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Mijnheer de Rector Magnificus,

en meer ingaan op ontwikkelingen

Dames en heren,

daaromheen. En ik zal nauwelijks ingaan
op vraagstukken van wetenschapsbeleid. Wel

". . . om onderwijs te geven in de

wil ik van mijn erkentelijkheid blijk geven

theoretische elektrotechniek", zo staat het

voor de vele kansen die de universiteit mij

in het Koninklijk Besluit van 30 maart

geboden heeft. Ook al zijn niet alle gestelde

r967, aangaande mijn benoeming aan de

doelen bereikt, ik mocht een beroep

Technische Hogeschool Eindhoven.

uitoefenen, dat mij veel voldoening

Vandaag komt een einde aan <lit onderwijs.

geschonken heeft.

Nog een keer mag ik docent zijn zoals in
mijn jonge jaren en de schoonheid van bet

Een hoofdrol in mijn beroep hebben mijn

vak prijzen. Alleen de leeftijden zijn

studenten gespeeld. Allereerst de

veranderd, die van de docent en die van u,

toehoorders in de collegezaal, die samen

mijn studenten van deze feestelijke dag.

met mij genoten van de schoonheid van
een bewijs, de definitie van een

Wat u vandaag te wachten staat, kan ik

basisconcept en de samenhang binnen de

wellicht het beste aangeven door allereerst

discipline. Velen van hen, soms heel goede,

de opties te vermelden, die ik voor <lit

heb ik teruggezien als afstudeerders en

afschridscollege verworpen heb. Ik waag me

promovendi, en enkelen hiervan zijn thans

niet aan voorspellingen over de toekomst van

als hoogleraar verbonden aan onze faculteit

het vak en de toekomst van de universiteit;

of elders. Het was boeiend om de

<lit moet ik aan jongeren overlaten.

mentaliteitsveranderingen onder de

Vandaag wil ik omzien en, bladerend in het

studenten waar te nemen. Vlak na mijn

familiealbum, nadenken over techniek,

benoeming werd ik geconfronteerd met de

elektrotechniek en universiteit. Ik wil geen

maagdenhuisgeneratie, terwijl thans een

geavanceerd wetenschappelijk verhaal

nuchtere en calculerende studenten-

voordragen en blijf zodoende de

populatie onze universiteiten bevolkt.

eerstejaarsdocent van mijn jonge jaren. Ik

Zoals het hoort, lopen de studenten

wil weinig aandacht besteden aan eigen werk

vooruit op algemene maatschappelijke
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ontwikkelingen, met een hartstocht die in

ingenieur, die dit arsenaal beheerst,

de loop van hun verdere leven zienderogen

begrijpt met gemak oak andere processen,

een duidelijke demping ondergaat.

bijvoorbeeld uit het economische !even.

"Demping", dat is een van de vele woorden

Ik ben in 1956 in Aken afgestudeerd, aan

uit ons vakjargon, die ook in het dagelijks

een van de weinige instellingen die nag

!even een rol spelen. "Spanning",

steeds de naam "Technische Hochschule"

"weerstand", "passiviteit", "vermogen",

dragen. De Rheinisch-Westfalische

"energie", "capaciteit", "frequentie",

Technische Hochschule speelde toen al in

"signaal", dit zijn allemaal

het !even van de stad een belangrijke rol en

elektrotechnische woorden, die we oak in

werd door het stadsbestuur op handen

de krant aantreffen. Een ingenieur, die

gedragen. Door de grote aantallen

dicht bij de maatschappelijke werkelijkheid

studenten oogde de oude, eerwaardige stad

staat, kan zich geen geheirnzinnige

jong en levendig. De mines uit de oorlog

woordenschat permitteren. Zijn ontwerpen

waren opgeruimd, en het T.H . terrein was

moeten functioneren en daarmee uit.

een grate bouwput. Echter, het onderwijs in

Alleen in de zeldzame gevallen, waarin

de elektrotechniek was nog door het

geen uitdrukking ter beschikking staat,

verleden bepaald en had zich nog niet

heeft hij een nieuw begrip geintroduceerd.

losgemaakt van de werktuigbouwkunde,

Zo zijn elektrotechnische concepten als

waarmee oak een organisatorische band in

"terugkoppeling" ontstaan of, iets chicquer,

de vorm van een faculteit bestond. Wie zich

"feedback" of "input", "output", die dan oak

in de geschiedenis van de T.H. Delft

gauw ingang vonden in het dagelijks !even

verdiept, neemt daar een soortgelijke

en thans meer door psychologen en

traditie waar. Weliswaar vormde in Delft

economen dan door hun uitvinders

elektrotechniek vanaf de oprichting in 1905

gebezigd warden. Orngekeerd hebben

een eigen faculteit, maar mechanica,

dagelijkse begrippen als "causaliteit" en

materiaalkunde en constructie-elementen

"toestand" in ons vak een solide,

speelden oak daar nag lange tijd een

kwantitatieve fundering gekregen. Een

dominerende rol in het onderwijspakket.
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Rcctoraatsoverdr<icht r962 aan de T.H. Aachen.

s

In die tijd maakten de hoogleraren de dienst

colleges in de netwerktheorie. Overigens

uit, en de foto naar aanleiding van de

herleefde deze oude liefde enkele jaren

rectoraatsoverdracht 1962 laat het hele

geleden, toen ik aan de wieg van onze

gezelschap zien. Elke faculteit had een eigen

ontwerpersopleiding "mechatronica" mocht

toga-l<leur, lichtrood behoorde bij de

staan.

gecombineerde faculteit "Maschinenwesen",
dus de combinatie van werktuigbouw en

De mechanica behoort tot de bejaarde

elektrotechniek. Toen bestond reeds een

vakken van de werktuigbouwkunde, en de

relatie met de jonge Technische Hogeschool

rijpheid van dit vak is zeker mede te

Eindhoven, die in de persoon van Prof.

