dat een klein aantal, ten hoogste negen, uitspraken 
die in meer dan één rubriek pasten, in meer dan één rubriek 
terecht gekomen zijn. Het nu nog elimineren van deze schoon
heidsfout zou moeizaam zijn. 

Groepage van de responsies op vraag 6 
Wat men met instemming zegt over de opleiding 

a) De opleiding is goed, mei bijgevoegde verklaring 26 
b) De opleiding is zonder meer goed /6 
c) Positief over de bruikbaarheid van de opleiding I 6 
d) De opleiding vormt een goede basis / 4 
e) Positief over de brede opzet van de opleiding I 2 
f) Wat men van hetgeen men leerde bijzonder waardeert 7 

Aanlaf gedane uitspraken: 91 

2 Wat men belangrijk vindt in de opleiding 
a) De brede aard van de opleiding 3 
b) De academische vorming 3 
c) De methodische, probleemoplossende aanpak die men leert 2 
d) De technische aard van de opleiding 2 
e) Vaardigheden belangrijker dan kennis I 
f) Communicatieve allitude moet aangeleerd worden I 
g) Een technische opleiding op academisch niveau I 

Aantal gedane uitspraken.· I 3 

3 Wat men arkeurt inzake het studieprogramma 
a) De studie is Ie theoretisch 
b) De studie is niet goed op de praktijk afgestemd 
c) De studie is Ie specialistisch 
d) De studie is te eenzijdig technisch 
e) De studie is niet bij de tijd 
f) Opleiding is Ie algemeen 
g) Overige zwakke punten van de opleiding 

Aanlaf gedane uitspraken: 

4 Wat men overbodig vindt in het studieprogramma 
a) Overbodige diepgang 
b) Overbodige oefenstof 
c) Overbodige vakken 
d) Overbodige studie 

Aantal gedane uitspraken: 

5 Wat men te weinig vindt in het studieprogramma 
a) Praktische kennis en vaardigheden 
b) Vaktechnische lacunes 
c) Bedrijfskunde I management 
d) Link tussen studie en bedrijfsleven of industrie 
e) Te weinig gericht op toepassingsaspee/en 
f) Groene, sociale, algemene vakken, vorming 
g) Systeemdenken en interdisciplinaire aanpak 
h) Project- en teamwerk 
i) Bedrijfseconomie 

I 5, 
13 
1/ 
4 
3 
2 
4 

52 

2 
2 
2 
I 

7 

/5 
9 
9 
6 
6 
6 
4 
4 
3 

Aantal gedane uitspraken. 62 

6 Wat men mist in de opleiding 
a) Praktische vaardigheden 
b) Bedrijfskunde I management 
c) Commerciële vakken 
d) Bedrijfseconomie 
e) Link lussen studie en bedrijfsleven of industrie 
f) Technische vakken 
g) Project- en teamwerk 
h) Groene vakken 

Aantal gedane uitspraken: 

10 
8 
7 
5 
5 
4 
3 
2 

44 
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7 Suggesties voor het studieprogramma 
a) Bedrijfs- en industriegerichte activiteiten 4 
b) Vaktechnisch onderwijs 4 
c) Bedrijfskunde, commercie 3 
d) Algemene vaardigheden 3 

Aantal gedane uitspraken: 14 

8 Algemene en opmerkelijke opmerkingen/constateringen 

5 
3 
6 
8 
7 
2 

4 

a) Afstudeerrichting irrelevant 11 
b) Eventueel gemis wordt in de praktijk hersteld 3 
c) Afstuderen buiten de TU valt goed in de smaak 
d) Vraag om steun voor de instroom in het beroepsleven 
e) Studie verliest met de tijd haar relevantie 
j) Bruikbare kritiek in het kort niet mogelijk 
g) Een technische studie is je-van-het 

