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REGELENDE REKENMACHINES

REDE
UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT
VAN BUITENGEWOON HOOGLERAAR
IN DE SYSTEEM- EN REGELTECHNIEK
AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN
OP

2 JUNI 1970

DOOR

DR. IR. P. M. E. M. VAN DER GRINTEN

Mijne Heren Curatoren,
Mijnheer de Secretaris van de Universiteit,
Mijnheer de Rector Magnificus,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en leden van de
Wetenschappelijke Staf,
Dames en Heren Studenten,
en u allen, zeer gewaardeerde toehoorders,

Het vakgebied dat het onderwerp van deze oratie vormt, roept sterk
wisselende associaties op. Voor sommigen heeft het bepaald een kwade
naam. Zij gebruiken bij voorkeur het woord automatisering en denken
daarbij voomamelijk aan een aspect: het uitschakelen van de mens in
het arbeidsproces en de sociale gevolgen van <lien. Anderen vinden het
daarentegen een intrigerend vakgebied. Zij bezigen dikwijls de benaming
cybernetica en denken dan aan de nieuwste methoden om technische,
economische en zelfs biologische systemen te analyseren, te beschrijven
en te beheersen.
De eerstgenoemden, hier kortheidshalve aangeduid met de 'pessimisten', constateren dat de automatisering zich voornamelijk bezighoudt
met het 'buiten spel zetten' van mensen. Deze formulering benadrukt
wel sterk een negatief aspect; maar oak het neutralere 'vermijden van
menselijke tussenkomst' suggereert een a-menselijk zo niet onmenselijk
vakgebied. Men zou zich overigens met enig sarcasme kunnen afvragen
of, gezien de huidige wereldtoestand op velerlei gebied, deze negatieve
formulering toch een aantrekkelijke doelstelling zou kunnen opleveren.
Nu hebben de pessimisten in de loop van de jonge historie van dit vak
reeds eenmaal ongelijk gekregen. De eerste fase van de automatisering,
die voornamelijk de mechanisering van het handwerk betrof en wel
wordt aangeduid als de eerste industriele revolutie, is immers geenszins
uitgelopen op de ontreddering die ons door futurologen in het vooruitzicht was gesteld. Nu de tweede fase haar intrede doet, waarin vooral
de informatie-automatisering ter hand wordt genomen, vraagt men zich
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opnieuw af of we de strijd tegen de robots, die nu zelfs van enige 'intelligentie' zijn voorzien, zullen kunnen volhouden.
De tweede groep, die der optimisten, ziet in de cybernetica een nieuwe
en algemene aanpak om te komen tot inzichten in de structuur en informatiestromen in complexe systemen en baseert daarop methodes om dat
samenspel van processen, instrumenten en ook mensen beter te bestuderen en te beheersen. Veel meer dan op vervanging van de huidige
menselijke tussenkomst, zou dit vak zich dan dienen te richten op het
verwerven van nieuwe inzichten, het signa'leren van nieuwe mogelijkheden en bet vervullen van nieuwe taken.
Omdat er na deze tamelijk ongenuanceerde indeling te weinig twijfel
zou kunnen overblijven omtrent de groepering waartoe de spreker van
vandaag zich wil rekenen, is het nuttig om de algemene gedachtengang
die ik u zou willen voorleggen te laten ontspringen aan twee wat rustiger
geformuleerde stellingen, die betrekking hebben op een aspect van ons
vakgebied, namelijk de industriele produktiebeheersing.
Ten eerste: Naast bet onderzoek van grondslagen en technische proc6des en naast bet ontwerp en de uitvoering van de benodigde industriele installaties., zal in de toekomst de wijze van beheersing van deze
installaties in toenemende mate mede beslissend zijn voor het resultaat
van een produktiebedrijf.
Ten tweede: De status en het succes van een manager zal dan niet meer
afhangen van bet aantal mensen dat hij onder zich heeft, maar van de
hoeveelheid en de kwaliteit van de informatie waarover hij beschikt en
bet gebruik dat hij daarvan kan maken.
Dames en Heren,
Indien deze uitspraken waar zijn, hoe is bet dan mogelijk dat de interessante en veelbelovende conceptie van Regelende Rekenmachines zo'n
langzame en twijfelachtige start maakt in onze produktiebedrijven?
Het gebruik van bet informatieverwerkend instrument bij uitstek, de
rekenmachine, voor de beheersing van processen of althans de begeleiding daarvan, komt immers in grote mate tegemoet aan de voorwaarden genoemd in de beide stellingen, al was bet maar door bet compenseren van enkele notoire menselijke zwakheden op bet gebied van
logika, snelheid en geheugen. Alle tekenen voor een stormachtige ontwikkeling op dit gebied zijn gunstig: we beschikken over rekenmachines
die voldoende groot, snel en betrouwbaar zijn om alle meetgegevens uit
een bedrijf te verzamelen en te bewerken; er bestaan methoden om
4