danken aan zijn ouderdom. Later heb ik

Posthumus vertegenwoordigd was.

andere disciplines zien ontstaan, bijv. de
digitale signaalverwerking, de adaptieve

Meer dan de elektrotechnische vakken heeft

signaalverwerking, de Fourier-optica en

de technische mechanica mijn denken

holografie, die pas na tientallen jaren hun

blijvend gevormd. Het vak werd niet alleen

definitieve vorm hebben aangenomen. Het

voortreffelijk gedoceerd, maar blank oak uit

schrijven van het eerste overtuigende

door een rijpheid, die ik later alleen nag in

leerboek is in zo'n rijpingsproces een

de elektromagnetische theorie tegenkwam.

belangrijke culturele gebeurtenis. Terecht

Bovendien appelleerde de mechanica aan

wordt de auteur daarvoor meestal met een

elementaire dagelijkse belevingen van

grate oplage beloond.

kracht en beweging en was in dat opzicht
gemakkelijker toegankelijk dan het

Met deze waarnemingen laat zich de

elektromagnetische veld. De elektrische

langdurige dominantie van

netwerktheorie maakte alleen in een zeer

werktuigbouwkundige vakken in het

rudimentaire vorm deel uit van ons

elektrotechnische onderwijs verl<laren. De

studieprogramma, zodat ik in dit opzicht

elektrotechnische vakken bevonden zich

slecht op mijn latere onderwijstaak in

aanvankelijk nog in een te fragmentarisch

Eindhoven voorbereid was. In feite vormde

stadium, met weinig systematiek en

de mechanica de grondslag voor mijn

ordening. Natuurlijk heeft plaatselijk oak
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een defensieve opstelling van de oude garde

en onze beste mensen vrij te stellen voor

een rol gespeeld, maar dat kan nauwelijks

het schrijven van nieuwe leerboeken.

de langzame emancipatie van ons eigen

Dan dienen wij oak zorgvuldigheid te

onderwijs op mondiale schaal verklaren.

betrachten bij de taalkundige verzorging

Hoewel ik hier minder kijk op heb, kan ik

van onze producten en een jargon af te

me voorstellen dat nieuwe disciplines als

keuren, dat bestaat uit halve zinnen in

informatietechniek en informatica, die hun

twee talen.

wortels in de elektrotechniek hebben, nu
met soortgelijke problemen te kampen

De technische wetenschappen hebben lang

hebben.

moeten vechten voor erkenning door de
klassieke wetenschappen, en oak de

Op deze plaats wil ik een enkel woord

technische universiteiten hebben niet meteen

wijden aan de esthetische dimensie van

de goedkeuring van hun klassieke zusters

techniek. Ik denk daarbij niet in eerste

weggedragen. Des te verwonderlijker is het

instantie aan de schoonheid van een brug

dat de Technische Hogeschool Delft van

of een computerprogramma, maar aan een

meet af aan het promotierecht had en bij

discipline als geheel. Hoe mooi is de

haar oprichting in 1905 meteen zes

technische mechanica en de elektrische

eredoctoraten verleende. De Duitse

netwerktheorie en welk esthetisch genot

technische hogescholen hadden wel het

roept het lezen van de bijbehorende

promotierecht, maar dienden de titel

leerboeken op, die herinneren aan zo

volgens een keizerlijk edict anders te

vermaarde boeken als Feynman's Lectures

schrijven dan de klassieke universiteiten:

on Physics of Knopps Funktionentheorie.

Ing. met een hoofdletter, een dubbel

Wanneer we ons realiseren dat techniek

gedachtenstreepje tussen Dr. en Ing., en

een onmisbaar bestanddeel van onze

het geheel in gotische letters. Die

hedendaagse cultuur is, dan dragen wij

discriminatie veranderde mettertijd in een

verantwoordelijkheid voor het voortbestaan

hoge waardering van de Doktor-Ingenieur,

van dit cultuurgoed. Dan dienen wij hier in

een waardering die wij in onze tijd telkens

het onderwijs zorgvuldig mee om te gaan

weer waar dienen te maken.
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Dames en heren, in het voorafgaande heb

techniek die daarop betrekking heeft

ik enkele aspecten van het universitaire

combineert door mensen verzonnen en

elektrotechnische onderwijs rond r956

gefabriceerde componenten op een

geschetst, het jaar waarin ik ingenieur

zodanige wijze, dat bepaalde gewenste

werd. Mijn werkzaamheden na 1956 waren

operaties tot stand komen. De

ruwweg op twee gebieden geconcentreerd.

eerstgenoemde vakken zijn duidelijk

Eerst ben ik actief geweest in de

natuurkundig georienteerd, de

microgolftechniek en in de optica, daarna in

laatstgenoemde kunnen we aanduiden

de elektrische netwerktheorie en de

als ingenieurswerk met een sterk

signaalverwerking. De microgolfactiviteiten

mathematische inslag.

speelden zich af op de TH Aachen en het
Philips Natuurkundig Laboratorium, de

In de netwerktheorie hadden we tenminste

optische, netwerk- en signaalactiviteiten

nog de begrippen energie en vermogen, het

vonden plaats op de TUE. Hoewel al deze

laatste als product van spanning en stroom,

gebieden verwante methoden hanteren, zijn

maar deze zijn we in de latere signaal-

de stappen van de ene kernactiviteit naar de

verwerkende systemen ook nog

andere naderhand bezien veel groter

kwijtgeraakt. Immers, vanwege hun

geweest dan ik me aanvankelijk realiseerde.