Aantal gedane uitspraken: 19 

De rubrieken in volgorde van afnemend gewicht 

procent van 145 respondenten --

1 aantal ingewerkte elementaire uitspraken -----, 

Wat men met instemming zegt over de opleiding 91 63% 
Wat men te weinig vindt in het studieprogramma 62 43% 
Wat men afkeurt inzake het studieprogramma 52 36% 
Wat men mist in de opleiding 44 30% 
A !gemene en opmerkelijke opmerk./constateringen 19 13% 
Suggesties voor het studieprogramma 14 10% 
Wat men belangrijk vindt in de opleiding 13 9% 
Wat men overbodig vindt in het studieprogramma 7 5% 

302 209% 

Vijf toonaangevende aspecten 
Wanneer men de onder vraag 6 gegeven antwoorden nader 

bestudeert dan kan men dwars door de rubrieken heen een aantal 
aspecten waarnemen die met grote regelmaat terugkeren danwel 
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opvallend ontbreken. Onderstaande tabel is gebaseerd op een 

uittreksel van 276 uitspraken uit de bovenstaande groepage die 
de opleiding in een bepaald licht plaatsen. Tussen vierkante 

haakjes [ ] geplaatste getallen verwijzen naar de herleidingslijst 

onderaan. 

a) Opvallend is het grote percentage respondenten (95%) [I] die 
opmerkingen maken over ontoereikende relatie met de prak

tijk terwijl zich slechts 11 % [4] waarderend uitlaat over de 

bnlikbaarheid van hetgeen men geleerd heeft. 

b) Een relatief grote groep (34%) [3] ondervindt in de beroeps

uitoefening hinder door ontbrekend inzicht op een terrein dat 
buiten de elektrotechnische vakstudie ligt: bedrijfskunde en 

aanverwante vakken. 

c) Ongeveer de helft van de respondenten (47%) [2] vindt de 

opleiding eenvoudigweg goed. Er zijn slechts vier responden
ten (3%) [5] die uitdrukkelijk iets om de academische aard 

van de opleiding geven. 

Om nog even het gewicht van dit uittreksel aan te geven: Bij de 

276 uitspraken die voor deze opstelling gebruikt zijn, zitten 43 

dubbel gebruikte [6], om namelijk [I] en [3] samen te stellen, 
die elkaar oversnijden. Effectief zijn dus 233 verschillende 

uitspraken gebruikt [7] en die representeren 80% van de be
staande 293 uitspraken. 

procent van 145 respondenten ~ 
aantal ingewerkte elementaire uitspraken ------, I 

[I] Relatie met praktijk is er niet of te zwak 138 95% 
[2] Opleiding goed, vormt goede, brede basis 68 47% 
[3] Hiaat: bedrijfskunde, -economie, comm. vakken 50 34% 
[4] Hetgeen men leert is bruikbaar 16 IJ % 
[5] Waardering voor de academische studie 4 3% 

276 190% 

Herleiding van deze opstelling: de cijfers geven de rubriek uit de 

groepage van de responsies aan, de letters de categorie. 

[I] 3abcef + 5a ... e,hi + 6a g . . . . . . . . . . . . 138 uitspraken 

[2] I abde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 uitspraken 
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[3] 5cdi + 6bcde + 7ac . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 uitspraken 
[4] lc ....................... . ...... 16 uitspraken 
[5] 2bg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 uitspraken 
[6] Dubbel gebruikt; 5cdi; 6bcde . . . . . . . . . . . 43 uitspraken 
[7] Effectief gebruikt: 276 - 43 . . . . . . . . . . 233 uitspraken 
[8] Niet gebruikt: 1,.(; 2acde"f; 3dg; 4a ... d; 

5fg; 6h; 7bd; Sa ... g .... . ... 69 uitspraken 

De uitkomst van vraag 6: stof tot nadenken 
Het wekt verbazing hoe sterk keer op keer de grote behoefte aan 
een koppeling tussen de universitaire wereld en de be
roepswereld naar voren treedt. 

