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INLEIDING.

a. Teohniek en waarden.--------------------

In de volgende beschouwingen gaat het niet om de waarde van de techniek,

maar om de waarden die bij de techniek in het geding zijn. De "waarde van

de techniek" komt ter sprake bij hen die van buitenaf over de techniek

willen oordelen. De "waarden, die bij de techniek in het geding zijn"

worden ter sprake gebracht door de beoefenaars van de techniek zelf, dus

van binnen uit, bij de bewuste verantwoording van wat ze denken, willen,

doen en maken.

Wetenschap en techniek scheppen namelijk voortdurend nieuwe waarden,

door nieuwe ontdekkingen, uitvindingen, instrumenten, procede's, media,

hardware en software, netwerken en systemen.

Het wei en wee van wetenschap en techniek is een onderwerp dat veelvuldig

besproken wordt. De reden daarvoor is dat wetenschap en techniek een vitale

rol spelen in de huidige maatschappij. De zogenaamde wetenschappelijke

revolutie heeft de gang van zaken daarin diepgaand beinvloed. De loop van

de geschiedenis is essentieel anders, vergeleken met vroegere tijden, ten-
1)

gevolge van de wetenschap:

- veranderingen vinden ongekend snel plaats: alles wat bedacht wordt,
wordt ook gemaakt; vele zaken verdubbelen in 10 jaar;

- veranderingen penetreren in elk terrein van het menselijk bestaan:
van maatschappijstrukturen tot de biologische constitutie van de mens;

- de mogelijkheden van de machtsuitoefening zijn onbeperkt: raketten;
moderne kommunikatiemiddelen;

- de wereld verkeert in een labiel evenwicht: gewapende "vrede";
co-excistentie tussen rijk en arm; materiele welvaart en ekonomische
groei met millieuvervuiling en dreigende uitputting van grondstoffen.

"De mens leeft niet aileen omdat hij eenvoudig geboren wordt, maar omdat

hij het besluit genomen heeft het leven te prolongeren". (Sartre).

"Het rapport van de club van Rome dringt de economisten tot herbezinning

op de veelal impliciete vooronderstellingen van de wenselijkheid van

economische groei".2) Bezorgheid is orde van de dag.

Waardoor wordt de loop van wetenschap en techniek bepaald?

Het 1S menselijk denken en handelen, dat

- gedreven wordt door innerlijke aandriften, ne1g1ngen, beweegredenen,
motieven, verlangens, behoeften, belangen, enz. (Zoals speeldrift,
nieuwsgierigheid, dadendrang, ondernemingslust, sensatiezucht,
interesse; egoistische en/of idealistische motieven; idividuele
en/of kollektieve belangen);
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- geleid wordt door vooronderstellingen, voorstellingen,
aannamen, ideeen, hypothesen, theorien, denkmodel1en, en

- gericht wordt door verwachtingen en doe1ste1lingen.

De mens spreekt over gewenste handelingen of processen, waarbij

een houding voor of tegen bepaa1de ontwikke1ingen in het geding

is, gebaseerd op de verwachting dat die ontwikke1ingen voor

individu, groep of instituut voordelig of nade1ig zullen zijn;

er is dan sprake van "menselijke waarden".

Het begrip "waarde" heeft te maken met een houding voor of tegen

bepaalde ontwikkelingen. We definieren "waarde" dan ook a1s: 3)

- een uitspraak (waardebepaling) die verwijst naar een
moge1ijke stand van zaken,
waarvan de rea1isatie door een persoon, groep of instituut
wordt nagestreefd (waardestreving),

- omdat deze, expliciet of imp1iciet, gelooft (waardeverwachting)
dat de realisatie een gunstige verandering teweegbrengt in het
weI en wee van persoon, groep of instituut (niet noodzakelijk
de (het) zelfde).

Waarden vormen een (abstrakt) uitgangspunt voor het menselijk gedrag

en Z1Jn centrale maatstaven met behulp waarvan men eigen gedrag en

dat van anderen beoordeelt. Het zijn denkbeelden die voor een groot

deel het referentiekader uitmaken van allerlei percepties. Voor voor

beelden van waarden zie bij1age 1. Bij het nastreven van een waarde

is sprake van:

- een bepaalde stand van zaken,
- aspiratieniveau (d.w.z. minimumvoorwaarden voorhet sprake zijn

van rea1isatie van de waarde), en
- een waardedomein (degene(n) die die waarde aanhangt (aanhangen)).

Waarden staan niet los van e1kaar, maar vormen tezamen een waardenpatroon,

waarin een bepaa1de rangorde te onderkennen valt. Men kan onderscheid

maken tussen:

- !lintrinsieke" waarden, die waardevo1 geacht worden in zichze1f
en om zichze1f door een persoon, groep of instituut,

- "instrumentele" waarden, die waardevo1 geacht worden a1s midde1
om "hogere" waarden te rea1iseren en waaruit dan weer afge1eide,
instrumente1e waarden van "lagere orde" kunnen voortv10eien, enz.



-4-

Techniek nu is bij uitstek het domein waar instrumentele waarden

worden verwezenlijkt. Dat gebeurt vooral door een analyse nasr

causale en funktionele samenhangen. De instrumente1e waarden, die

bij de techniek in het geding zijn, worden zo geformu1eerd dat daaruit

- "funktione1e" waarden kunnen worden afge1eid: funktionee1
operatione1e aspekten van een waarde die ana1yseerbaar, formuleer
baar en beinv10edbaar zijn en voor kwantificering in aanmerking
komen.

Voortv1oeiend uit de kwantificering kunnen nu op funktione1e waarden

berekeningen worden toegepast, waardoor we een

- "maat" of "index" kunnen definieren behorende bij een
funktione1e waarde.

De waardebepa1ing houdt dan tevens in dat we

- (technische) "normen" vaststellen waar de rea1isatie van de
funktione1e waarde moet vo1doen: bovenste normen of verboden
en onderste normen of geboden; normen zijn de verboden of
geboden die de boven- en ondergrenzen aangeven van het gebied
waar -de index, berekend uit de kwantificering van eert funktionele
waarde, moet 1iggen.

Ook ku1ture1e en ethische normen Z1Jn verboden en geboden die de grenzen

van ko11ektief en individuee1 gedrag aangeven. Ze zijn in een proces

van ku1ture1e en ethische ontwikke1ing, a1 dan niet bewust, tot stand

gekomen en worden gehandhaafd doordat personen, groepen in instituten

ze aanvaarden, tot inner1ijke normen interna1iseren en zich er aan

houden. Normen vormen de min of meer duurzame gedragsrege1, die het

doen en 1aten van de groepering in kwestie rege1en.

Het mense1ijk denken en hande1en wordt, beha1ve door waarden, ook ge-
. d 10)r1cht oor

- "verwachtingen": opvattingen over hoe men zich zlH gedragen
(dus niet direkt over hoe men zich "'behoort" te gedragen).

Op grond van zijn verwachtingen en waarden formu1eert de mens

- "doe;leinden": min of meer gestandaardiseerde en expliciet ge
formu1eerde opvattingen van wat wense1ijk en moge1ijk geacht
wordt.
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We kunnen nu nog de volgende terminologie invoeren: 4)

- "waarde verdeling": de verdeling in een groep-van degenen die de
waarde nastreven,

- "waardeaccentuering"': het accent dat de waarde krij gt,
- "waardeschaal": een rangschikking naar prioriteit,
- "applicatiegebied": de verzameling zaken die de realisatie van

de waarde vormt,
- "waardestandaard": een maat voor het aspirad.eniveau,
- "waardedoel": een doel ten dienste van de realisering van de waarde.

Waardeveranderingen kunnen vele dimensies hebben. Er kan sprake zijn

van "revalueren" en "devalueren" van elke dimensie. We onderscheiden

ze in:

- "waarde
" "
" "
" "
" "
" "
" "

- verwerving/afstoting",
- herverdeling",
- heraccentuering",
- schaalverandering",
- gebiedsverandering" (applikatiegebied),
- herstandaardisering",
- doelverandering".

Als oorzaken voor waardeveranderingen zouden we kunnen onderscheiden:

- informatieverandering,
- ideologische of politieke verandering,
- "erosie" tengevolge van sleur, desillusie en frustratie,
- economische, technologische en demografische veranderingen.

In de laatstgenoemde sektor zijn drie duidelijk relevante voorspellings

technieken voor verandering ontwikkeld:

- extrapolatie van historische ervaring,
- an~lytische voorspellingste~hnieken,

- vraagt~cbniek.en (Pelpb.i,"""J!}etlwde411

De laatste is interessant omdat daarbij het aspekt "wordende causaliteit"

kans krijgt; d.w.z. dat unieke, opkomende ontwikkelingen gesignaleerd

en bij de voorspelling betrokken kunnen worden. Bij de andere twee voor

spellingstechnieken is dat niet het geval. Moeilijkheden bij het doen

van voorspellingen zijn:

- terugkoppeling: het publiek maken van een voorspelling kan er de
oorzaak van zijn dat de voorspelling juist weI of juist niet
uitkomt (verkiezingen),

- kans: een gebeurtenis kan een ongewoon effekt teweegbrengen vergeleken
met het gewoonlijke effekt (wetenschappelijke ontdekking, politieke
ontwikkeling),
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- veranderende gewoonten
- veranderende waarden

wat zullen de nieuwe gewoonten zijn?
wat zullen de nieuwe waarden zijn?

De techniek, met name die van de moderne kommunikatiemiddelen, is

de oorzaak van waarde-herverdeling en waarde-herstandaardisering.

Ook verandert de techniek beschikbare middelen om van waarde afgeleide

doeleinden te bereiken. Het lijkt het meest aannemelijk te veronder

stellen dat er een wederzijdse beinvloeding is tussen techniek en

waarden.

Het volgende schema kan dit tot uitdrukking brengen: 5)

,-
L.

~planning I'

iale ...... van techniek
~ nieuwe ....

.::. afgeleide .: I-
fkrachte research , technieken

...... waarden
researc'" ...... .... veranderingen ....... -,.

f ,,,

~
andere economische I

----
.::.

en sociaal politieke
---- faktoren

:oc
'ij
lor

Het effekt van waarden op research is grotendeels impliciet; het

effekt van techniek op waarden is meer direkt. De techniek is natuurlijk

niet de enige faktor die waarden beinvloedt; sommige waarden veranderen

b.v. louter door sleur, teleurstelling en frustratie (b.v. sommige

modeverschijnselen).

Het is duidelijk dat niet aIleen de techniek van grote invloed is

op het algemene waardepatroon van de samenleving, die dan kan spreken

van "de waarde van de techniek", maar dat ook bij de beoefening van

wetenschap en techniek zelf waarden in het geding zijn. De technisch

wetenschappelijke onderzoeker, ook een mens en lid van de samenleving,

verricht zijn werk op grond van verwachtingen en waarden.
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Deze subjektieve faktoren komen o.a. tot uiting in:

- de keuze en formulering van zijn probleem- en doelstelling,
- de subjektieve weging van objektieve feiten en gegevens

bij komplexe verschijnselen,
- de keuze van voor de onderzoeker gezaghebbende kenbronnen en

instanties waaraan hij gegevens en methoden ontleent.