extreem hoge ingangsweerstanden zijn daar
de componenten energieloos aan elkaar

De microgolftechniek en de optica houden

gekoppeld, waardoor hun individuele

zich bezig met elektromagnetische velden die

eigenschappen onafhankelijk van de

voldoen aan de door Maxwell in 1885

inbedding worden. Mijn voorganger aan

ontdekte en naar hem genoemde

deze universiteit, Alfred Fettweis, heeft

vergelijkingen. Ze zijn dus gebaseerd op

weliswaar met succes energetische

natuurwetten, die hun geldigheid telkens

concepten ook op een belangrijke klasse

weer bewezen hebben. De elektrische

signaalverwerkende apparaten, de "digitale

netwerken en de signaalverwerkende

filters", toegepast en daarvoor nieuwe

apparaten hebben deze fysische

structuren ontwikkeld, maar dat zou niet

achtergrond in eerste instantie niet. De

tot stand gekomen zijn zonder de gerijpte
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theorie van de klassieke filters met spoelen

beroemde getallentheoreticus, zei ooit "de

en condensatoren.

natuurlijke getallen r,

2,

3, .. zijn ons van

God gegeven, de rest is mensenwerk".
Dames en heren, hoe zou u reageren als u

Wie, zoals ik, een groot deel van zijn

's morgens bij het betreden van uw

beroepsleven met elektromagnetische

badkamer de badhanddoek schuin onder

velden is omgegaan, is geneigd hetzelfde te

45 graden zag hangen en niet verticaal? U

zeggen over de natuurwetten, in het

zou in eerste instantie denken aan een

bijzonder de wetten van Maxwell. Zij zijn

droom, maar niet denken dat de

ons van God gegeven, de rest is mensenwerk,

natuurwetten in de loop van de nacht

zij het wel boeiend mensenwerk.

veranderd zijn. Ons vertrouwen in de

natuurwetten is terecht zo diep geworteld,

Mensenwerk, ja mensenwerk, daar moeten

dat we ons niet kunnen voorstellen, dat zij

we dus niet laatdunkend over spreken. Orn

ooit veranderen. Wij kunnen ons desnoods

nog een beeldspraak te gebruiken, het gaat

voorstellen dat onze planeet en het !even

gepaard met het optimistisch,e levensgevoel

daarop ophouden, wellicht door onze

van een Van Beethoven, terwijl de

schuld, maar de natuurwetten?

observatie van de natuur meer affiniteit
heeft met het onbegrijpelijke,

De schrijver van het bijbelboek Genesis legt

geheimzinnige van Mozarts oeuvre.

na de zondvloed God deze woorden in de

Overigens valt voor een creatieve ingenieur

mond: "Voortaan zullen, zolang de aarde

ook op dit gebied veel te doen. Wij kunnen

bestaat, zaailng en oogst, koude en hitte,

daarbij aan de professie van natuurkundig

zomer en winter, dag en nacht niet

ingenieurs denken, maar evenzeer aan

ophouden". Aan het einde van het tweede

elektrotechnische collega's werkende aan

millennium zouden we hieraan willen

elektromagnetische problemen, bijv. op het

toevoegen "en de natuurwetten". Orn nog

gebied van antennes en radiocommunicatie.

eens een bijbelse formulering te gebruiken:
wie hier staat, staat op heilige grond en doe

Het elektromagnetische medium, de

zijn schoenen uit. Georg Cantor, de

"ether", raakt daarbij steeds meer belast,
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zodat de verschillende toepassingen elkaar

een stap te ver gegaan. Elektromagnetische

behoorlijk kunnen verstoren. Dit heeft

communicatie dient bij voorkeur geleid

een nieuw vak tot ]even gebracht, de

plaats te vinden, langs kabels en fibers of

zogenaarnde elektromagnetische

tenminste gebundeld via straalverbindingen

compatibiliteit. Terwijl in mijn jonge jaren

en satellieten. Afgezien van de nog niet

de golven, die door mijn lichaam

geheel onderzochte gevaren voor de

stroomden, in wezen van een paar

gezondheid betwijfel ik of de mensheid met

radiozenders afkomstig waren: Luxemburg,

de nieuwe bereikbaarheid "overal en altijd"

Beromfulster, plus enkele kortegolfzenders,

een stap in de goede richting heeft gezet en

is daar nu sprake van een behoorlijke

ofhet medium "ether" zo vrijelijk door

drukte van o.a. duizenden telefoon-

iedereen gebruikt mocht warden.

gesprekken. Mijns inziens zijn we hierin

/

/ /
Aftasting van een elektromagnetische eigentrilling in een kooi van Faraday. Voeding vindt plaats vanuit
een microgolfgenerator, de lamp reageert op het magnetische veld. De persoon staat in bet
symmetrievlak, waar geen elektrisch veld heerst.
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Sta mij toe, nog

een keer op mijn

met computersimulaties en omgekeerd

afstudeetjaar 1956 terug te komen, 43 jaar

wekten computersimulaties vermoedens

geleden. Twee begrippen behoorden toen

die leidden tot nieuwe theorieen. Het is

nog niet tot de reguliere woordenschat van

waar, de modelvorming, de analytische

de jonge ingenieurs: de transistor en de

methoden en het ingenieursgevoel voor

computer. Ik had toen een baan

grootteordes raakten daardoor enigszins

aangenomen aan het Institut filr

verwaarloosd, maar wat betekende dat in

Hochfrequenztechnik in Aachen, en naast

relatie tot de reuzesprong, die de computer

me zat een jonge fysicus, Heinz Beneking,

voor de wetenschapsbeoefening als geheel

die het eerste keuzecollege over transistor-

teweegbracht!

techniek voorbereidde. Tegelijkertijd
organiseerde onze wiskundehoogleraar

Na mijn kritische opmerkingen over de

Hubert Cremer een colloquium over

GSM telefoon zou u kunnen vermoeden

rekenmachines, waarvan ik me nog de

dat ik ten aanzien van de computer een

vergelijking tussen de betrouwbare,

aarzelende start heb gehad. U hebt gelijk.

langzame Duitse relaismachines en de

Mijn houding was een reactie op een

minder betrouwbare, snelle Amerikaanse

doorgeschoten aanbidding van de

buizenmachines herinner.

elektronische rekenmachine die in mijn
ogen slechts in uitzonderingsgevallen tot

Zoals u weet, is het daarna snel gegaan.