Tot een aantal decennia geleden was een academische studie van 
enkelingen voldoende om te voorzien in de maatschappelijke 
behoefte aan leidingbekwame personen in het openbare leven en 
baanbrekers in de kunsten en wetenschappen. Een beperkte 
bevolkingsgroep had het in zich om vanuit een zekere roeping 
danwel min of meer voor het plezier of vanwege de stand als 
vanzelfsprekend een academische studie te volgen. De samen
leving gaf de academisch opgeleide een behoorlijke status en 
men kwam vrij zeker in een (werk)kring met aanzien terecht. 

In de huidige tijd is de situatie anders. Onze maatschappij heeft 
in toegenomen mate academisch gevormden nodig om zich 
temidden van de wereldwijde concurrentie te kunnen handhaven. 
Met name de sectoren handel , landbouw, industrie en verkeer 
raken steeds meer verwetenschappelijkt. Dat zijn sectoren waarin 
het werk in sterke mate beoordeeld wordt op meetbare resultaten 
in een harde praktijk. Voor mensen die werk op hoger niveau in 
deze richting ambiëren moet de studie niet all.een een 
academische vorming zijn maar ook praktisch inzetbare kennis 
aandragen. De traditionele wetenschappers zijn er nog en zijn 
ook nog steeds nodig, maar de meerderheid van de tech
niekstudenten - en daar gaat het in deze enquête over - vraagt 
duidelijk om een academische beroepsopleiding. Bij artsen, 
juristen en leraren die openbare functies bekleden, is deze wette
lijk verplicht, bij hogere employees van bedrijven is dat om 

concurrentieredenen vereist. De bedrijven investeren alleen inl 
mensen die output leveren kunnen. ln de uitspraken onder deze 
enquête bespeurt men een welhaast paniekerige schreeuw om het' 
verschaffen van praktisch bruikbaar denkgereedschap waarmee 
men meteen aan de slag kan. 

De ingenieurswetenschappen zijn er om dingen te ontwerpen. De 
gedachtenbeelden moeten omzetbaar zijn in verhandelbare pro
ducten. Gedachtenbeelden mogen een intrinsieke schoonheid en 
verhevenheid bezitten, maar ze moeten tegenwoordig ook van 
nut zijn voor meer dan alleen de wetenschappelijke vooruitgang. 
Anders is men inefficiënt bezig. De academische denkers zijn 
nog steeds nodig om de grenzen van de theorie te verleggen, 
maar de theorie moet ook toepasbaar zijn, zeker in ons vakge
bied. Dat ervaren de instromers in het bedrijfsleven aan den 
lijve. 

Het merendeel van de respondenten (zo'n 95% !) voelt dat 
blijkbaar zo aan. Slechts enkelen (3%) kunnen nog het beroeps
onafhankelijke academische denken spontaan lof toezwaaien. 
Opmerkelijk is dat de vraag om meer aansluiting van de studie 
aan de beroepspraktijk niet alleen bij de jongere jaargangen! 
gehoord wordt. Vergist zich deze 95%? Hebben zij zich bij de 
verkeerde opleiding laten inschrijven? De meesten waarschijnlijk 
toch niet want die gedachte vindt men nergens verwoord. 

De uitkomst van de ER-enquête blijkt geheel in lijn te zijn met 
de resultaten van vergelUkbare enquêtes die men elders 
gehouden heeft : 

In de brochure "De toekomst van 30 jaar Regeltechniek", uitge
geven in februari 1990 door de Vakgroep Regeltechniek van de 
Faculteit der Elektrotechniek, TU Delft, staan de resultaten van 
een enquête die, net als de onze, gehouden is onder de afges
tudeerden van de vakgroep. Op pag. 41 staat een opsomming 
van door de respondenten opgeschreven "Suggesties voor de 
vakgroep Regeltechniek". Twee suggesties staan vooraan als 
"relatief zeer vaak genoemd": "De contacten met bedrijven 
dienen zowel tijdens als na de studie te worden geïntensiveerd 
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... " en "Het onderwijs en onderzoek dient meer praktisch gericht 
te zijn ... ". Vervolgens wordt gevraagd om meer aandacht tijdens 
de studie voor de maatschappelijke aspecten van het werk, voor 
management-technieken en sociale vaardigheden. Alles loopt 
merkwaardig parallel met de uitspraken in onze enquête. 