De richting van het technisch-wetenschappelijk onderzoek wordt

bepaald door vier faktoren5):

- de interesse van de onderzoeker,
- een aanvaardbare uitdaging,
- de oplosbaarheid van het probleem, en
- de beschikbare geldelijke middelen van het projekt.

Deze worden alle diep geconditioneerd door het "waardesysteem" van de

maatschappij. Politieke, sociale en niet in de laatste plaats economische

vooronderstellingen vormen een integraal bestanddeel van het werk van de

wetenschap. De richting van onderzoek wordt mede bepaald door de belangen

van overheid en industrie.

Wetenschap en techniek zijn steeds meer onderwerp van planning, moeten

d k .. 1) , 'k k l' hat 00 z1Jn . Voor een mogel1J raamwer voor p ann1ng van wetensc ap

en techniek, zie bijlage 2.

De centrale rol van "waarden" valt hierin op. Planning omvat selektie

van doeleinden; selektie van doeleinden wordt bepaald door Ilwaarden".

Maar waarden veranderen: Waarden veranderen in steeds sneller tempo

met als gevolg onevenwichtigheden en zelfs ontwrichtingen in het patroon

van denken en beleven van de mensen (zie Alvin Toffler, "Toekomstshock,,6)).

Bij het (noodzakelijk) bewust ter hand nemen van de rol van wetenschap

en techniek is kennis van huidige en toekomstige waarden van vitaal

belang. "De prealabele voor-wetenschappelijke vraag naar de zin van

wetenschappelijk onderzoek en onderwijs kan per definitie slechts worden

d ' . 1 '( d f'l f') ,,2)beantwoor vanu1t een aX10 og1e waar e- 1 oso 1e ------- •

"vaststelling van prioriteiten bij onderwijs- en onderzoekprogramma's

geschiedt op basis van waarde-oordelen ( ),,2).

"De objektiviteit van de wetenschap wordt op paradoxale wijze gediend

als de wetenschapsbeQefenaar zijn persoonlijke vooroordelen expliciet

maakt,,2) .

De taken waar we voor staan zijn dus:

- die waarden uit te sorteren, die ons sociaal en individueel
gedrag motiveren, ze helder en grondig analyseren, de konflikten
ertussen bloat te leggen en zo bewust mogelijk te kiezen aan
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welke we de voorkeurgeven,
- die ontwikkelingen te identifiveren die de realisatie vormen

van onze huidige dominante waarden,
- die faktoren te isoleren die waarden instand houden of ondermijnen,
- een techniek te ontwikkelen om de gezondheid of ongezondheid van

de waarden te bepalen.

Elektrotechniek is een betrekkelijk jonge tak van de techniek.

Dat betekent enerzijds dat ze produkt en symptoom is van de moderne

ontwikkeling en anderzijds dat ze in sterkere mate dan de andere vormen

van techniek op die moderne ontwikkeling invloed uitoefent. Elektrische

energie, telekommunikatie, elektronische meet- en regeltechniek vormen

instrumentel waarden, waarvan de betekenis voor de samenleving in de

toekomst zal toenemen, Aan de andere kant is het belangrijk dat de

waarden en motieven, die bij de beoefening van de elektrotechniek zelf

in het geding zijn, worden bewust gemaakt, in hun samenhang worden

onderzocht en expliciE:t worden geformuleerd.

Zo'n doorlichting van "elektrotechniek en menselijke waarden" van binnen

uit is nog nauwelijkw verricht. We vinden een poging tOt verantwoording

bij Dennis Gabor, "Vernieuwing en uitdaging,,7) , waarvan enkele paragrafen

aan elektrotechniek zijn gewijd. Prof.lr. M.P. Breedveld8 ) signaleerde

een interessante ontwikkeling in de informatietechniek, waarbLj om

de 10 jaar tussen 1910 en 1970 een opeenvolging en verbreding van instru

mentele en funktionele waarden te zien valt. (zie bijlage 3).

Om bij te dragen aan de explicitatie in bovenbedoelde zin van menselijke

waarden die bij de beoefening van elektrotechniek in het geding zijn, willen

we ons richten tot een heel beperkte sektor. Om de omgeving daarvan te

bepalen maken we de volgende onderscheiding:

technisch-wetenschappelijk onderzoek 1n verband met de opleiding
van ingenieurs,
technisch-wetenschappelijk onderzoek in door de samenleving (rijk,
provincie, etc.) gefinancieerde instituten ten behoeve van algemeen
nut, b.v. instanties van energievoorziening, mass-a-kommunikatte,
openbaar vervoer, welzijnszorg,
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technisch-wetenschappe1ijk onderzoek in verband met industrie1e
produktie.

Onze studie beperkt zich tot de eerste sektl)r en daarbinnen nog weer

tot een klein onderdee1, de afde1ing der e1ektrotechniek van de Technische

Hogeschoo1 Eindhoven. Beha1ve deze ruimte1ijke beperking, passen we

nog een beperking toe in opzet en methode. Onze studie is er op gericht

te weten te komen. welke waarden, motieven en verwachtingen een ro1

spe1en bij wetenschappe1ijke onderzoekers in de afde1ing e1ektrotechniek;

nietwe1ke individue1e, socia1e en po1itieke be1angen in het spe1 zijn.

Om waarden of be1angen te onderzoeken kunnen we twee methoden toepassen:

- verbaa1 onderzoek: interviewen van onderzoekers en uit de
antwoorden af1eiden welke motieven, verwachtingen en waarden
naar hun eigen oordee1 een ro1 spe1en,

- be1eidsotldeJ,"zo~k: uit de beslissingen en_de !:>ude.etten afleiden
welke waarden gediend zijn door het onderzoek.

Bij de eerste benadering doet zich het bezwaar voor dat de antwoorden

vers1uierd of vertekend kunnen zijn, gegeven worden op grond van rationa1i

saties achteraf. Bij de tweede benadering kan aan het 1icht komen dat

aktiviteiten zich ontwikke1en in een richting die niet zo bedoe1d is en

het verkregen bee1d niet de verwachtingen en waarden representeert die

de onderzoekers ze1f hebben gekoesterd.

Ten behoeve van de orientering is gekozen voor de eerste methode en

is het prob1eem van de moge1ijke vers1uiering op de koop toe genomen.

Een verdere vertekening kan weer optreden bij de samenvatting en ver

werking van de antwoorden door de interviewer. Gezien de beper~ingen

en re1ativeringen. die toch a1 bij zoln eerste bescheiden poging

onvermijde1ijk zijn. menen wij dat deze bezwaren niet onaanvaardbaar

zijn.

De bedoe1ing van de vragen is dat de geinterviewde onderzoekers in hun

antwoorden zich rekenschap kunnen geven van de motieven, verwachtingen

en waarden die bij de keuze van prob1emen. onderzoekprojekten, onderzoek

situaties en method en een ro1 spe1en. De samenvatting van de antwoorden

va1t uiteen in twee gedee1ten:

a. waarden die betrekking hebben op het spee1ve1d, de voorwaarden,
inrichting. enz. van de onderzoekprojekten,

b. waarden die een ro1 spe1en bij de onderzoekinhouden en -projekten
zelf .
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Of deze studie waarde heeft voor toekomstige ontwikkelingen, of ze

van nut kan zijn om die .ontwikkelingen in een bepaalde richting aan

te vullen of bij te sturen, zal mede afhangen van de vraag welke

waarde technisch-wetenschappelijke onderzoeks zelf hechten aan een

doorlichting en explicitatie van hun motieven, verwachtingen en waarden

op deze manier en van de vraag of de samenspraak tussen technici

en niet-technici op deze wijze in gunstige zin kan worden gediend.

De erkenning immers van "grenzen aan de groei" impliceert dat

iedereen -poTltici,ekonomen, technici en wetenschapsmensen- zijn

verwachtingen lager zal moeten stellen en in verband daarmee, vast

houdend aan bepaalde fundamentele waarden, zijn normen zal moeten

bij stellen.
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RAPPORTERING.

Welk speelveld ziet de onderzoeker aan de T.R. voor zijn werk?
oJ..

De volgende opmerkingen werden ten aanz~en van dit punt genoemd".

1.

Op de eerste plaats ziet hij een bepaalde taak voor hem weggelegd

aan de T.R. De T.R. is primair een onderwijsinstituut. Ten behoeve

van het onderwijs is de elektrotechniek verdeeld in vakgebieden en de

afdeling in vakgroepen. De taak van een vakgroep is:

a. het verzorgen van het onderwijs in het haar toegewezen vakgebied.

b. het op de hoogte raken en blijven, respectievelijk het zich verdiepen

in het vakgebied, waarvan de T.R., in samenspraak met anderen,

waaronder de industrie, vindt dat het belangrijk is,

c. een bijdrage te leveren aan de kennis van het betreffende vakgebied

en

d. als deskundige op dat vakgebied, waar nodig, te adviseren.

Dit alles staat primair ten dienste van de nederlandse samenleving en

daarnaast ten dienste van de technische wereld in het algemeen.

ad. a.

De belangrijkste taak is het opleiden van studenten tot ingenieurs in

de elektrotechniek. Over een elektrotechnisch ingenieur werd opgemerkt

dat hij iemand moet zijn die tot taak heeft de maatschappelijke ontwikkeling

mede te sturen, primair vanuit zijn kennis van de elektrotechniek, maar

tevens met een brede visie op de rnaatschappij.

Voor het onderzoek moet gelden dat studenten erbij betrokken kunnen

worden en er iets van kunnen opsteken. In dit verband werd o.a. taktiek

en planning van nieuw onderzoek genoemd. Ret onderzoek moet daarom de

belangstelling hebben van studenten; is dat niet het geval dan moeten er

andere, sterke argumenten zijn om een onderzoek toch door te laten gaan .

.'.
"Gepoogd is een samenhangend beeld van de opmerkingen van de
verschillende personen te geven.
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ad. b.

Ret op de hoogte raken van een vakgebied kan worden bereikt door er

ze1f onderzoek in te doen en niet door uits1uitend pub1ikaties bij

te houden. Er wordt immers ontzettend vee1 gepub1iceerd en a11een

door het ze1f verrichten van onderzoek kan men een feeling ontwik

ke1en voor het bepa1en of een publikatie a1 dan niet be1angrijk is.

Ret docent-zijn kan a11een worden waargemaakt a1s men een brede b1ik

heeft op het vakgebied; dat wi1 zeggen dat men bereid moet zijn te1kens,

b.v. om de 3 - 5 jaar, een nieuw onderwerp aan te pakken dat past in

het aktue1e denken.

ad. c.