een nieuwe kijk op het vale leidde. Hoewel

Beide uitvindingen, de transistor en in zijn

ik nog steeds enige voorzichtigheid in de

kielzog de computer, hebben ons

omgang met de computer betracht, mag ik

maatschappelijke !even ingrijpend

nu tot de bekeerlingen gerekend warden en

veranderd. Minder tot het algemene

ben ik een enthousiast gebruiker van

bewustzijn doorgedrongen is de invloed

moderne rekenprogramma's. Simulaties

van de computer op de wetenschaps-

van gecompliceerde processen hebben me

beoefening. Letterlijk niets is gebleven

al menige keer het spoor voor een

zoals het was. Elke theorie werd nu getoetst

theoretisch inzicht gebaand.
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Nu kom ik toe aan de activiteiten, die in de

enkeling. Van mijn eigen leeropdracht, de

periode 1967-1994 in mijn vakgroep aan

netwerktheorie, heeft zich inmiddels de

deze Technische Universiteit plaatsvonden.

signaalverwerking afgesplitst, waarvoor

Zoals gezegd, ik had een benoeming in de

kortgeleden een nieuwe leerstoel gecreeerd

Theoretische Elektrotechniek, een vak da t

is, die inmiddels in de persoon van Jan

thans in Eindhoven helaas opgehouden

Bergrnans bezet is.

heeft te bestaan. In Twente heeft zulk een
leerstoel nooit bestaan en in Delft verstond

De theoretische elektrotechniek was mij op

men onder de verwante naam

het lijf geschreven. Toen ik begon, in 1967,

"Theoretische Elektriciteitsleer" alleen de

was ik overtuigd, dat ik de gehele

veldentheorie. In angelsaksische landen

elektrotechniek kon overzien. Ik

heeft men de constructie nooit gekend,

interesseerde mij voor alle onderzoek-

terwijl zij aan technische universiteiten in

activiteiten in onze faculteit en soms ook

Duitsland en enkele oosteuropese landen

daarbuiten. Ik leidde de eerste onderzoek-

nog steeds in zwang is. Het idee was, om

commissie van de faculteit, en ik nam

een groep mensen in huis te hebben met

zitting in vele promotiecomrilissies, naar

kennis in de elektromagnetische velden

mijn herinnering uit alle disciplines van de

en de elektrische netwerken en een

eigen faculteit. Later verminderde dat

algemene belangstelling voor theoretische

overigens, waarschijnlijk omdat ik weleens

vraagstukken van de modeme

wat streng opgetreden was tegen mijns

elektrotechniek. Inmiddels hebben de

inziens slordige proefschriften, maar

genoemde deelgebieden zich zo sterk

vooral, omdat mijn competentie in de

ontwikkeld, dat het geheel van de

breedte van de elektrotechniek zienderogen

theoretische elektrotechniek nauwelijks

verminderde. Het was gewoon niet meer te

meer te overzien is, zeker niet door een

overzien.
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Gewone hoogleraren faculteit Elektrotechniek 1967 (v.l.n.r. Niesten, Zaalberg van Zelst, Eykhoff,
Heetman; Rietjens, van Zoest, Fettweis; ter Horst, van Dijl, van Trier; Mulders, Groendijk, Zwikker).
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De volgende tabellen geven een overzicht
van onze eigen activiteiten weer, die
ruwweg in twee groepen samengevat
kunnen worden:

venverking,

2.

I.

Netwerken en Signaalverwerking
nietlineaire

bijna lineair

system en

adaptieve filters
kwantisering

netwerken en signaal-

"limit cycles"

optica. Zoals gezegd, de

"controlled rour.-

ding"

netwerktheorie was mijn eigen leeropdracht

subharmonischen

en uit de inleidende colleges recruteerde
sterk

ik mijn afstudeerders voor een afstudeeropdracht op dit gebied. De optica-

nietlineair

adaptieve filters

radio-

optica-onderzoek maakte overigens
veelvuldig gebruik van concepten uit de
signaalverwerking en vond daarom ook
buiten de optische gemeenschap een ruime

diode-netwerken

orthogonale ontwikkelingen

golftheorie voor lange filters

voort op het elektromagnetische onderwijs,

faculteit een sterke traditie hadden. Ons

"overflow"

"independence assumption"

opdrachten bouwden in eerste instantie

waarin wij sinds de oprichting van de

Volterra-reeksen

systemen tegen winkeldiefstal

indentificatie

filterbanken

gevensterde orthogonale filter-

synthese reci-

rets:le driepoort + verliesvrije twee-

proke driepoort

poorten

Kirchoff·

Kirchhoff modi

blokken

netwerken

Tabel r: Netwerkactiviteiten 1967.

weerklank.
America onderscheiden werd, een
Bij de bespreking van de

waardering, die ik hier met gepaste trots

onderzoekprojecten vermeld ik geen

vermeld.

namen, om niemand bewust of onbewust
te passeren. Hierop maak ik een

Enkele van de opgevoerde projecten wil ik

uitzondering: In de latere jaren kwam het

nader toelichten. Ik begin met de adaptieve

optische onderzoek voor rekening van

filters, die pas laat binnen ons gezichtsveld

Martin Bastiaans, die voor zijn

gekomen zijn. Voor mij gebeurde dit

baanbrekend werk op het gebied van de

tijdens de begeleiding van Piet Sommen

tijd-frequentie-beschrijvingen met het

gedurende zijn promotieperiode. Daarbij

Fellowship of the Optical Society of

deed ik een vertrouwde ervaring op: ik

begreep niet wat in de boeken stond. De

van de trillingskring worden nu de scherpe

gangbare theorie bleek gebruik te maken

resonanties van de kwartskristallen

van een inconsistente "independence

opgeteld, en hun resonantiefrequenties

assumption", die hartstochtelijk verdedigd

dienen als identificatiekenrnerk. Het is

werd, omdat de resultaten zo goed met

wezenlijk, dat de identificatie met passieve

de experimenten klopten. Wat een

middelen plaatsvindt: de labels bevatten

erbarmelijke redenering, waarmee ook vele

geen elektronische componenten, vereisen

anderen ongelukkig waren! Op grond van

dus geen batterijvoeding en ook geen

nadere studie bleek uiteindelijk, dat

voeding vanuit h et elektromagnetische veld.