Deze gevoelens leven niet alleen bij de regeltechnici. De af
deling E van de TU Eindhoven heeft zojuist (oktober 1996) een 
"Onderwijs-Zelfstudie" gepubliceerd met daarin een hoofdstuk 
over de afgestudeerden (van alle vakgroepen van E) met de 
resultaten van een enquête. Er wordt een lijst van opmerkingen 
weergegeven die qua strekking verbluffend veel weg heeft van 
onze lijst hierboven. De samenstellers komen dan ook tot de 
conclusie "dat we niet alleen maar 'onderzoekers' dienen op te 
leiden." 

Overigens hoeft men zich voor deze conclusie niet uitsluitend op 
dergelijke enquêtes te beroepen. Vanuit het bedrijfsleven, waar
van de afgestudeerden uiteraard nu deel uitmaken, hoort men 
reeds enige tijd deze geluiden. En van VWO-abituriënten van nu 
hoort men dat zU een praktisch bruikbare studie als een in
vestering ten behoeve van hun eigen welvaart zien en niet zozeer 
als noodzaak voor de samenleving. Het gaat niet meer om 
roeping, rang of stand maar om de broodwinning. Met andere 
woorden, de meeste studenten van nu verwachten dat zij voor 
een praktisch beroep zullen worden opgeleid. 

Sommige bronnen melden dat de instroom in het hoger beroeps
onderwijs toeneemt terwij I de algemene toestroom naar de 
universiteiten juist afneemt. Dat zal ongetwijfeld tal van oor
zaken hebben. Het is aan de universiteiten om deze tendens te 
analyseren en waar nodig hierop in te spelen. Misschien moeten 
de technische universiteiten naast de traditionele theoretici vooral 
óók "academisch gevormde praktijkmensen" opleiden, academici 
dus met een toegevoegde waarde aan praktische kennis en 
vaardigheden . Deze worden door de markt gevraagd. De ont
werpersopleiding speelt daar bijv. reeds op in, maar het volgen 
van dit soort opleidingen zou meer usance moeten worden dan 
uitzondering. 

ENQUÊTE ONDER DE AFGESTUDEERDEN VAN VAKGROEP ER 

De vakgroep, nu de sectie MBS/ER, die zich altijd al over een 
goede belangstelling heeft kunnen verheugen, zal nog meer in 
trek raken bij de studentenpopulatie als duidelijk zichtbaar is dat 
men hier niet alleen academisch gevormd wordt (dat moet zeker 
zo blijven) maar dat men er óók een stevige portie praktisch 
inzetbare kennis en vaardigheden kan verwerven. De afge
studeerden schreeuwen er achteraf om! Met de harde praktijk 
geconfronteerd zien zij hoe zeer dat nodig is. En de aankomende 
studenten zijn er op zoek naar. 

Vervolgonderwijs (vraag 7) 

Deze vraag peilt de mate waarin men zelf in de behoefte aan 
bijscholing heeft voorzien. Voor recent afgestudeerden wijst dat 
op hiaten in de TU-opleiding, voor de oudere jaargangen komt 
daar nog bij de behoefte aan het bijhouden van de ontwikkelin
gen op het vakgebied. Vraag 7 is door 168 personen (97% van 
de respondenten) ingevuld. De ja/nee-verhouding is bijna I: I, 
namelijk 87 maal ja en 81 maal nee (52% van de 168 zeggen 
ja). 22 ja-zeggers(= 13% van de 168) zetten daar een commen
taar bij en doen daarmee 26 elementaire uitspraken. Soms noemt 
dit commentaar het cursusonderwerp, soms het vakgebied, soms 
meerdere onderwerpen. Er zijn ook neutrale commentaren zoals 
"interne cursussen", "losse cursussen" en dergelijke. De 26 
elementaire uitspraken zijn in vijf groepen te verdelen. Dit zijn 
ze met het aantal vermeldingen: 