Ten behoeve van het onderwijs moet het onderzoek op niveau zijn:

het niveau van het onderwijs hangt samen met het niveau van het

onderzoek. Ret is de taak van de T.R. te werken aan zaken die voor

de toekomst van de samen1eving be1angrijk zijn, met uitzondering van een

beperkt aanta1 programma's (aan de T.R. minder dan aan een universiteit?),

die hoofdzake1ijk theoretische betekenis hebben.

Er mag geen dubbe1 werk gedaan worden; dat is niet efficient.

De ToR. kan daarom alleen fundamente1e aspekten bekijken. Zij kan qua

tempo en financien niet in kompetitie treden met de industrie: zij mag

dus niet werken aan commercie1e toepassingen en aan massaa1 te produceren

dingen. De T.R. moet onderzoek doen dat komp1ementair is aan dat van de

industrie. Samenwerking met de industrie kan daartoe soms voorde1ig zijn.

Ter voorkoming van dubbe1 werk onderhoudt men kontakten met de "buiten

were1d", die echter alleen informatief djn. Er is geen sprake van een

gezamen1ijke planning.

Ret onderwerp moet de interesse hebben van de technische were1d:

het moet in het brandpunt van de be1angste11ing staan. Maar vanwege de

be1astingen naast het onderzoekwerk en het beperkt zijn van de omvang van

de groep, heeft men de neiging een zijpad te bewande1en en zich toe te

1eggen op zaken die een geringere prioriteit voor de industrie hebben.

Men moet op de hoogte b1ijven van wat de industrie doet en denkt, omdat

het onderzoek aan de T.R. anders "droogzwemmen" betekent.

Ret werk moet van wetenschappe1ijke re1evantie zijn: het moet tot dan on

bekende oplossingen en gegevens op1everen.
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Sommigen stelden echter dat het vooruit helpen van de techniek geen

prioriteit heeft, omdat het nut daarvan nog bewezen moet worden, m.a.w.

dat het zich verdiepen in theoretische en fundamentele problemen die

aan de techniek ten grondslag liggen voldoende gerechtvaardigd is.

Ret niveau van het onderzoek dient internationaal erkend te zijn,

waarbij gerefereerd wordt aan andere universiteiten en aan de industrie.

Sprekend over het niveau van het onderzoek, wordt gedacht aan de

komplxiteit van taal en instrument, aan begripsvorming, aan een exakte

denkwijze, aan een kritische verantwoording en aan orginaliteit.

Ret onderzoek moet ook op niveau zijn omdat anders het rendement van

de academicus te laag ligt.

Door een wetenschappelijke status kan de T.R. gekwalificeerde krachten

aantrekken, wat dienstig is voor het peil van het onderwijs.

Ret niveau van het onderzoek wordtbeperkt door de inschakeling van

studenten. Een afstudeeronderzoek mag niet te lang duren; het gevolg

is dat het werk van een afstudeerder vaak pas wetenschappelijk interes

sant begint te worden als hij weggaat, waarmee zijn aandeel in het werk

weer stilligt. De moeilijkheid van een onderzoek is dus dat het zo opgezet

moet worden dat zowel de wetenschappelijke medewerkers als de studenten

er zinvol mee bezig zijn. Ret eventueel maatschappelijk~ niet zinvol

zijn van een onderzoek kan worden gekompenseerd door het feit dat het

zijn funktie vervult in het onderwijs, dus om didaktische redenen.

Daarmee is het onderzoek bij wijze van spreken voor 50% reeds betaald.

De orginaliteit is belangrijk omdat er enerzijds sprake moet zijn

van een bijdrage leveren en anderzijds dat het werken aan nieuwe dingen

de interesse in het eigen vakgebied wakker doet blijven.

De bijdrage die een onderzoeker moet leveren dient zich voornamelijk

te beperken tot het vakgebied dat is toegewezen aan de groep waarvan

hij lid is. Rij vindt het onverstandig en bovendien unfair als hij

onderzoek zou doen op een terrein dat binnen de leeropdracht van een

andere groep ligt. Rij voelt dit echter niet als een hinderlijke beperking

aan, want hij ziet binnen het terrein van zijn vakgebied toch nog vele

mogelijkheden voor zich openliggen. Wel moet hij rekening houden met

wat de medeleden, vooral de hogleraar, doen. In de overal in oprichting

zijnde vakgroepen zal het onderzoeksbeleid door het vakgroepbestuur

in gerneen overleg worden bepaald. Hierdoor zal dus de vriiheid van de

individuele onderzoek enigszins beperkt zijn. Voor de ~est is hij vrij

~n het definieren van zijn taak.
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ad. d.

De onderzoeker aan de T.H. moet als deskundige op het vakgebied

tezijnertijd kunnen adviseren aan groepen of instituten in de samen

leving. Deze inschakeling van de T.H.-onderzoeker heeft voor de samen

leving het grote voordeel dat hij als adviseur neutraler is dan welke

fabriek of verbruiker dan ook.

Een verdere funktie van de T.H. als een van de kennisbronnen voor de

nederlandse samenleving is, dat zij ervoor zorgt dat Nederland zich

kan blijven meten met het buitenland en voor de hiervoor benodigde

informatie niet afhankelijk is van het buitenland.

Afhankelijkheid betekent immers dat andere machten door middel van

pressie hier belangen kunnen behartigen die niet de onze zijn.

2.

Op de tweede plaats moet het onderzoek uitvoerbaar zijn.

a. Ieder heeft te maken met een beperkte beschikbare hoeveelheid

mankracht z financien, apparatuur en computertijd. Ook de andere

groepen ~n de afdeling hebben ten aanzien van deze punten belangen.

"De mens wikt, Den Haag beschikt", werd opgemerkt. Men heeft deze

beperkingen echter tot nu toe niet als hinderlijk ervaren. Men is

er naar relatieve tevredenheid altijd mee rondgekomen. De kans is

echter groat dat dat verandert tengevolge van dreigende beleids

ombuigingen in Den Haag. Soms wordt de personeelstop als hinderlijk

ervaren.

b. Naast zijn wetenschappelijke taak heeft de medewerker een

onderwijstaak en organisatorische belastingen. Het onderwijs brengt

een onrustige sfeer voor het onderzoek met zich mee. Hierdoor zal

een medewerker die alleen onderzoek wil doen zich ongelulCkig voelen;

belangstelling voor het onderwijs is dan ook een vereiste. Dat de

andere taken als een beperking worden ervaren moge blijken uit de

opmerking: "een klein beetje onderzoek kan evenmin als een klein

beetje zwangerschap".

c. De uitvoerbaarheid van een onderzoek ~s ook afhankelijk van de

geestgesteldheid van de onderzoeker. Men stelde dat het werk binnen

de gemativeerdheid en interesse van de wetenschappelijke onderzoeker

moet vallen; dan aIleen kan hij zich volledig inxetten en is de k"ms

op resultaten groot.
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Er werd opgemerkt dat weinig medewerkers of studenten te motiveren

zijn door hen voor te houden dat de mensheid op de oplossing van

het probleem zit te wachten; vaker is het de wetenschappelijke

problematiek die erachter schuilt: het is een ontstellende nieuws

gierigheid voor technische grapj es en een proberen-he-t waarom ervan te

begrijpen.

Streeft een mens, en dus ook de onderzoeker, onbewust naar het

zichzelf onsterfelijk maken en moet hij in zijn werk kans daartoe

zien?

Satisfaktie vindt de onderzoeker in zijn werk als hij 1n technische

kringen een geaccepteerd gesprekspartner is.

Het kan belangrijk zijn te weten welke redenen de medewerker heeft

om aan deze (een) technische hogeschool te gaan werken door te

solliciteren op een advertentie of door 1n te gaan op de vraag er

te komen werken.

De redenen die genoemd zijn worden onderscheiden in twee kategorieen,

namelijk de redenen am elders weg te gaan (afstotende krachten?) en

die om hier te komen (aantrekkende krachten?).

Men ging elders weg om de volgende redenen:

- de sfeer beviel niet:

- er was onvrede met de funktie in het bedrijfsleven:
- het soort werk beviel niet: te weinig gelegenheid om een

onderzoek uit te diepen,
er werd, professioneel gezien,
geknoeid;
men schrok af van de heersende
spanningen en gejaagdheid,
een paternalistische druk vanwege
het concern beviel niet;
er was onzekerheid over een
volgende funktie of job;

elders had tot gevolg dat naar iets

- de omstandigheden waren
ongunstig:

- een langdurig verblijf
anders gezocht werd;

- het leraarschap in het M.a. beviel niet meer.

Men kwam naar de T.R. om de volgende redenen:

- vanwege de mogelijkheid tot promoveren;
- het te verwachten onderzoek was aantrekkelijk:

het aangeboden onderwerp of vakgebied had de interesse,
het theoretische van het werk trok aan,
men dacht hier (meer aan) onderzoek te kunnen doen;

- de onderwijskant trok aan:
men had "schoolmeesterachtige" interessen,
het kontakt met jonge mensen werd erg op prijs gesteld;
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- de te verwachten sfeer trok aan:
grote zelfstandigheid,
grote mate van vrijheid.
afwezigheid van een direkte druk betreffende tijdstip van
afronding en minimale kosten,
geen vastgeroeste werkpatronen tengevolge van het in opbouw
zijn,
het onderzoek kan "goed" gedaan worden, omdat het niet tot
direkte toepassingen hoeft te leiden,
het afwisselende van het werk is aantrekkelijk (onderwijs
en onderzoek);
de omstandigheden waren gunstig:
men had het gevoel niet genoeg gestudeerd te hebben en kan
hier verder studeren,
men was in de groep afgestudeerd,
men hoefde niet in militaire dienst,
men wilde hier in de buurt komen wonen (weg uit het westen
van het land),
men kan hier meer verdienen,
men had geen reden om weg te gaan.

3.

Op de derde plaats vindt men dat het onderzoek in principe nasr

verhouding goedkoop moet zijn. Ret onderzoek aan een T.R. moet

voornamelijk hersenwerk zijn, gesteund door het rekentuig. Bij hoge

investeringen wordt een evenredige output niet gegarandeerd.

4.

Indien mogelijk moet het onderzoek stimulerend ZlJn voor interdisci

plinair onderzoek. (De opmerking is niet vaak gemaakt),

5.

Men stelt dat, wat de tijdsduur betreft, deze bij afspraak beperkt is

als het een vraag betreft vanuit de industrie of andere instituten,

of een samenwerking daarmee. Dit komt echter weinig voor. Voor de meeste.

andere onderzoeken geldt dat het niet op een bepaalde tijd klaar hoeft

te zijn en hangt het tijdstip van afronden af van het probleem en

de persoon die eraan werkt. Wells een tijdsdruk, in die zin. dat toch

zo voortvarend mogelijk gewerkt wordt. Deze is afkomstig van de konku

rentiepositie waarin de onderzoekers zich voelen.