genoemde aanname niet alleen volledig
gemist kon worden, maar dat de resultaten

Dit project was vooral voor studenten zeer

ook minder goed met de experimenten

leerzaam. Ten eerste, omdat zowel

klopten, dan men aanvankelijk dacht.

elektromagnetische als netwerkaspecten aan
de orde kwamen. Immers, de wisselwerking

Een tot de verbeelding sprekend project

met de poort was elektromagnetisch (in

was de radio-identificatie, een verdere

feite alleen magnetisch) en de frequentie

ontwikkeling van de radio-detectie, zoals

was laag genoeg om het gebruik van

we die kennen van de elektrische labels

netwerkmodellen te rechtvaardigen. Dit alles

voor diefstalpreventie in warenhuizen.

werd gekoppeld aan het detectievraagstuk in

Zo'n label bestaat uit een elektrische

de vorm van ja-nee beslissingen. Kortom,

trillingskring, die bij het passeren van de

het was uitdagend ingenieurswerk en voor

winkelpoort in resonantie gebracht wordt

onze jonge kandidaten een voortreffelijke

en een alarm activeert. Door zeer

beroepsvoorbereiding.

dempingsarme kwartskristallen aan de
trillingskring toe te voegen verandert de

Bij de optische projecten springt meteen het

detectie in een identificatie, waarmee een

accent op de systeemtheorie in h et oog.

groot aantal objecten onderscheiden

Een optische component wordt in zo'n

kan worden. Wat gebeurt er door die

benadering als een signaalverwerkend

toevoeging? Bij de relatiefbrede resonantie

systeem met een ingangs- en uitgangsvlak
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Vee! aandacht hebben we besteed aan niet-

Optica
systeemtheorie

!ineaire systemen. Het gaat, de naam zegt

classificatie (verliesvrij, passief,

reciprook, ... )

het, om systemen die niet de eigenschap

operatorenmethode
tijd-frequentie-

Wigner-

beschrijvingen

distributie

van lineariteit hebben. Die behelst

] geometrische optica

superponeerbaarheid: stel dat de stimulus x 1

I transportvergelijking

de response y1 oproept en de stimulus x 2

Gaborontwikkeliog
Zak-transformatie
computer-

de response y2 , dan roept de som x 1 + x 2

pulsbreedte-, pulsdichtheids-

holografie

modulatie

van de twee stimuli ook de som y1 + y2

partiele cohe-

beschrijving in frequentiedomein

van de twee deelresponses op; bovendien:

rentie

als de stimulus met een constante
Tabel 2: Optica-activiteiten 1967.

factor vermenigvuldigd wordt, dan
opgevat. Het ingangsvlak wordt door een

wordt de response met dezelfde factor

coherente lichtbron geexciteerd, terwijl in

vermenigvuldigd. Dit is een heel

het uitgangsvlak gemeten wordt. De

aangename eigenschap, aangenaam voor de

eigenschappen van het systeem vinden

analytische behandeling en daarom ook

hun uitdrukking in de wijze waarop het

geschikt voor het onderwijs, prettig ook in

uitgangssignaal door het ingangssignaal

het functioneren van zo'n

bepaald wordt. In de wiskunde heet zulk

ge!dealiseerde vorm niet veel voorkomend.

een causaal verband een operator. Hij kan

Normaal hebben we met niet-lineaire

bepaalde eigenschappen hebben, zoals

systemen te maken, die velerlei ongewenste

passiviteit, verliesvrijheid, reciprociteit,

eigenschappen kunnen hebben, waarvan ik

tijdomkeerbaarheid enz., allemaal

er twee noem: het optreden van

begrippen uit de klassieke netwerktheorie,

signaalvervormingen, irritant vooral in

waarmee we in deze operationele

geluidstoepassingen, en het gevaar van

beschrijving van optische componenten een

instabiliteit, zich uitend in spontane

link kunnen leggen.

oscillaties.
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syste~m,

maar in

Vele niet-lineaire systemen zijn bijna

Niet alle niet-lineariteiten lenen zich voor

lineair of. anders gezegd, een beetje niet-

een Volterrabeschrijving. In analoog-

lineair, zodat de studie zich kan

digitaal-omzetters, maar ook in digitale

concentreren op de kleine afwijkingen van

filters met terugkoppeling, zijn door de

de lineariteit. Voor systemen, die aan

eindige woordlengte kwantisaties vereist,

bepaalde gladheidseisen voldoen, kan een

d.w.z. afrondingen naar het dichtstbijzijnde

naar de wiskundige Volterra genoemde

realiseerbare getal. Z ulke kwantisaties

reeks de signaalverwerking beschrijven. De

voldoen helaas niet aan de genoemde

dominante eerste term van die reeks

gladheidseis, want een heel kleine

beschrijft het lineaire dee! van het systeem,

verandering in de excitatie kan tot een

de volgende term het quadratische dee!, de

behoorlijke sprong in de responsie leiden.

dan volgende term het kubische deel enz.