Onderwerpen van het gevolgde vervolgonderwijs 
aantal el. %van 22 %van 168 

uitspr. comment. in vuilers 
bedrijfskunde/management 7 32% 4,2% 
neutraal 7 32% 4,2% 
expliciet over techniek 6 27% 3,6% 
commerciëel 4 18% 2,4% 
expliciet "niet over regeltechniek" 2 9% 1,2% 

Deze antwoorden ondersteunen hee l vaag hetgeen onder vraag 6 
is gesignaleerd, namelijk dat er een cluster van vakken bestaat 
die in de TU-studie niet aan bod komen maar toch als belangrij k 
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worden ervaren: bedrijfskunde, management, commerciëel (bij 
elkaar 11 van de 26 vermeldingen wat overeenkomt met 50% 
van de 22 commentators of bijna 7% van de 168 invullers). 

Men kan zich afvragen of de 'anciënniteit' van invloed is op de 
jalneeverhouding. Er blijkt tot 1990 niet echt een trend in te 
zitten: 

afstudeer-
periode 64/69 70/74 75179 80/84 85/89 90/95 

ja-zeggers 
van 168 inv. 65% 56% 71% 47% 70% 24% 

De jongste groep afgestudeerden heeft echter slechts één cursus
ganger op drie non-cursisten en ligt daarmee beduidend lager 
dan alle andere jaargangen. Die groep omvat 37 respondenten, 
drie van hen plaatsten een commentaar op het formulier : een
maal "Bedrijfskunde voor hogere technici", eenmaal "Opleiding 
m.b.t. commerciële vaardigheden", eenmaal "Vakspecifieke 
cursus: geen PA TO". (Ter herinnering: bedrijfskunde en com
merciele vakken waren in vraag 6 een wens van 34% van de 
respondenten.) Waarom 28 van de 37 afgestudeerden uit de 
periode 1990 ... 95 geen cursus gevolgd hebben is uit de gegevens 
niet op te maken. Zouden zij nascholing niet nodig gevonden 
hebben of zijn zij er nog niet aan toe gekomen? 

Contact met de universiteit (vragen 8 en 9) 

Dit zijn eigenlijk vier vragen, die als volgt gecodeerd worden: 
8M&R; 8UNI; commentaar8; vraag9. Op de laatstgenoemde 
vraag is óók commentaar gegeven, hoewel het een ja/nee-vraag 
betreft. De drie ja/nee-vragen 8M&R, 8UNI en 9 worden samen 
behandelend. Het commentaar wordt daarna apart bekeken. 

Deze vragen trachten na te gaan hoe sterk de wens leeft om het 
vak op peil te houden bij zichzelf en bij het opleidingsinstituut. 
De behoefte aan contacten met vakgenoten in de 'buitenwereld' 
en in de vakgroep is hiervoor de spiegel. Ja/nee-antwoorden op 

deze vragen zijn gegeven door resp . 163, 160 en 163 personen, 
dat is 94% en 92% van de 174 respondenten. (Voor de aantallen 
commentaar-antwoorden zie verderop .) 

Het blijkt dat de verhouding tussen ja- en nee-stemmers jaar
gangsafhankelijk is en bij alle drie de vragen eenzelfde op
waartse trend heeft (fig. 16). Voor elk der aangegeven perioden 
zijn de drie waarden voor het percentage ja-stemmers bij 8M&R, 
8UNI en 9 berekend. De balken geven telkens de laagste en de 
hoogste van die drie waarden aan. Bij de jongste groep afge
studeerden is de behoefte aan contacten met co llega's en de 
instelling duidelijk meer verbreid dan bij de anderen. A Is voor
beeld voor de berekeningswijze zijn de getallen voor die groep 
in de volgende lijst gezet: 

vraag aantal '90/'95 aantal ja proeentja 

8M&R 37 31 84% 

8UNl 36 31 86% 

9 37 31 84% 

Commentaar bij vraag 8: Wat zouden de contacten met 
ER of de Universiteit moeten inhouden? 