Een medewerker heeft behoefte aan publiceren, waarbij aan de publikatie

de eis gesteld wordt dat het op niveau is en originele zaken betreft.
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Deze eis stelt hij zichzelf en wordt bovendien door de publiciteitsmedia

gesteld.

Publikaties (en ook voordrachten) kunnen fungeren als bewakers van het

niveau. Om te kunnen publiceren moet men zich dus concentreren op een

zaak (tenzij men de kunst verstaat om niet-originele zaken als origineel

te brengen). De konkurentie bestaat hieruit dat een onderzoeker de re

sultaten van zijn onderzoek als eerste wil publiceren en het gevoel

heeftvoorniets gewerkt te hebben als een ander, die met een zelfde

onderzoek bezig was, het veer hem doet. De tijdsdruk is afkomstig van

het willen behouden van een voorsprong op anderen; een voorsprong die

verkregen is door aan een onderwerp te beginnen dat vermoedelijk nog

door niemand aangepakt wordt. Ten behoeve van de voorsprong loopt men

gedurende het onderzoek niet te koop met de bevindingen, maar doet

men dat pas bij een afronding ervan.

Ret tempo wordt bepaald door de internationale situatie. Ret internationaal

konkureren vindt men erbij horen, anders hadden somrnigen niet het gevoel

een (kultuur) bijdrage te leveren. Meerdere projekten worden soms

aangepakt om de kwetsbaarheid tengevolge van de konkurentiepositie te

verminderen. om bij te blijven in het vakgebied wordt vaak om de 4 - 5

jaar gewisseld van onderwerp, dus ook dat beperkt de tijdsduur van een

onderzoek.

Duidelijk beperkt 1S de tijdsduur ook als de onderzoeker een tijdelijk

dienstverband heeft.

6.

Ret onderzoek is openbaar. De resultaten van het onderzoek mogen niet aan

een beperkte groep toekomen; het is bestemd voor iedereen; de belasting

betaler heeft het tenslotte bekostigd.

De openbaarheid dient ervoor om anderen op de hoogte te brengen van het

eigen doen en laten en om zelf op de hoogte te raken van wat elders

gebeurt. Dit laatste is soms moeilijk, omdat de research in de industrie

in principe niet openbaar is. Ook dient de openbaarheid ervoor om kontakten

te kunnen leggen.

Men is kien op publiceren. Publikatieszijn belangrijke kriteria in het

beoordelen van een medewerker. Sommigen stelden dan ook dat, om promotie

te maken, een publikatiedtift noodzakelijk is.
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7.

Onderzoek dat direkt tot verkeerde toepassingen leidt, wil men verre

van zich houden. Verkeerd heet de toepassing voor velen als het ten

dienste van oorlogsdoeleinden staat. Met onderzoek dat direkt tot

misbruik geleid heeft, heeft men echter nog niet te maken gehad.

Men vindt het probleem misbruik onoplosbaar. Men stelt dat alle kul

tuurgoederen misbruikt kunnen worden; dat heeft de onderzoeker ten

aanzien van zijn werk niet in de hand. Men hoopt goed werk te doen

en kan een eventueel later misbruik niet voorkomen.
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Binnen het hiervoor beschreven kader, zoals het gezien wordt door

*de geinterviewden, komen de groepen tot bepaalde aktiviteiten • Deze

worden in het hier volgend gedeelte genoemd met de in de gesprekken
.,,,*

naar voren gebrachte argumenten

1. Graep EH.

De groep EH heeft van de afdeling als taak gekregen onderzoek te

doen op het gebied van de technieken van hoge (en extra hoge)

spanningen en hoge stromen.

De groep houdt zich bezig met:

- bijzondere impedanties,
- partiele ontladingen en doors lag in gassen,
- ozonproduktie,
- opwek-, detektie-, en meetmethoden voor ultra hoge spanning,
- stroom- en spanningsbegrenzende onderbreking,
- vakuumschakelaars,
- lichtbogen in gas- en oliegevulde schakelaars en in boogkamers.

De elektrische energietechniek liJkt een vrij gestabiliseerde zaak

en het is daarom moeilijk originele, fundamenteel technisch-weten

schappelijke ideeen naar voren te brengen.

In de toekomst zal de transmissiespanning van het distributienet van

de elektrische energievoorziening steeds verder worden opgevoerd

tengevolge van de steeds groter wordende vermogens en afstanden.

Daarbij doet zich een isolatieproblematiek voor (tussen 2 draden, ,

tussen draad en aarde en in transformatoren). De veldsterkten nemen

daarbij waarden aan die de grenzen van fundamentele wetenschap

van (partiele) overslag en doors lag kunnen benaderen en zelfs over

schrijden.

Van het elektrische distributienet wordt absolute continuiteit vereist.

Met een betrouwbaar energie-voorzieningsnet is de welvaart gediend

(industriele produktie) en met deze het welzijn, en is ook de verkeers

veiligheid gediend (verkeersseinen) •

.~
"Gezien het doel van de orientatie worden alleen de onderzoekaktiviteiten
behandeld.

";',i~

Zie ook: Onderzoekprogramma voor de jaren 1972(73(74. Afdeling der
Elektrotechniek~ 'T.H;E~ (oktober 1972) ~



-20-

Daartoe dient het distributienet beveiligd te zijn tegen kort

sluiting. De zwakste plek daarbij is de schakelaar. De vakuum

schakelaar heeft technische voordelen. o.a. dat hij parallel te

gebruiken is. maar ook nadelen. o.a. de hoge overspanning bij

opening. Een voordeel is bovendien dat hij kompakter is en alB

zodanig een bijdrage kan leveren tot de miniaturisatie (milieu

schoonheid).

Door kortsluitstromen en -spanningen te beperken kan het distributie

net goedkoper gebouwd worden. omdat het net dan op lagere stromen

en spanningen berekend hoeft te zijn. (Dit is o.a. belangrijk voor

de ontwikkelingslanden).

Als er grondkabels moeten komen (milieu-schoonheid) is het interessant

na te gaan of spanningen boven de 380 kV hanteerbaar zijn.

Ret hoogspannings-kabelnet vormt een belangrijke capacitieve be

lasting van de centrale. Ret verlagen van deze capacitieve laad

stromen door een gewijzigde kabelstruktuur. b.v. door spacer-kabels.

verlaagd de belasting van de centrale. Voor de ontwikkeling van deze

spacer-kabels is fundamentele kennis over pa:rtiele ontlading rond

de geleiders en oppervlakte ontladingen langs de isolatoren van

belang.

Een duidelijk beeld van het verschijnsel corona (partiele ontlading)

en de achtergronden ervan kunnen helpen er iets aan te doen.

Corona verlaagt de levensduur van (isolatie-)materialen. veroorzaakt

verliezen in de elektriciteitsvoorziening en storing op radio en t.v.

(navigatie?). Ret ozonproduktieonderzoek. dat met het verschijnsel

corona gerelateerd is. realiseert een meer economische produktie van

ozon. wat helpen kan bij de zuivering van oppervlakte water ten

behoeve van de drinkwatervoorziening. Ret gebruik van ozon heeft

vele voordelen boven het gebruik van chemische stoffen. o.a. levert

het geen smaakbezwaren OPt zoals chloor weI doet. en is het een

krachtig oxidatiemiddel voor smaakbedervende phenolen.

2. Graer EO.

De groep EO heeft van de afdeling als taak gekregen onderzoek te

doen op het gebied van opwekking en distributie van elektrische

energie.
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De groep houdt zich bezig met:

onderzoek aan elektrische hoogspanningsnetten wat betreft
de beveiligings- en stabiliteitsproblemen (met behulp van
digit ale rekenmachines en een zelfvervaardigd net-analogon
en in de toekomst eventueel met behulp van een universeel
wisselstroomnetmodel).

De vraag naar elektrische energ~e neemt voortdurend toe; het verbruik

verdubbelt in ongeveer 10 jaar.

Het is de taak van de toekomstige energie ingenieur om er voor te

zorgen dat de elektriciteitsbedrijven op technisch en economisch

verantwoorde wijze kunnen voldoen aan de behoefte aan elektrische

energie, waarbij kontinuiteit in de levering een eerste vereiste is.

In landen met grote afstanden tussen centrales kunnen moeilijke

stabiliteitsomstandigheden zich voordoen, waarbij de uiterste grenzen

moeten worden verkend, omdat lijnverzwaringen respectievelijk ver

dubbelingen te kostbaar uitvallen.

3. Graep EG.

De groep EG heeft van de afdeling als taak gekregen onderzoek te doen

op het gebied van direkte energie-omzetting.

De groep houdt zich bezig met magnetohydrodynamische energieomzetting:

-het bestuderen van stromingsgrenslagen aan isolatoren en elektroden
en hun invloed op de werking van de M.H.D.-generatoren,

-analyse van plasma-turbulenten en onderzoek naar mogelijke stabilisatie
van het plasma, gericht op een beter werkende niet-evenwichts
MHD-generator,

-analyse van verliesmechanismen in. gepulseerde vorm opgesteld
prototype van een kontinu werkende 5 MW MHD-generator en uitwerken
van voorstellen tot verbetering.

De groep werkt aan magnetohydrodynamische energie-omzetting omdat zij

vindt dat het voor de toekomstige samenleving van belang is.

zij werkt aan het onderdrukken van de beperkingen van de MHD-generator

door te kijken naar het medium, het plasma, in het kanaal.

Het nut van de MHD-generator is dat het rendement van een elektriciteits

centrale kan worden opgevoerd (van ongeveer 40% tot ongeveer 50%).

De winst is dan naar twee kanten: per opgewekte kWh ~s eL minder brandstof

nodig en wordt er minder warmte afgevoerd als verlies.
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Men meent, in een internationale (niet-officiele) samenwerking,

rond 1975 te kunnen stellen dat gesloten MHD-systemen tot de

mogelijkheden behoren, wanneer een aantal punten opgelost worden,

die dan precies aangegeven moeten worden met de benodigdheden veer

de oplossing ervan; als dat niet kan, dan wil men zich afvragen of

het blijven werken hieraan op grote schaal wei gerechtvaardigd is.

Voor de afdeling is er het verdere voordeel dat het werk sterk

fysisch georienteerd is en er hier een koppeling is tussen elektro

techniek en fysica. De studenten kunnen kennis nemen van de plasma

fysica.

4. Graep EM.

De groep EM heeft van de afdeling als taak gekregen onderzoek te

doen op het gebied van omzetting van elektrische energie in mechanische

energie en omgekeerd.

De groep houdt zich bezig met:

stappenmotoren,
homopolaire machine met supergeleidende veldwikkelingen,
overgangsverschijnselen elektrische machines,
machines, samenwerkend met elektronische componenten,
machine-elektronika: mutatoren, invertoren, choppers,
thyristor test apparatuur,

voor de toekomst: elektrisch vervoer supersnelle elektrische
trein (magnetische levitatie
met supergeleidende spoelen),
elektrische auto (systeem
optimalisering) •

De stappenmotor kan gezien worden als een link tussen informatie

techniek en energietechniek; tussen pulstechniek en stapsgewijze

voortbeweging. Men kan er tot heden geen behoorlijke berekening aan

doen en men wil deze uitdaging beantwoorden. De stappenmotor kan de

man "aan de draaibank" verlossen van vervelend werk en de samenleving

van Z1Jn fouten (automatisering).