Wij kennen dat uit de dagelijkse omgang

In vele toepassingen kan het niet-lineaire

met het geld . Sinds het wegvallen van de

gedrag voldoende weergegeven warden

koperen cent wordt een bedrag van f 0,87

door de quadratische term, die bijv. in

naar f 0,85 afgerond, maar een bedrag van

geluidstoepassingen tot tweede-orde

f

boventonen leidt ofbij excitatie door een

van guldens in Euro's zijn de sprongen nog

mengsel van monofrequente tonen tot

veel markanter. In teruggekoppelde digitale

combinatietonen met frequenties gelijk aan

filters zijn zulke kwantisaties onmisbaar;

de sommen en verschillen van de

daar kunnen zij helaas instabiliteiten

individuele frequenties. Zulke ongewenste

oproepen die het filter nagenoeg

niet-lineariteiten kunnen door passende

onbruikbaar maken. Deze zogenaamde

filters onderdrukt of tenminste verzwakt

"limietcycli" zijn door ons uitvoerig

worden. Wij hebben zulke verbeteringen

onderzocht en gelukkig ook met succes

toegepast op luidsprekersystemen,

bestreden. Een methode om deze

overigens met een adaptief en zelflerend

instabiliteiten te onderdrukken is de

mechanism e.

zogenaamde "controlled rounding", waarin

17

o ,88 naar f 0,90 , en met de omrekening

de kwantisatie van een getal bepaald wordt

excitatie. dok dit bijzonder storende effect

door de waarde van een ander getal in het

kan met passende maatregelen effectief

filter.

onderdrukt warden.

Terwijl kwantisatie nog steeds onder het

De klassieke netwerktheorie kent alleen

hoofdstuk "zwakke niet-lineariteit" valt,

lineaire elementen, zoals weerstanden,

geldt dat niet voor "overflow", die boven het

spoelen, condensatoren, ideale

maximale representeerbare getal optreedt.

transformatoren en gyratoren. Ook daar is

Bij zo grate signaalamplitudes functioneert

het gerealiseerde netwerk in feite niet-

het filter niet meer naar behoren. Gebeurt

lineair, overigens in nog hogere mate dan

<lit heel zelden, zeg eens per jaar, dan is dat

het digitale filter. Het digitale filter voldoet

acceptabel, voorapgesteld dat na terugkeer

aan de lineariteitseis beter, naarmate de

tot kleinere signaalamplitudes het filter

digitale woorden !anger zijn. Bij het

zich "herstelt". Helaas kan het gebeuren,

analoge elektrische of elektronische filter

dat door de eenmalige overflow een

wordt daarentegen de mate, waarin

oscillatie met zeer grate amplitude optreedt,

lineariteit mag warden verandersteld, alleen

die ook na reductie van de signaalamplitude

door de uitsturing bepaald. Hoe kleiner de

voortduurt. Zo'n blijvend onbruikbaar filter

uitsturing, hoe beter aan de lineariteit

kan dan alleen nog uitgeschakeld warden.

wordt voldaan. Maar dat betekent wel, dat

Overigens, ook deze "overflow oscillations"

de elektranische schakeling niet effectief

kunnen systematisch bestreden warden.

gebruikt wordt en, bovendien, de ruis een

Onze Philips-collega's hebben aangetoond,

steeds dominantere factor wordt.

dat met geeigende maatregelen de "wavedigital filters" vrij van overflow oscillaties

Niet-lineariteiten in elektrische netwerken

zijn.

kunnen op velerlei wijze gemodelleerd
warden. Zulke modellen moeten eenvoudig

Een ander niet-lineair effect als gevolg van

en elementair zijn, en tot de eenvoudigste

kwantisatie is het optreden van

niet-lineaire elementen kan de ideale diode

subharmonischen onder monofrequente

gerekend warden. Zij klapt om van ideaal
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sperren naar ideaal geleiden en is dus een

door de vele uitlaatgassen zo turbulent, dat

verliesvrij element, zij heeft geen traagheid

de ontvangen straal met een amplitude van

en is dus een geheugenvrij element, zij

enkele meters h een en weer bewoog. Wij

gedraagt zich alleen niet-lineair tijdens het

wilden de turbulenties via een regel-

omklappen en is dus stuksgewij s lineair.

mechanisme compenseren, toen het hele

Een interessante vraag is hoe een netwerk

project beeindigd moest worden door de

met weerstanden en gestuurde bronnen na

onverwachte ontdekking van dempings-

toevoeging van een of meer ideale diodes

arme glasvezels. Toen verdween de

zich gedraagt. Hebben de netwerk-

commerciele belangstelling voor optische

vergelijkingen geen oplossing, een

communicatie door de vrije ruimte, en

oplossing of verschillende oplossingen?

er begon het fibertijdperk. De bij het

Dit vraagstuk heeft ons gedurende vele

turbulentieonderzoek betrokken

jaren beziggehouden, en is nu pas door

afstudeerder Djan Khoe schakelde om

Van Bokhoven en Leenarts definitief

naar de geleide glasvezeltransmissie en

beantwoord.

vertegenwoordigt nu dit vak als hoogleraar
aan onze faculteit.

Bekende ervaringen vielen ons ten dee!:
erkenning van ons werk, maar ook

Soms werd ik door een dilemma gekweld,

miskenning. Soms waren we te laat met

dat velen onder mijn collega's niet

een idee, of juist te vroeg, omdat de tijd er

onbekend zal zijn. Hadden we al die

nog niet rijp voor was. Een enkele keer

nieuwe, door ons ontwikkelde dingen

werden we door de technische vooruitgang

eigenlijk wel nodig? En was het tempo,

ingehaald. We hadden een optische

waarmee telkens weer verbeterde, snellere,

communicatieverbinding met een scherp

efficientere apparaten, componenten,

gebundelde laserstraal opgebouwd.

programma's op de markt verschenen, niet

De communicatie met het Philips

te hoog? Deze twijfels stonden weleens op

Natuurkundig Laboratorium werkte

gespannen voet met de intellectuele

bevredigend, behalve rond 5 uur in de

uitdagingen. Ik herinner mij een boek over

middag. Dan was de lucht boven Eindhoven

de activiteiten van de Duitse atoomfysici in
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de laatste oorlogsfase, waar dit dilemma

waarderingscijfers op de maatschappelijke

een apocalyptische vorm aannam. Moesten

ladder.

zij hun intellectuele nieuwsgierigheid
volgen ofhun geweten?