Bij 116 van de 174 formulieren zijn onder vraag 8 commentaren 
te vinden. Deze representeren dus de mening van 67% van alle 
respondenten. De 116 commentaren vallen uiteen in 210 elemen
taire uitspraken die in vijf rubrieken passen. Rubriek I t/m 4 
bevatten nog eens vier categorieën elk, rubriek 5 bevat er drie. 
Zoals onderstaande lijst laat zien, betreft de grootste belangstel
ling het vakgebied zelf: 48% van de 116 invulters zoeken op het 
vak gerichte informatie, 46% wensen professionele contacten . 
Ook de belangstelling voor het onderwijs is verrassend groot: 
14% van de commentatoren bij vraag 8 wil het onderwijs . 
steunen met het bemiddelen van stage- en afstudeerplaatsen, 
14% wil er incidenteel of geregeld informatie over ontvangen en · 
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Fig. /6 Percentage ja-stemmers per afttudeerperiode: getoond 
worden de hoogste en laagste waarde voor de drie vragen 8M&R, 
BUN! en 9 

8% heeft belangsteil ing voor 'nascholing'. Voorts zoekt 3 I% 
slechts informeel of ongespecificeerd contact en 20% heeft geen 
belangstelling. 

Groepage van de responsies bij vraag 8 

procent van I I 6 respondenten ~ 
aantal ingewerkte elementaire uitspraken I J 

I. Belangstelling voor op het vak gerichte informatie 
a) Informatie over onderzoek in meten en regelen 24 
b) Geregeld schrift el. info over vak & lezingen 16 
c) Lezingen , symposia etc. op vakgebied organiseren 11 
d) Algemene vakgerichte informatie 5 

Aantal gedane uitspraken : 5648% 

ENQUÊTE ONDER DE AFGESTUDEERDEN VAN VAKGROEP ER 

procent van 116 respondenten 
aantal ingewerkte elementaire uitspraken 

2 Belangstelling voor professionele contacten 
a) Samenwerking met de vakgroep 
b) Contacten met vakgenoten 
c) Relatienetwerken 
d) Uitwisseling van kennis 

19 
14 
12 
8 

Aantal gedane uitspraken: 53 46% 

3 Belangstelling voor op het onderwijs gerichte zaken 
a) Aangeboden : ondersteuning van het onderwijs 16 
b) Gevraagd: incidentele info over o 'wijsontwikk . 13 
c) Gevraagd : postacad. onderwijs, seminars & dgl. 9 
d) Gevraagd: geregelde schriftel. info over o 'wijs 4 

Aantal gedane uitspraken : 42 36% 

4 Informele belangstelling 
a) Informele & algemene bijeenkomsten, reünies 13 
b) Informatie over ontwikkelingen, ongespecif. 12 
c) Het reilen en zeilen van de universiteit 7 
d) Lezingen, ongespecificeerd 4 

Aantal gedane uitspraken: 36 31% 

5 Belangstelling negatief 
a) Geen belangstelling 13 
b) Niet op M&R gerichte belangstelling 6 
c) Voorwaardelijke belangstelling 4 

Aantal gedane uitspraken : 23 20% 

totaal : 210 181% 

Commentaar bij vraag 9 
Bij 14 van de 174 formulieren (8%) is onder vraag 9 commen
taar gegeven. Maar onder vraag I 0 blijken nog 20 uitspraken 
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geplaatst te zijn die eigenlijk onder vraag 9 horen. Deze zijn 
daarom hier naar toe gebracht. Bij elkaar zijn dat 34 uitspraken 
(20% van 174) die passen onder vijf hoofden zoals hieronder te 
zien is. Op drie positieve reacties(= 4 elementaire uitspraken) na 
is de totale respons hier allesbehalve enthousiast. Vergelijk dit 
resultaat echter met het hoge percentage ja-stemmers bij de 37 
afgestudeerden uit 1990 ... 1995 (fig. 16)! 