De verwachting is dat kryogene technieken zich in de toekomst in de

elektrotechniek zullen doorzetten.

De stoorverschijnselen in het distributienet als gevolg van deovergangs

verschijnselen van elektrische machines wil men minimalisere~.
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Een of andere vorm van geleid vervoer (rail vervoer b.v.) is voor

ons massatransport de enige echt veilige mogelijkheid om grote

groepen mensen te verplaatsen over niet al te grote afstanden. Een

negatief kriterium voor veiligheid zou het aantal doden per reizigers

kilometer kunnen zijn. Vandaar dat de groep aktueel is op het gebied

van elektrische massa-vervoer. Dat kan bovendien voor een deel ver

lossend werken ten aanzien van de luchtverontreiniging.

Elektronisch choppen geeft de mogelijkheid om energie aan traktiemotoren

te doseren op een elektrisch meer kontroleerbare en verliesarme manier.

Van interdisciplinair. elektronisch-elektromechanisch, onderzoek werd

bovendien verwacht dat het stimulerend zou werken op de belangstelling

van studentenkant voor dit vakgebied; dit laatste is er echter tot nu

toe niet duidelijk uitgekomen.

Met behulp van magnetische levitatie zou het "snelheidsgat"opgevuld

kunnen worden tussen het huidige treinverkeer (tot ~ 200 km/h) en het

vliegtuigverkeer (vanaf ~ 900 km/h). Ret partikulier vervoer wordt

afgeremd en de luchthavens ontlast.

In verband met de luchtverontreiniging probeert men aktief te worden op

het gebied van elektromobielen. Deze zullen bestuurd moeten worden met

non-dissipatieve (elektronische) middelen. om de energiebron niet te

vroeg leeg te hebben. De elektronika kan bovendien bijdragen tot

regeneratief remmen.

5. Gl'oep EGA.

De groep ECA heeft van de afdeling als taak gekregen onderzoek te doen

op het gebied van de lijntransmissie.

De groep houdt zich bezig met:

nummerieke wiskundige modellen van kabelstruktuur.
overspraak parallelle en getwiste draden,
ontwikkeling nieuw type kabel voor digitale transmissie,
digitale transmissiekodes.
synchronisatie digitaal net.

Ret vermoeden heerst dat in de verre toekomst (over 30 jaar?) de

digitale (lijn-)transmissie de draaggolf-transmissie zal overvleugelen.
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De behoefte aan telekommunikatienetten zal steeds groter worden en

de digitale transmissie zal dan waarschijnlijk het goedkoopst zijn.

Bij de digitale transmissie namelijk wordt telkens door een repeater

het signaal hersteld, wat deze vorm van transmissie minder gevoelig

maakt voor ruis en overspraak vergeleken met de analoge vorm, waardoor

de kabels eenvoudiger en goedkoper gemaakt zouden kunnen wotden.

Men moet overigens de lijntransmissie zien voor gebruik op "korte"

afstanden en radiotransmissie op 1Ilange" afstanden.

De bestaande instituten op dit gebied, zoals de P.T.T., hebben dezelfde

toekomstverwachtingen, maar voor hen ligt het probleem anders dan voor

de groep ECA. zij dienen het bestaande kabelnet geleidelijk aan te

passen en om te werken ten behoeve van de te verwachten situatie.

~iaar ook het aanpassen van het huidige net moet eens spaak lopeno

tuturologen voorspellen voor over ongeveer 30 jaar het aanwezig zijn

aan iedere woning van een telexaansluiting voor krant, brievenverkeer,

huiswerk, enz. Dit alles vereist een het huidige net te boven gaande

kapaciteit.

De groep gaat daarom niet uit van de bestaande situatie (een groep

aan de T.R. kan dat doen) , maar heeft als opzet fundamenteel te onder

zoeken welke oplossingen toegepast kunnen worden in een geheel nieuw,

optimaal funktionerend, digitaal transmissienet bij minimale Kosten

per bit. Via dit net kan dan het in de toekomst te duur wordend bezorgen

van brieven kranten, enz. verlopen, maar kan ook telefoon, radio en

televisie in gedigataliseerde vorm het huis binnenkomen. Ret onderwerp

is zeer geschikt, omdat de industrie er weI belangstelling voor heeft,

maar er nog geen direkt belang bij heeft.

Ret helemaal niet uitzoeken van deze problematiek zal Ieiden tot een

"verkeersopstopping" van informatie, die rampzalig is. Niet alleen de

industriele expansie zal niet kunnen verlopen zoals we die verwachten,

maar vooral ook in het sociale vlak b.v. zal de problematiek rijke

landen versus ontwikkelingslanden aIleen geaccentueerd worden, want

vooral in de ontwikkelingslanden moeten die verbindingen er komen.

De groep is het niet helemaal met zichzelf eens over het te verwachten

heil van het op deze manier vergroten van de telekommunikatie-mogelijk

heden. Een mening is dat mondiale sociale kontrole door middel van

de telekommunikatie een traagheid vormt die voorkomt dat bepaalde

volkeren of staten op hoI slaan.
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Ret op een totaleverkeerdemanier gebruik maken van het telekommunikatie

net kan eenvoudig niet als iedereen vrij· is in het verzenden en ont

vangen van elke informatie. Een andere mening is dat het twijfelachtig

is of het steeds meer in staat zijn van gedachten te wisselen gunstig zou

zijn voor de ontwikkeling van de mensheid en de goede samenwerking en vrede

zou bevorderen. Men realiseert dit nu steeds meer en een nu rondkijken

doet deze twijfels r1Jzen. Vergeleken met radiokommunikatie geeft een

kabelnet bovendien grotere mogelijkheden tot censuur en kontrole.

6. GY'oep ECB.

De groep ECB heeft van de afdeling als taak gekregen onderzoek te doen

op het gebied van informatieverwerkende technieken.

De groep houdt zich bezig met:

microprogrammering,
T.D.M. telefoon/data centrale
automatisch ontwerpen,
minicomputer,
computer - geregelde netwerken (verkeerslichten).

De groep wil met zijn onderzoek "advanced" zijn en de projekten mogen

daarom niet langer dan 4 - 5 jaar duren.

Met microprogrammering wil men de I.B.M. 360/30 beter geschikt maken

voor speciale taken en de verkregen ervaringen verwerken in de onderwijs

stof. De voordelen van microprogrammering zijn dat alles centraal bestuurd

wordt, gemakkelijk gewijzigd kan worden en een computersysteem helemaal

van gezicht kan doen veranderen. Riermee kan men de mogelijkheden van

gebruik van een computer vergroten.

Opgemerkt werd dat alhoewel vooral in de ontwikkelingslanden computers

nodig zijn, de computerindustrie daar zijn markt niet op richt. In de

welvarende landen is de opmars van de computer in zekere mate een door

de fabrikanten opgedrongen zaak.

Ret automatiseren gaat vrij langzaam 1n de welvarende landen, maar het

einde daarvan is nog niet in zicht.

De T.D.M. telefoon/data centrale is goedkoper, speciaal wat betreft het

kabelnet. Ret geeft de mogelijkheid tot uitgebreidere service aan de

abonnee, tot kombinatie van telefoon- en dataverkeer in een netwerk, tot

informatieverwerkingsmogelijkheden voor de abonnee en tot een flexibele

organisatie van de centrale.
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Op het ogenblik zit men te denken om onderzoek te beginnen naar

het kompleet integreren van telefoon- en rekenmachinesystemen.

Het telefoonnet is het grootste zenuwstelsel wat we op de wereld

hebben liggen. De rekenmachine kan een vee1 groter deel van ons

administratief werk ov~rnemen. Er is ontzettend veel dienstverlening

in onze maatschappij en dat is een hele dure affaire. Dit kan op een

zinvolle wijze door de machine en het telekommunikatienet overgenomen

worden door deze het echte "slavenwerk" te laten verrichten.

In de groep wordt ook geprobeerd de kapaciteit te verhogen van de

aanwezige rekenmachine t die door vele "klanten" gebruikt wordt t

door het aangebodene zo snel mogelijk te verwerken. Hiervoor is een

multiprogrammeringssysteem ontwikkeld dat naar schatting een winst

oplevert van 20 - 25%t maar de aanwezige configuratie van de reken

machine en het beperkte budget van de groep bemoeilijken eventuele

implementatie. Ook wordt de gebruiker opgevoed, want daarmee is meer

winst te behalen dan de 20% met behulp van technische middelen:

vaak zijn mens en niet zo formeel denkend en kunnen ze de problemen

niet zo formeel opstellen; wat ze moeten leren is op een bepaalde

manier algoritmisch te denken.

?• Groep EGG.

De groep ECC heeft van de afdeling als taak gekregen onderzoek te doen

op het gebied van de radiotelekommunikatie.

De groep houdt zich bezig met:

reflektorantennesystemen t
radiometrie
propagatie van e.m.-golven: 10 - 140 GHz (scintollatie t Sirioprojekt),

4 - 6 GHz (ontwikkelingssamenwerking
met Indonesie)t

reserve: ionoscatter en meteoorscatter t
transmissie digitale signalen : nieuwe breedbandige transmissiewegen,

nieuwe modulatiemethoden t
bandbreedtereduktie van p.c.m.-videosignalen.

De satallietkommunikatie is in de techniek centraal' komen te staan en

brengt een bijzonder groot aantal fundamentele problemen met zich mee.
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De groep wil zich dieper op deze problemen orienteren.

Beneden de 10 GHz zijn alle frequentiebanden aan het "vollopen".

Het Sirioprojekt behelst het kijken naar wat een radiogolf van

12 - 18 GHz doet door de atmosfeer; daar is nog niet veel van

bekend omdat er nergens in het heelal een monochromatische bron

is met een polarisatie.

Met het Sirioprojekt is de groep in staat multidiciplinair te werken;

het voordeel daarvan is dat een team sneller en beter tot resultaten

komt. Het Sirioprojekt staat echter op losse schroeven vanwege

moeilijkheden met de financiering.

Voor Indonesie is het van belang dat de T.H.-Surabaja de nodige

know -how opdoet over straalverbindingen, om niet al te afhankelijk

te zijn van met name Japan. De verbindingen zijn daar nodig voor televisie

voor edukatieve doeleinden. Het is ook voor de groep ECC interessant,

omdat gebleken is dat er over propagatie in tropische gebieden over zee

eigenlijk nog niet veel bekend is.