Daar komt nog een kritiek uit een andere,
onverwachte hoek bij . Tngenieurs, in het

Niet alleen de ingenieur, maar ook de

bijzonder elektrotechnisch ingenieurs,

onderzoeker, de fysicus, de chemicus, de

lijden soms onder kritiek van wis- en

bioloog, staat voortdurend voor zulke

natuurkundigen. Oliver Heaviside, een van

dilemma's. Hij of zij kan op zijn

de grootste pioniers in ons vak, werd

ontdekkingsreis op grenzen stuiten, die

wegens zijn intu1tieve benadering

hij beter niet kan overschrijden. De

minachtend als een "electrical engineer"

geschiedenis van de mensheid laat echter

aangeduid, en de netwerktheoreticus Cauer

zien, dat we deze grenzen nooit definitief

werd noch door elektrotechnici noch door

respecteren, zodat wij moeten leren leven

wiskundigen serieus genomen. Ook de

met een overvloed van steeds nieuwe

praktisch georienteerde studie van de

technieken en steeds nieuwe apparaten,

elektrotechniek moet het soms ontgelden,

waar wij nooit meer van afkomen.

een door mij hooggeachte fysicus vond het
tijdens een podiumdiscussie geen

De geschetste dilemma's brengen ons niet

volwaardige academische studie.

alleen in een spanningsveld binnen de
professie, maar warden ook door anderen

Op dit soort kritiek moeten we een

verwoord als kritiek op de techniek en haar

duidelijk "onacceptabel" laten horen.

beoefenaars. Techniek is niet alleen

Wat in ons vak de afgelopen eeuw is

moeilijk, maar aan nog meer techniek is

gepresteerd, dat mag er zijn. Dit geldt

ook weinig behoefte, dat schijnen ons de

allereerst voor de theoretische bijdragen van

geringe studentenaantallen in de

bijvoorbeeld de regeltechniek, maar vooral

technische wetenschappen te vertellen.

voor de toepassingen. van elektrische en

De beoefenaars, schertsend techneuten

elektronische uitvindingen, die ons

genoemd, hebben niet de hoogste

dagelijks !even zo ingrijpend veranderd
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hebben. Er is geen maa tschappelijke

lijden. Omdat ik nu toch langzaamaan aan

sector, die er niet voordeel bij heeft. De

de dankbetuigingen toe ben, wil ik hier

huishouding, de auto, het kantoor, de

meteen twee namen noemen: Josef

fabriek, de politie, de fiscus, het ziekenhuis,

Meixner, mijn inmiddels overleden

het onderwijs, allen maken gebruik van

leermeester in Aken, en Chris Bouwkamp,

elektronische hulpmiddelen. Zelfs de

mijn oud-Philips collega en latere collega

romanschrijver wil bij zijn werk de

aan de TUE.

tekstverwerker niet meer missen. En wat
we niet mogen vergeten: de elektronische

Hier moet ik nog een keer vaktaal spreken,

middelen zijn milieuvriendelijk. Internet,

want met de namen Meixner en Bouwkamp

e-mail en videoconferenties, deze

is de zogenaamde kantenvoorwaarde ("edge

communicatiemiddelen hebben een

condition") verbonden, die het gedrag van

energieverbruik in de grootteorde van

elektromagnetische velden aan scherpe,

milliwatts. Kortom, de moderne

ideaal geleidende kanten bepaalt. Meixner

elektrotechniek is een vak, waarop we trots

was leerling van Sommerfeld, die al eerder

mogen zijn en dat ons met het nodige

geconstateerd had dat de vergelijkingen van

zelfbewustzijn mag vervullen. Niemand

Maxwell aangevuld dienen te warden met

heeft het recht op ons neer te kijken.

een voorwaarde op het oneindige, de
zogenaamde uitstralingsvoorwaarde. Bij

Er is nog een ander soort kritiek,

ge!dealiseerde configuraties met scherpe

persoonlijke kritiek, geuit door een

kanten bleek dat deze bovendien aangevuld

ervaren, soms oudere collega, over onze

moest worden met de eis dat de energie-

wetenschappelijke producten. Wie zo'n

dichtheid integreerbaar moest zijn, wilde

kritiek afwijst of naast zich neerlegt, maakt

de oplossing van een elektromagnetisch

een grate fout. Persoonlijk prijs ik me erg

vraagstuk eenduidig zijn.

gelukkig, dat ik zulke critici op cruciale
momenten om me heen had. Het was een

Nadat Meixner en Bouwkamp in de oorlog

paradox: onder diegenen, die ik het meest

onafhankelijk van elkaar de kanten-

bewonderde, had ik oak het meeste te

voorwaarde gevonden hadden, ontrnoetten
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zij elkaar na 1945 onder moeilijke

gehort zu den bleibenden Erinnerungen

omstandigheden. Het verhaal van deze

meines Lebens. Wenn ich heute noch

ontmoeting - het was in de eerste weken

immer aktiv im Fach tatig bin, verdanke ich

van mijn Nat. Lab. periode dat Bouwkamp

das wohl auch ein wenig Ihrem Vorbild.

het mij vertelde - heeft diepe indruk op rnij
gemaakt. Later hebben Bouwkamp en ik in

In mijn TUE periode heb ik met velerlei

een aparte status van symbiose verkeerd. Ik

mensen samengewerkt, aan wie ik veel te

leverde hem interessante problemen, die hij

danken heb. Allereerst noem ik de eigen

voor mij oploste. Het zal duidelijk zijn, wie

groep, eerst onder de naam Theoretische

hierbij het meeste leerde, maar dit proces

Elektrotechniek, in samenwerking met de

van geven en nemen werd uiteindelijk door

zustergroep Elektromagnetisme, later onder

ons beiden geapprecieerd.

de vlag Signaalverwerking. Promovendi en
afstudeerders hebben de groep in

Van mijn oud-Philips collega's wil ik nog

wisselende samenstelling versterkt.