aantal ingewerkte elementaire uit~praken -
procent van 174 re~pondenten ll 

Reeds in voorzien: Kirchhoff (7x), Alumni- I 
vereniging (3x), MRBT/Kivl (I x), Bode (I x), 
Reünistenvereniging/Corps (1 x); 
overdone 

Voorwaardelijke belangstelling: afhankelijk 
van het gebodene; aantal deelnemers; moet 
meerwaarde hebben; spits niet te veel toe op M&R 

Geen belangstelling: naderend pensioen; heeft 
geen zin gezien huidig werk, reisafstand, geen 
affiniteit meer 

Positieve reacties: prima initiatief! nieuwe raak
vlakken; kan op de hoogte blijven van nieuwe 
technieken; ophalen contact met M&R 

Neutrale houding: weet niet; ben misschien 
passief lid (woon in buitenland) 

13 7% 

8 5% 

6 3% 

4 2% 

3 2% 

34 20% 

Verdere opmerkingen of suggesties (vraag JO) 
20% ofwel 34 van de 174 respondenten geeft hier nog een 
reactie. Door de open vraagstelling is deze plaats natuurlijk een 
vergaarbak voor opmerkingen onder de meest uiteenlopende 
thema's. Het blijkt dat 17 reacties (= 20 elementaire uitspraken) 

eigenlijk gericht zijn aan het adres van vraag 9. Zij zijn daarom 
dáár ingelijfd. 

Blijft over een kleine verzameling zinvolle opmerkingen die -
voorzien van een hoofd in vette letters en individueel van elkaar 
gescheiden door een dito dubbele 'slash' I/ -- integraal en letter
lijk overgenomen als afsluitende lectuur aan de lezer gepre
senteerd wordt: 

Vier reacties gericht op het vak 
Activiteiten Universiteit toelichten; informatie-verschaffing over 
nieuwe ontwikkelingen, onderzoeken. // De meeste M&R-sys
temen zijn functioneel in een real-time-omgeving. Het platform 
waarop ze draaien is dit vaak ook. Persoonlijk vind ik dat er 
meer aandacht geschonken zou kunnen worden aan de 
SW/HW-architectuur die hierbij behoort en ook de wijze waarop 
zo'n systeem tot stand komt. (Vxworks, OS9, Mbll, Vme ... ). 11 
Pleit voor meer nadruk voor het transformatiegebied tussen het 
abstracte model en weerbarstige werkelijkheid. Met name de 
elektrotechniek en de elektronica hebben in zich het vooral in 
het berekenbare te zoeken (ref.: "de lineaire wereld" van prof. 
Niesten). //Kan wellicht stage/afstudeerder gebruiken. 

Nog steeds geboeid door het vak 
Het algemene blad van de TUE lees ik graag. Techniek en 
wetenschap blijven boeien. //Hoewel ik tamelijk los ben geraakt 
van het vakgebied ben ik wel geïnteresseerd in vorderingen en 
toepassingen in de huidige samenleving. // Ook gezien mijn 
huidige baan als docent Regeltechniek (HTS) graag meer con
tact. // Bieden nieuwe media zoals E-mail mogelijkheden? 
Accent op relatienetwerk. 

Suggesties 
Naar mijn mening is dit [volgende - red.] een zeer goed 
initiatief: Zoek naar een harmonieuze integratie tussen onder
zoek, onderwijs en bedrijfsleven. Probeer contractresearch op 
onderzoekgebied binnen te halen. Probeer ontwikkelaars in het 
bedrijfsleven ook college te laten geven. Probeer oudere, 
vastgeroeste medewerkers op deeltijd te detacheren bij het 
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bedrijfsleven. Dit kan uw onderzoek en onderwijs op een hoger 
plan brengen. // Ook contacten met andere vakgroepen I facultei
ten lijken mij zinvol wegens multidiscipliaire samenwerkingen 
en verdergaande "globalisering" (en "Europa-sering"). //Reünie? 