Er is een trend van de techniek naar digitalisering, ook in de satalliet

kommunikatie. am daar thuis in te raken kijkt de groep naar de video

banden. De snelheid van de digitale transmissie wordt steeds hoger;

daarom kijkt de groep naar hoge snelheden. Ook kijkt de groep naar de

bandbreedte, want de snelheid per ondereel moet ook weer niet groter

worden dan strikt noodzakelijk.

Met deze digitale systemen kunnen o.a. bestaande of toekomstige telekommuni

katie-satellieten nog meer uitgebuit worden dan nu al gedaan wordt.

Wat de bandbreedte betreft kan door reduktie ervan de kapaciteit van de

kanalen vergroot worden.

De groei van het telekommunikatieverkeer is enorm. Het nationaal verkeer

verdubbelt in ongeveer 7 jaar, het internationaal verkeer in 4 jaar.

Op een gegeven moment zal niet kunnen worden voldaan aan de steeds

groeiende behoefte aan uitwisselen van informatie als er geen onderzoek

gedaan wordt aan de transmissie zelf. De groep werkt vanuit de vage

aanname dat het voldoen aan deze groeiende behoefte een goede zaak is.

8. Groep ER.

De groep ER heeft van de afdeling als taak gekregen onderzoek te

doen op het gebied van de meet- en regeltechniek.
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De groep houdt zich bezig met:

zelfregelende systemen,
parameterschatting aan de bloedsomloop,
schatting van hartparameters,
traagheidstechnieken,
procescomputer-technieken,
simulatie van systemen,
regeling oogbeweging,
toestandbeschrijving van de mens.

Parameterschatting ~s toepasbaar op alles wat een systeem genoemd kan

worden: technische, economische, sociale, biologische, enz. (men

verricht metingen aan het systeem en probeert uit de statistiek ervan

de parameters te halen). De grootste interesse gaat uit naar toepassingen

lU de medische sektor. Er liggen heel wat mogelijkheden voor de techniek

om aan de geneeskunde bij te dragen, b.v. door inzet van de computer

bij de diagnose en therapie, bij massabevolkingsonderzoek, bij administra

tieve procedures van een ziekenhuis.

In de geneeskunde dient het aksent te komen liggen op het preventieve,

~.p.v. op het curatieve. De curatieve geneeskunde handelt wanneer het

eigenlijk al te laat is. Een bijdrage van de techniek tot het verschuiven

van het aksent van curatieve naar preventieve geneeskunde is onontbeerlijk.

Van de medische systemen is gekozen voor de bloedsomloop: de toestand

van het bloedvat en de toestand van het hart. De groep werkt aan een

techniek waarmee op onbloedige wijze, snel, eenvoudig en redelijk goed

koop gemeten kan worden wat de toestand is van iemands bloedvatenstelsel.

Zander technische hulpmiddelen is preventie op het gebied van hart-

en bloedvatenziekten onmogelijk en zal het een van de belangrijkste

doodsoorzaken blijven. De techniek maakt een massaal bevolkingsonderzoek

mogelijk, waardoor een meer vroegtijdige en betere indikatie verkregen

wordt van bepaalde afwijkingen. De verdere inschakeling en afwerking van

de door ons ontwikkelde technieken is, ook in andere gevallen, in Nederland

slecht geregeld en dat is vaak frustrerend. Misschien zou het ministerie

van volksgezondheid hierin een taak moeten hebben.

Het werk aan de hybride rekenmachine en de omzet van een kleine digitale

rekenmachine staat vooral ten dienste van genoemde problemen.

Het werk aan de gyroskoop is geboren uit interesse in het apparaat,

waarmee ontzettend veel te doen is.
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Het komt 1n hoofdzaak neer op wat meer kennis van de natuur.

De groep poogt de conventionele lagers, waarmee praktisch altijd

de gyroskopen opgehangen worden, te vervangen door wrijvingsloze

lagers en het elastische koppel dat daarbij optreedt te compenseren

door elektrischeclrcuits. Men zo"ekt-~ om minder slij tage te krij gen,

ook naar alternatieven, roterende stemvorken, ringlasers, die een

frequentie hebben evenredig met de rotatiesnelheid. Sensoren tracht

men te ontwikkelen met digitale output, want het digitaliseren van de

output van accelerometers en gyroskopen is een nieuwe trend. Dit alles

is een bijdrage tot het goedkoper en gemakkelijker maken vangyroskopen.

Ook_de mythos die de Amerikanen rond hun gyroskopen hebben opgebouwd

wordt gerelativeerd: vaak "schieten ze met kanonnen naar mussen" en

zoeken niet naar aangepaste oplossingen.

Van succesvolle procescomputersystemen,kan in het algemeen gezegd

worden dat ze "overdesigned" zijn.De groep wil zich gaan verdiepen

in hoe die systemen in feite werken, want dat is vaak niet of nauwelijks

bekend, en zoeken naar mogelijkheden om eenvoudiger systemen te realiseren.

In de maatschappij is er behoefte aan inzicht in hoe computersystemen

werken. De computer zal in de maatschappij veel ingrijpenddoen ver

anderen: er zullen organisatiestrukturen (ook onderwijssystemen) ontstaan,

die zonder een computer ondenkbaar zijn. Dit maakt het inzicht erin

hoognodig; anders ontstaat, breed maatschappelijk gezien, een grote

lacune 1n het vermogen de gemeenschap op te leiden tot het nivcau

waarop ze adequaaat gebruik kan maken van de computers die er zijn en

gaan komen.

Het realiseren van meer inzicht (hoe de dingen werken en wat er mee

te doen is) is op zichzelf een legitieme doelstelling, omdat iedere

vergroting van inzicht in feite bijdraagt aan onze menselijke orientatie

op wat wij kunnen en wat wij doen.

9. Groep EEA.

De groep EEA heeft van de afdeling als taak gekregen onderzoek te

doen op het gebied van de elektronische devices.

De groep houdt zich bezig met:
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geintegreerde F.E.T-vermenigvuldigers t
veldeffekt devices t
opto-elektronische inhibitieschakelingen (beeldkontrastversterking

patroonherkenning)t
elektrostatische thermionische omzetter (beter rendement)t
stroommeting in hoogspanningsgeleiders (gevoelig t traagheidsloos,

galvanisch gescheiden),
microgolf-halfgeleiders,
frequentie-analysator,
geintegreerde schakelingen.

De onderwerpen zijn belangrijk in het geheel van de techniek en

wetenschap. Het stoppen, in het algemeen, van onderzoek aan halfgeleiders

betekent het stoppen van een bepaalde ontwikkeling, wat op zijn beurt

weer tot gevolg zal hebben het stagneren van de industriele en technische

ontwikkeling en het teruglopen van de werkgelegenheid.

De onderwerpen die aangepakt worden moet kans op succes opleveren;

ze moeten daarom binnen de mogelijkheden van de groep liggen en er

moet in het algemeen enig belang aan worden gehecht. De groep wil

zijn mogelijkheden (en ook die van andere groepen) uitbreiden door het

opzetten van een halfgeleiderlaboratorium, waardoor ze in staat is

zelf gelntegreerde circuits te maken, hetgeen ze nu bij Philips moet

laten doen.

Een beter werkende FET kan ervoor zorgen dat elektronische geheugens

en snel-werkende toepassingen optimaal naar hun ontwerp kunnen werken.

Dit is erg belangrijk voor elektronische circuits toepassingen.

De materiele beperkingen van de groep maken dat tot heden slechts

aan theoretische analyse en experimenten aan bestaande, beschikbare,

commerciele devices gewerkt kan worden.

De opto-elektronische inhibitieschakelingen kan men gebruiken bij

het ontwerpen van "thin-screen" televisie. Dit zal ertoe leiden dat

t.v. apparaten simpel zullen worden.

Op het gebied van geintegreerde schakelingen is de groep zich aan het

orienteren, omdat het van deze tijd is en dus belangrijk is voor het

onderwij s.

Met de frequentie-analysator ontstaat er iets nieuws waarvoor straks

misschien interessante toepassingsmogelijkheden zijn. Dat is overigens

niet te voorspellen.
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10. Graep EEE.

De groep EEB heeft van de afdeling als taak gekregen onderzoek te

doen op het gebied van de instrumentele elektronika.

De groep houdt zich bezig met:

ontvangsysteem voor het Sirioprojekt (nauwkeurige amplitude
en fazemetingen),
het geschikt maken van een "Amsler"-pulsator voor nauwe
band random excitatie,
kontrastvergroting en isodensiemeting in televiebeelden,
analoog-digitaal omzetter: onderdeel van in opbouw zijnde
"Coupler-Controller" systeem,
geluisvermindering door tegenkoppeling, eventueel compensatie,
beinlvoeding van muzikale expressie door elektronische middelen
(instantane bewerking bij direkte uitvoering).

De groep zoekt naar praktische en theoretische nieuwe schakelingen

of naar verbetering van oude schakelingen met behulp van nieuwe

componenten. De oude schakelingen voldoen blijkbaar niet in alles of

kunnen goedkoper gemaakt worden, wat belangrijk is voor onze maatschappij.

Men werkt aan schakelingen die nauwkeurig werk vereisen; dat is mede

goed voor die studenten die er weggaan, omdat als men nauwkeurig

kan werken, men het ook met de losse hand kan en niet omgekeerd.

De groep houdt zich met name bezig met meetproblemen, speciaal gericht

op vragen van groepen binnen of buiten de T.R., met buiten de T.R.

de beperking tot het gebied van de muziek en tot meetapparatuur en 

circuits voor medische doeleinden.

De voordelen van het oplossen van de prbblemen liggen dus bij de

vraagsteller. Het televisiebeeldenonderzoek b.v. is een belangrijke

schakel in het onderzoek in de afdeling natuurkunde naar het ontstaan

van schokgolven bij snelle gasstromen om die met behulp van bepaalde

geometrische vormen te onderdrukken. Ret werk aan de "Amsler "-pulsator

maakt van het vermoeiingsapparaat van de afdeling werktuigbouwkunde

een geschikter en hoogst modern apparaat.

Het onderzoek naar geluidsvermindering is tevens een bijdrage op het

gebied van de geluidshinder.

De groep levert een bijdrage tot het vergroten van de mogelijkheden

van muzikale expressie en als zodanig tothet kultureel leven.
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11. GraeF EEC.

De groep EEC heeft van de afdeling als taak gekregen onderzoek te

doen op het gebied van "computer-aided-design".

De groep houdt zich bezig met:

de ontwikkeling van een theorie voor de equivalentie van
algemene netwerken t
het ontwikkelen van programma's voor het automatisch vervaardi$ten
van bedradingsschema's voor verschillende fabricatietechnieken,
simulatie van zwak niet-lineaire oscillatorische systemen.

Ret oplossen van deze problemen is belangrijk voor de huidige elektro

nische techniek. Ret niet doen van onderzoek op het gebied van elektronika

en computer betekent dat Europa (EEG) hierop afhankelijk zal blijven van

de U.S.A.