mijn kamergenoot Frans de Ronde

Vooral in de latere jaren stond hun

noemen, wiens experimenteerkunst en

begeleiding in het centrum van mijn

liefde tot de microgolftechniek een haast

activiteiten. Zij, mijn geestelijke kinderen,

uniek verschijnsel vormden; voor mij een

die mij jong gehouden hebben, zijn

bron van grote bewondering.

vandaag talrijk vertegenwoordigd, en hen
groet ik met gevoelens van diepe

Aan rnijn assistententijd in Aken heb ik

verbondenheid.

dierbare herinneringen. Van de vele
namen, die hier eigenlijk zouden moeten

Na mijn emeritaat moest ik het helaas

staan, noem ik alleen Pro£ Herbert Doring,

langzaamaan zonder eigen studenten

onze "lnstitutsdirektor". Hij was bij mijn

stellen. De liefde voor het vak kon niet

inauguratie aanwezig en nu, 30 jaar later,

verhinderen, dat ik deze lacune weleens als

is hij getuige van mijn afscheid. Lieber

een gemis ervaren heb. Gelukkig heb ik in

Herr Doring, danke hierfiir und danke fiir

rnijn mede-emeriti gesprekspartners

die herrliche Zeit in Ihrem Institut; sie

gevonden, die rnijn blik geregeld over de
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grenzen van mijn oude vakgebied heen

belangstelling voor fundamentele

verruimen.

vraagstukken hier nog altijd op zijn plaats
is en in de opleiding van de jonge generatie

Van diegenen, van wie ik in de eerste TUE

een grote uitdaging beleeft.

jaren veel ondersteuning ontvangen heb,
wil ik mijn collega in de Theoretische

Een theoreticus in een technisch vak heeft

Elektrotechniek, wijlen Prof. Ton van Trier

weleens de hulp van een ervaren en

noemen. Hij was mijn vaderlijke adviseur

competente wiskundige nodig. Graag wil ik

en vriend, en aan hem ben ik veel dank

vanaf deze plaats een woord van waardering

verschuldigd.

voor onze wiskunde-collega's uitspreken.
Voor mij was collega Joop Boersma een

Veel hulp heb ik ontvangen van de

veel opgezochte gesprekspartner.

voorganger op mijn leerstoel, Prof. Alfred

Discussies met hem hebben mijn

Fettweis. Hij heeft, wellicht onbewust, in

gedachten vaak geordend en verrijkt.

vele discussies de zwakke plekken uit mijn
begripsvorming van de elektrische

Het is me vaak overkomen dat mij een

netwerken verwijderd. Dat ik hem tot mijn

bekende publicatie of een passage uit een

goede vrienden mag rekenen, vervult mij

bekend leerboek niet kon overtuigen. Dan

met dankbaarheid.

heb ik weleens mijn Delftse collega Aad de
Hoop gebeld en gevraagd: Ligt dat aan mij,

Inmiddels is ook mijn opvolger bekend,

dat ik <lit niet begrijp? De geruststellende

niet meer op de leerstoel Theoretische

opmerking, dat het gelezene inderdaad niet

Elektrotechniek. maar op die in de

correct in elkaar zat, heeft mijn

Signaalverwerking. Ik stel er prijs op,

gemoedsrust menige keer hersteld.

Prof. )an Bergmans veel succes bij zijn
werkzaamheden aan onze universiteit toe te

Dames en heren, het norrnale beroepsleven

wensen. Al zijn de eisen aan een hoogleraar

van een elektrotechnisch ingenieur begint

sinds mijn eigen benoeming enigszins

met het behalen van bet academisch

verschoven, ik denk dat iemand met

diploma en eindigt tussen het 6oe en 65e
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levensjaar. Van deze regel ben ik

de oorlog de zo schaarse radiobuizen. En

afgeweken. "Levenslang" zou een passend

wat het open einde van mijn loopbaan

woord zijn, levenslang betrokken bij het

betreft, mijn vrouw moedigt mij nog steeds

vak, dat zich gedurende vele decennia zo

aan, de theorie van de adaptieve filters te

voorspoedig ontwikkeld heeft. Orie mensen

verbeteren. In het besef dat deze zoektocht

hebben aan deze "afwijking" bijgedragen.

mij levendig houdt stelt zij nog niet de

Mijn vader heeft mij in een moeilijke tijd

gebruikelijke vraag "wat doe je erna?". Laat

geholpen aan kabels, transformatoren en

mij deze beschouwingen aan haar

zelfs aan een complete elektrische trein,

opdragen.

zodat mijn beropswens al in mijn vroege
jeugd vaststond. Mijn Amerikaanse
penvriend Robert Gordon stuurde mij na

Ik dank u voor uw aandacht.
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Hohlraum". Hij trad in dienst van de
Technische Hochschule (Institut for
Hochfrequenztechnik) en verwierf aldaar
de venia legendi (Habilitation) in 1962. In
1964 werd hij wetenschappelijk medewerker van het Philips Natuurkundig
Laboratorium te Eindhoven, waar hij voornamelijk aan de generatie en propagatie
Hans Jurgen Butterweck (1932) werd

van millimetergolven werkte. In 1967 werd

geboren in Gevelsberg (Duitsland). Na

hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de

het Abitur (1951) studeerde hij aan de

Theoretische Elektrotechniek aan de

Rheinisch-Westfalische Technische

Technische Hogeschool Eindhoven. Zijn

Hochschule Aachen, waar hij het diploma

onderwijs- en onderzoekactiviteiten lagen

van elektrotechnisch ingenieur verwierf

op het gebied van de elektrische netwerken,

(1956). In 1959 promoveerde hij bij

de moderne optica en de signaalverwerking.

Pro£ H. Doring op een proefschrift

Van zijn hand verscheen het leerboek

"Mikrowellenbandfilter unter Verwendung

"Elektrische netwerken".

mehrerer Eigenschwingungen in einem

28