Nogmaals (zie vooral vraag 6): 
Slechte begeleiding Universiteit voor overgang Universiteit naar 
bedrijfsleven. 

Over deze enquête 
Alhoewel het voor mij plezierig is om eraan herinnerd te worden 
dat ik ooit aan de TH gestudeerd heb, zult u aan dit formulier 
weinig serieuze gegevens kunnen ontlenen omdat ik al ruim 12 
jaar geleden met de VUT ben gegaan en verder geen activiteiten 
op TH-niveau verricht. // Ik vind het overigens merkwaardig dat 
u zichzelf in vraag 2 en 3 tevreden stelt met een abstracte, 
weinigzeggende info van de werkplek. // Succes met verwerking 
van de gegevens. // Succes! // Succes! //Neem graag kennis van 
de resultaten van deze enquête. // [Wat hiermee dan gebeurd is! 
- red.] 

ENQUÊTE ONDER DE AFGESTUDEERDEN VAN VAKGROEP ER 
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Tenslotte .... 

Hoewel in dit 'geschiedenisboekje ER' aan vele facetten van 
de voormalige vakgroep ER aandacht is besteed en een groot 
aantal onderwerpen aan de orde is gekomen, is helaas niet alles 
vermeld. Het kon ook niet anders. Niet vermeld zijn o.m. (in 

willekeurige volgorde): 
- de Sinterklaasbijeenkomsten in de beginjaren 
- de oliebollenborrel en de Nieuwjaarsbijeenkomsten met jaar-

overpeinzingen van de laatste jaren 
- de kegelavonden en de groepsfeesten in vroegere jaren 
- de barbecues, oriëntatietochten en survivals van de laatste jaren 
- de groepstherapie door agogen eind zeventiger jaren 
- de vele gasten, vooral die voor langere tijd, uit de Verenigde 

Staten, Egypte, Engeland, Japan, China, Polen, de Sovjet Unie, 
Bulgarije .... 

- de gastdocentschappen van ER-medewerkers in Amerika, 
China, Japan, Canada, Tanzania en Chili 

- de vele buitenlandse studenten die bij ER stage gedaan hebben 
- de vele participaties van ER-leden in allerlei gremia, vooral 

nationale- en internationale professione le organisaties 
- de bijdragen van de vakgroep aan allerlei voorlichtings- en 

promotieactiviteiten op vakgroeps-, faculteits- en TU-niveau, 
zoals Thea-dagen, burgerijdagen, wetenschapsdagen, abituri
entendagen etc. 

- de benoeming van prof. Eykhoff tot lid van de Koninklijke 
Academie van Wetenschappen, tot honorary professor aan de 
Xi'an Jiaotong University in China, tot eredoctor aan de Vrije 
Universiteit te Brussel, tot ridder in de Orde van de Neder
landse Leeuw 

de participatie van ER aan door de EU gesponsorde weten
schappelijke netwerken 

- de vele reizen van ER medewerkers naar congressen, symposi
a, werkgroepsvergaderingen, universiteiten, onderzoekcentra en 
bedrijven in alle continenten 

- de vele vriendschappen die daarbij afgesloten zijn 
de vele intensieve contacten met het bedrijfsleven, met het 
onderwijs en met de dienstverlenende sector 

- de jaarlijkse Benelux meetings 
- de postdoctorale cursussen i.s.m. de stichting PATO 
- het regeldispuut Bode 
- de stimulerende rol van de Stichting Meten en Regelen 
- de groepsperiodieken ER-Gazet en ServoSode 
- de activiteitenlijsten en de aanwezigheidsregistratie 
- de rapportage van de resultaten van onze arbeid naar versch il-

lende instanties binnen en buiten de TUE 
- de publicaties in wetenschappelijke (vak)tijdschriften, in pro

ceedings van conferenties 
- de bemoeienis van een aantal ER-leden met (landelijke) activi

teiten t.a .v. geschiedenis der techniek 

Helaas is ook deze lijst verre van compleet. 

De redactie. 
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