Voor het werken aan steeds grotere elektronische systemen met steeds

kleinere volumes is men gewoon op de berekening aangewezen en die is

dermate gekompliceerd dat die niet "met de hand" te doen is.

Ret hebben van een ontwerp-programma betekent tijd- en kostenbesparing.

De schakeling hoeft niet helemaal opgebouwd, doorgemeten en veranderd te

worden, maar wordt van tevoren berekend. Er wordt dan getracht eventueel.
met behulp van optimaliseringsprocedures bepaalde afwijkingen van gewenst

gedrag op te heffen.

1>fet behulp van "computer-aided-design"kan ook bezuinigd worden in het

aantal maskers. Deze voordelen gelden dus voor de ontwerper en gebruiker

van de schakelingen.

De programma'st die de groep wil ontwikkelen t moeten zo algemeen worden

dat ze op vele machines toepasbaar zijn. Ret simuleren van schakelingen

is nog steeds kritisch t omdat het afhangt van het soort computer dat ter

beschikking is. Over vijf jaar zullen er waarschijnlijk volledig program

meerbare hybride computers zijn en dan gelden voor het probleem "simulatie"

volledig andere maatstaven. De groep is sterk beperkt door het soort

computer dat de T.R. ter beschikking heeft. De hogeschool is op het computer

gebied onderontwikkeld en ontwikkelt zich te laat. Als noodoplossing krijgt

de groep de beschikking over een terminal die in verbinding staat met een

computer ~n het Philips Rekencentrum. In deze computer zijn programma's

beschikbaar voor het simuleren van elektronische schakelingen.
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12. Groep ETA.

De groep ETA heeft van de afdeling als taak gekregen onderzoek te

doen op het gebied van de theorie van de elektromagnetische golven.

De groep houdt zich bezig met:

stralers voor reflektorantennes,
halfgeleiders in microgolfcircuits,
analytische/nurnmerieke methoden in de diffraktietheorie,
propagatie in "random media".

Ret werk wordt gezien als een theoretische begeleiding van het technisch

konstruktief werk. ~en probeert te wijzen op de altijd nog ruim aanwezige

theoretische vraagtekens als iets technisch opgelost is.

~en wil een kritisch gebruik van de theorie realiseren, want met de

theorie wordt erg gemanipuleerd: zij wordt dan gebruikt wanneer zij

dienstig is en verworpen als dat niet zo is.

Ret werk wordt ook gedaan om thuis te raken ~n de onderwerpen en

om vervolgens die kennis ten dienst van het onderwijs te kunnen stellen.

De voordelen van het werk aan de antennes liggen uiteraard in de radio

telekornmunikatie. Het onderzoek aan de propagatie in random media kan

leiden tot verbeteringen in verbindingen door middel van elektromagne

tische golven (satellietverbinding, laserverbinding).

Gl"oev ETB ..
De groep ETB heeft van de afdeling als taak gekregen onderzoek te

doen op het gebied van de netwerktheorie.

De groep houdt zich bezig met:

tweepoolsynthese in de vorm van RLC-ladderstrukturen,
DRCLn-netwerken: synthese methodes,
Kirchhoff modi,
akousto-optische filters,
analyse en synthese optische overdrachtssystemen,
coherentie problemen (partiele coherentie).

De groep streeft bij het onderzoek louter naar n~euw inzicht.

De groep werkt aan netwerktheorie en optika. De optika heeft relatie

met de veldentheorie en heeft aspekten die aansluiten bij het systeemdenken.
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Het akousto-optisch filter vormt een brug tussen de optika en systeem

theorie: het kortstondige geheugen ( ~ 10 ~sec ) heeft konsekwenties

in het frequentiedomein. Met het filter is misschien gemakkelijk te

werken in het frequentiegebied van 20 tot 100 MHz (beneden de 20 MHz

RLC-netwerken, boven de lOa MHz lijnen). Ook is het filter gemakkelijk

te veranderen in zijn eigenschappen.

De nieuwe berekeningsmethode van netwerken, Kirchhoff-modi, blijkt als

voordelen te hebben: beter inzicht in het elektrische gedrag van netwerken,

mogelijkheid tot het verplaatsen van bronnen, minder rekenwerk,

flexibiliteit ten aanzien van veranderingen. Het kan tijdsbesparing

betekenen, maar op de eerste plaats gaat het om de nieuwe berekenings

methode.

Wat partiele coherentie betreft, wordt gestreefd naar een meer gefundeerde

en zinvolle definitie van het verschijnsel en wordt gezocht naar bijbe

horende rekenmethoden. Het voordeel van meer inzicht in deze materie

is dat bepaalde verschijnselen ermee verklaard kunnen worden en misschien

gebruikt kunnen worden (b.v. : verbeteren van foto's, patroonherkenning).

Partiele coherentie vormt een belangrijk onderdeel van de optika.

14. Graep EV.

De groep EV heeft van de afdeling als taak gekregen onderzoek te doen

op het gebied van de materiaalkunde.

De groep houdt zich bezig met:

I/f-ruis: een algemeen model,
transducers.

Van I/f-ruis is helemaal niet bekend waar het vandaan komt. Het zal

moeilijk zijn het goede idee voor het model te vinden. Het vinden van

de fysica van I/f-ruis zal de eventueel aanwezige mogelijkheid om het

te onderdrukken openen.

Opdat niet ieder lid van de groep geisoleerd hoeft te werken is gekozen

voor samenhangende onderwerpen en wel voor de ruis in de geleiding,

in magnetische eigenschappen, in dielektrika enz. De benodigde mathematika

en apparatuur is grotendeels dezelfde.

Transducers vervullen een belangrijke funktie in de elektrotechniek, omdat

ze de koppeling vormen tussen de fysische grootbeden en de elektrotechniek.

Door hun bestaan kan men iets doen met de elektrotechniek. Ze zullen altijd

nodig zijn (op het ogenblik b.v. vooral op medisch gebied) en er zullen

du& men&en moe ten z~jn dte kunnen advL~eren en kenni& overdragen.
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ANALYSE.

Tot welke konklusies kunnen we nu komen t.a.v. het waardesysteem

van de afdeling elektrotechniek, voor zover daarvan sprake kan zijn.

De volgende intrinsieke waarden zijn dan te noemen:

I. technische ontwikkeling,
2. groeiende welvaart,
3. vrede,
4. a. verkeersveiligheid,

b. optimale verkeersstroom (misschien ook instrumenteel aan 4.a.?)
5. milieuschoonheid : a. esthetisch,

b. ecologisch,
6. (preventief werkende) gezondheidszorg,
7. kulturele (musische) expressiemogelijkheden,
8. ontwikkelingssamenwerking,
9. individueel welbevinden.

~nstrumenteel aan technische ontwikkeling zijn:

1.1. onderwijs op internationaal erkend niveau:
instrumenteel hieraan is:
1.1.1. onderzoek op internationaal erkend niveau:

funktioneel hieraan zijn:
1.1.1.1. onderzoek van wetenschappelijke relevantie,
1.1.1.2. onderzoek dat in het middelpunt van de belangstelling

staat,
1.1.1.3. onderzoek waarbij studenten betrokken kunnen worden;

1.2. onderzoekbijdrage leveren:
funktioneel hieraan zijn:
1.2.1. onderzoek van wetenschappelijke relevantie,
1.2.2. onderzoek dat in het middelpunt van de belangstelling staat,
1.2.3. onderzoek, complementair aan dat van de industrie.

ad. 2. G~oeiende weZvaa~t.--------------------------
Instrumenteel aan groeiende welvaart zijn:

2.I.a. groeiende elektrische energievoorziening:
funktioneel hieraan zijn:
2.I.a.l. hogere transmissiespanningen:

instrumenteel hieraan is: ~

2.I.a.I.I. isolatieonderzoek: EH2
A

, EH5;

*Zie bijlage 4.
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instrumenteel hieraan is:
2.I.a.I.I.I. stroommeting in hOP8spanningsgeleiders EEAS;

2.I.a.2. goedkopere bouw distributienet:
funktioneel hieraan is:
2.1.a.2.1. beperking kortsluitspanningen en -stromen: EHS;

2.1.a.3. hoger rendement energievoorziening:
funktioneel hieraan zijn:
2.I.a.3.1. beperking belasting centrale (laadstromen): EHI,
2.l.a.3.2. beperking verUes bij distributie : EH2,
2.I.a.3.3. hoger rendement centrale: EGl, EG2, EG3, EG4;

2.I.b. absoluut kontinue energievoorziening:
funktioneel hieraan is:
2.I.b.l. kortsluitbeveiliging:

funktioneel hieraan is:
2.I.b.l.l. onderzoek aan schakelaar: EH6, EH7;
2 . I . b. I •2. EO ;

2.I.b.2. stabiliteit : EO;

2. l.c. storingvrije energievoorziening (netverontreiniging):
funktioneel hieraan is:
2.1.c.l. storingvrije motoren: EM3, EM4;

2.2. groeiende telekommunikatiemogelijkheden:
funktioneel hieraan zijn:
2.2.1. meer kanalen:

funktioneel hieraan z1Jn:
2.2.1.1. ontwerp digitaal kabeltransmissienet: ECAI,

ECA2, ECA3, ECA4, ECAS,
2.2.1.2. ontsluiten frequentiebanden: ECC 3.1.,

2.2.2. grotere kanaal "kapaciteiten":
funktioneel hieraan zijn:
2.2.2.1. digitalisering radiotransmissie: ECCS, ECC6,
2.2.2.2. verbeteren satallietkommunikatie: ETAI, ECCI,

ECC2, ECC4,
instrumenteel aan Ecc4:
2. 2.2.2. I. EEB I ,

2.2.2.3. goedkopere telefooncentrales met meer mogelijkheden: ECB2;

2.3. automatisering:
instrumentaal hieraan z1Jn:
2.3.1. elektrische verplaatser:

instrumenteel hieraan is:
2.3.1.1. stappenmotor: EMI,

2.3.2. flexibel computer systeem:
instrumenteel hieraan is:
2.3.2.1. microprogrammering: ECBI,

2.3.3. eenvoudige procescomputersystemen:
instrumenteel hieraan is:
2.3.3.1. inzicht in procescomputersystemen: ERS;
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2.4.a. verbetering bestaande apparatuur / komponenten / technieken:
funktioneel hieraan zijn:
2.4.a.l. halfgeleiderkomponenten: EEAI, EEA2, EEA3, EEA4, EEA6,

EEA8 (op te zetten),
2.4.a.2. apparaten/schakelingen: EEB2, EEB4, EM2, EMS, ER4.1,

ECB4, ECB5,
2.4.a.3. simulatiesystemen: ER6,
2.4.a.4. transducers: EV2;

2.4.b. verbetering bestaande theorien / berekeningsmethoden:
funktioneel hieraan zijn:
2.4.b.l. elektromagnetische golftheorie: ETA2, ETA3, ETA4,
2.4.b.2. berekening van netwerken: ETBI, ETB2;

2.S.a. ontwerpen nieuwe apparatuur / komponenten / technieken:
funktioneel hieraan zijn:
2.S.a.l. apparaten: EEA7, ER4.2., ETB4;

2.S.b. ontwerpen nieuwe theorien / berekeningsmethoden:
funktioneel hieraan zijn:
2.S.b.l. ontwerpmethode schakelingen: ECB3, EECI, EEC2, EEC3,
2.S.b.2. berekening van netwerken: ETB3,
2.S.b.3. berekening van optische overdrachtssystemen: ETB5,
2.S.b.4. fysica van I/f-ruis: EVI.

ad. 3. Vrede.-------------
Instrumenteel aan vrede is:

3.1. groeiende telekommunikatiemogelijkheden (zie 2.2.).

Instrumenteel aan verkeersveiligheid zijn:

4.a.l. geleid (elektrisch) massavervoer: EM6,
4.a.2. absoluut kontinue elektrische energievoorziening (zie 2.I.b.).

Instrumenteel aan optimale verkeersstroom zijn:

4.b.l. optimale verkeerslichtenregeling: ECB6,
4.b.2. opvulling snelheidsgat ( 200 - 900 km/h )

Instrumenteel aan een esthetisch milieu zijn:

S.a.l. miniaturisatie:
funktioneel hieraan is:
S.a.l.l. vakuumschakelaar: EH6,

EM6. 1•
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S.a.2. grondkabels:
instrumenteel hieraan is:
S.a.2.1. isolatieonderzoek (zie 2.1.a.l.l.).

Instrumenteel aan een leefbaar milieu zijn:

S.b.l. minimale luchtverontreiniging:
instrumenteel hieraan is:
S.b.l.l. elektromobiel: EM6.2.,

S.b.2. minimale thermische verontreiniging:
funktioneel hieraan is:
S.b.2.1. hoger rendement elektrische centrale (zie 2.1.a.3.3.),

S.b.3. minimale geluidshinder: EEB3 (instrumenteel), EEB5,
5.b.4. zuiver drinkwater: EH3.

Insrrumenteel aan (preventief werkende) gezondheidszorg is:

6.1. ontwikkeling technische apparatuur voor diagnose en therapie:
funktioneel hieraan is:
6.1.1. meting toestand hart en bloedvat: ER2. ER3,
6.1.2. simulatie oogspieren-regelsysteem: ER7,
6.1.3. intensive care bewaking: ER8.

Instrumenteel aan musische expressiemogelijkheden is:

7.1. elektrische bewerking van muziek: EEB6.

Funktioneel aan ontwikkelingssamenwerking is:

8.1. know-how over straalverbindingen voor Indonesie: ECC 3.2.

Instrumenteel aan individueel welbevinden zijn:

9.1. zelfvervullend werk doen:
funktioneel hieraan zijn:
9.1.1. werk dat een uitdaging bevat,
9.1.2. werk dat interesse heeft,
9.1.3. vrijheid van aanpak.
9.1.4. kontakt met jongeren;

9.2. wetenschappelijke naam/promotie maken:
instrumenteel hieraan zijn:
9.2.1. publiceren,
9.2.2. voordrachten houden.
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BIJLA(JE 1 4)

Waarden. (uit N. Rescher "What is value change? A framework for

research" in Values and the future).

1. persoonlijke "materiele" welvaart:
a. gezondheid .(fysisch, psycliisch),
b. economische veiligheid en welzijn,
c. persoonlijke veiligheid (stabiliteit van de levenskondities)t

2. zelf-respekt,
3. zelf-vertrouwen,
4. persoonlijke vrijheid:

a. vrijheid (van inmenging),
b. privacy,
c. eigendomsrechten,

5. karriere- maken,
6. zelf-vervulling,
7. bekwaamheid en durf:

a. intellektuele deugden,
b. fysische deugden,
c. deugden betreffende de wil:

1. bereidheid tot hard werken,
2. hardheid,
3. initiatief en aktiviteit,
4. zelfbeheersing,
5. volharding en standvastigheid,

d. bekwaamheid,
e. inventiviteit en innovatie,
f. initiatief,
g. goed-geinformeerdheid,
h. vertrouwen,
i. waardering en waarderend-zijn.

1. aanz~en.

2. oprechtheid en persoonlijke moraliteit,
3. redelijkheid en rationaliteit,
4. huiselijke waarden (liefde, trots op het gezin, zuinigheid,

eenvoud, spaarzaamheid, voorzichtigheid, enz.),
5. burgerlijke deugden (betrokkenheid. goed bur~erschap, gehoorzaamheid

aan de wet, burgerlijke trots - "grootste kleine stad"syndroom),
6. nauwgezetheid:

a. toewijding tot het gezin,
b. persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid,
c. toewijding tot principes (vooral religieuze),
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7. vriendschap en vriendeliikheid:
a. echte vriendschap,
b. loyaliteit (voor vrienden en kennissen),
c. vriendelijkhei A , goedheid, hulpvaardigheid, cooperatief,

beleefdheid (de goede padvinder),
d. kameraadschappelijkheid,
e. gezellig zijn,
f. ontvankelijkheid,
g. persoonlijke tolerantie,
h. geduld,

8. dienstverlenend,
9. edelmoedigheid,

10. idealisme,
11. erkentenis,
12. openhartigheid,
13. "fair play".

'I. sociale welvaart,
2. gelijkheid:

a. tolerantie,
b. eerlijkheid,"fair play",
c. burgerrechten,

3. rechtvaardigheid,
4. vrijheid,
5. orde,
6. mogelijkheden voor iedereen,
7. liefdadigheid,
8. progressief optimisme,
9. trots op de eigen kultuur en de eigen "way of life",

d. llsflie=1l§'9.riii.1'J::!§.§.!:.de_?!lg£;rdenl..

I. patriottische deugden:
a. nationale vrijheid en onafhankelijkheid,
b. nationale bloei en nationale verworvenheden in het algemeen,
c. patriottisme en nationale trots,
d. zorg voor de nationale welvaart,
e. loyaliteit (voor het land),
f. chauvinisme,

2. demokratie,
3. dienstverlening aan het land.

1. welvaart van de mensheid:
a. vrede,
b. materiele verworvenheid en vooruitgang,
c. kulturele en intellektuele verworvenheid en vooruitgang,

2. humanisme,
3. internationalisme,
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4. trots op de verworvenheden van de "mensen-gemeenschap",
5. ontzag voor het leven,
6. menselijke waardigheid en de "waarde van het individu".

1. esthetische waarde (milieu-schoonheid),
2. innovatie.
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BIJLAGE 2 9).

SocietalNdtional

C:"-----------
Fig. I. Simplest policy framework.

Fig. 2. More detailed policy framework.
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BIJLAGE 4.

,< )
De onderzoeken, aangegeven ~n het rapport van de onderzoekcommissie zijn:

EHI bijzondere impedanties,
EH2 partiele ontladingen en doors lag in gassen,
EH3 ozonproduktie,
EH4 opwek-, detektie- en meetmethoden voor ultra hoge spanningen,
EHS stroom- en spanningsbegrenzende onderbreking,
EH6 onderzoek aan vacuumschakelaar,
EH7 onderzoek aan lichtbogen in gas- en olie-gevulde schakelaars

in boogkamers.

EGI compressible magnetohydrodynamische grenslagen,
EG2 instabiliteitsonderzoek,
EG3 schokbuis ~.H.D.-generator,

EG4 rational plasma dynamics.

EMI
EM2
EM3
EM4
EMS

EM6

ECAI
ECA2
ECA3
ECA4
ECAS

ECBI
ECB2
ECB3
ECB4
ECBS
ECB6

ECCI
ECC2
ECC3

ECC4
ECCS
ECC6

stappenmotor/berekening magnetische velden,
homopo~aire machine met supergeleidende veldwikkeling,
overgangsverschijnselen elektrische machines,
onderzoek aan machines samenwerkend met elektrische component en ,
machine-elektronika: mutatoren, invertoren, choppers, thyristor test
apparatuur,
elektrisch:openbaar vervoer: I suppersnelle elektrische trein,

2 elektrische auto.

numerieke wiskundige modellen van kabelstrukturen,
overspraak parellelle en getwiste draden,
ontwikkeling van nieuwe type kabel voor digitale transmissie,
digitale transmissiekodes,
synchronisatie digitaal transmissienet.

microprogrammering,
T.D.M. telefoon/data centrale,
automatisch ontwerpen,
minicomputer,
Eye-marker,
computer - geregelde netwerken.

reflektor antenne systemen,
radiometrie,
propagatie: I 10 - 140 GHz (Sirio)

2 4 - 6 GHz (Indonesie)
3 reserve: ionoscatter, meteorscatter,

Sirioprojekt, Suntrackerprojekt,
transmissie van digitale signalen,
bandbreedte-redukte p.c.m.-videosignalen.

,< )
Zie bIz. 19.



ERl
ER2
ER3
ER4

ERS
ER6
ER7
ER8

EEAl
EEA2
EEA3
EEA4
EEAS
EEA6
EEA7
EEA8

EEBl
EEB2
EEB3
EEB4
EEBS
EEB6

EEGI
EEC2
EEC3

ETAI
ETA2
ETA3
ETA4

ETBI
ETB2
ETB3
ETB4
ETBS

EVI
EV2

EO
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zelfafregelende systemen,
parameterschatting aan de bloedsomloop,
schatting van hartparameters,
traagheidstechnieken: I verbetering bestaande gyroskoop (minder wrijving)

2 alternatieven voor bestaande gyroskoop (roterende
stemvorken, ringlaser),

procescomputertechnieken,
simulatie van systemen,
regelsysteem oogbeweging,
toestandsbeschrijving van de mens.

geintegreerde FET vermenigvuldiger,
veldeffekt devices,
opto-elektronische inhibitieschakelingen,
elektrostatische thermionische omzet~ef.

stroommeting in hoogspannings~~leiders,

rnicrogolf halfgeleider.s,
frequentie-analysator,
geintegreerde schakelingen (op te zetten).

Sirioprojekt: nauwkeurige amplitude- en fazemeting,
vermoeiingsapparatuur,
isodensie T.V.,
analoog-digitaal ornzetter,
geluidshinder - compensatie,
elektrische bewerking bij muziek.

equivalentie van netwerken,
bedradingsautomatisering,
simulatie van zwak niet-lineaire oscillatorische systemen.

antennes,
halfgeleiders in microgolfcircuits (zie EEA6) ,
analytische/numerieke methoden in de diffraktietheorie,
propagatie in :random media".

tweepoolsynthese RLC-ladder strukturen,
DRLCn-netwerken,
Kirchhoffmodi,
akousto-optisch filter/ eindige geheugens,
analyse en synthese van optische overdrachtssystemen.

l/f ruis, ,,:)
transducers.

beveiliging en stabiliteit elektrische hoogspanningsnetten~)

,', )
Deze zijn door de schrijver toegevoegd.
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