vanuit deze gegevens te komen tot een identificatie van de eventueel
nog onbekende eigenschappen van het systeem en de storingen die
daarop inwerken; er zijn tenslotte theorieen om deze kennis te benutten
en via speciaal daartoe ingerichte rekenmachines te komen tot optimale bewakings- en sturingsstrategieen voor het systeem, waarmee dan
de kringloop volbracht is.
Gemeten naar het aantal gepubliceerde toepassingen van dergelijke regelende rekenmachines slaat deze gedachtengang ook wel aan:
de eerste toepassingen dateren 'Van ultimo 1957, in 1962 waren er een
100-tal, weer 5 jaar later 1OOO en er zouden, de lijn doortrekkend, in
1972 ongeveer 10.000 procesrekenmachines in bedrijf moeten zijn,
waarvan ruim 1000 in Europa. Nadere analyse van de toepassingen en
resultaten geeft echter een minder florissant beeld: 50% van deze machines is nooit veel verder gekomen dan het stadium van de automatische verzameling van meetgegevens. Natuurlijk kan dit voor vele
industrieen al een aanmerkelijke tijdwinst opleveren bij het verkrijgen
van inzicht in de toestand van het bedrijf. Doch er wordt toch maar
nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de rekenmachine
om deze gegevens ook te reduceren en om te werken tot conclusies voor
de besturing. Slechts 30% van de toepassingen heeft <lit stadium bereikt
en nog maar bij een klein deel daarvan is ook de laatste stap gezet en
profiteert men ten volle van de snelheid en nauwkeurigheid waarmee
de rekenmachine ingrepen in het bedrijf kan doen.
Inzicht in de oorzaken van deze teleurstellende ontwikkeling wordt
amper geboden door de overigens omvangrijke literatuur op <lit gebied,
die minder door wetenschappelijke dan door commerciele motieven
schijnt te zijn geYnspireerd. De onvoldoende motivering van de projecten, de onwaarschijnlijke plaats en omvang van de toegepaste rekenmachines en de vaagheid waarmee over de resultaten wordt gerapporteerd, geeft aanleiding tot de veronderstelling dat bet in een aantal
gevallen gaat om een geavanceerd statussymbool. Meer achtergrondinformatie is te verzamelen op de congressen die op <lit gebied worden
georganiseerd met een zodanige frequentie en omvang dat kan worden
gesproken van een sociaal bijeffect van de automatisering. Tijdens een
persoonlijk gesprek in de wandelgangen blijkt men veel eerder genegen
om een onderscheid te maken tussen de werkelijk succesvolle en de
minder geslaagde toepassingen, waarbij in het laatste geval steeds het
gebrek aan middelen en kennis als oorzaak wordt aangewezen.
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De eerste oorzaak van deze trage ontwikkeling ligt namelijk bij de
prijs van deze machines en vooral van de randapparatuur die aansluiting
aan het proces moet verzorgen. Afhankelijk van de bedrijfstak wero
v66r het rekenmachinetijdperk 5 tot 15% van de investeringen voor
produktieprocessen gereserveerd voor de instrumentatie daarvan. Dit
toch reeds stijgende percentage zou door de installatie van procesrel\enmachines nog 5 a 10 % hoger komen te liggen, hetgeen alleen bij duidelijke en gegarandeerde rendementsverbeteringen toelaatbaar wordt geacht.
De tweede en nog belangrijker reden ligt in bet tekort aan mankracht
en kennis. Dit betreft zowel de werkzaamheden benodigd voor de interne organisatie en programmering van rekenmachine,s, als de analyse
van de te beheersen processen. Toch zal met name dit laatste de doorslag moeten geven bij de rechtvaardiging van verdere stappen. Het is
daarom nuttig om eens nader te analyseren welke de moeilijkheden en
de mogelijkheden zijn die op <lit gebied in de toekomst kunnen worden
verwacht en welke rol de systeem- en regeltechnicus daarin zou kunnen
spelen.
Een voor de hand liggende indeling van deze problemen volgt de
hierarchische structuur van de informatiestroom in een bedrijf, namelijk
van bet laagste niveau, dat van de verwerving en verwerking van de
meetgegevens, naar het tweede niveau, de aansluitende bewaking en
stabilisering, vervolgens het derde daarop voortbouwende niveau van
optimalisering en tenslotte het vierde en hoogste niveau: de coordinatie
in tijd en plaats.
Zoals gezegd zijn vele toepassingen van procesrekenmachines blijven
steken in het eerste stadium, dat van de gegevensverwerking. Ben van
de redenen daarvoor kan zijn, dat men de rekenmachine soms gebruikt
als een soort verede1de typemachine: men probeert dezelfde hoeveelheid
meetgegevens als weleer sneller en op een kleiner stukje papier bijeen
te brengen. Af.gezien van enkele ergonomische voordelen levert dit weinig bijdragen aan de oplossing van het wezenlijke probleem: hoe kunnen
we deze gegevens gebruiken en interpreteren om zo snel en scherp
mogelijk een inzicht te krijgen in de toestand van het bedrijf. Daartoe
moet aan twee elkaar enigszins tegenwerkende voorwaarden worden
voldaan. Ten eerste: de enom1e gegevensstroom, die elk proces als waardevol bijprodukt oplevert, moet gereduceerd worden tot essentiele informatie welke nodig is voor een eventuele ingreep; ten tweede: alle
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informatie moet worden benut om inzicht in de situatie en in de processen op te bouwen.
Interessante bijdragen tot het vervullen van beide voorwaarden kunnen worden geleverd door geschikte toepassingen van de statistiek en
de tijdreeksentheorie. Door allerlei statistische filtertechnieken kunnen
meetgegevens worden gecombineerd tot kentallen en kerngrootheden,
meetfouten worden uitgemiddeld en onderdrukt, inter- en extrapolatiemethoden worden toegepast en nog vele andere corrigerende en reducerende bewerkingen worden uitgevoerd. Een steeds belangrijker plaats
nemen hierbij die technieken in, die de meetgegevens confronteren met
de reeds aanwezige kennis omtrent het proces om zowel de metingen
als de procesmodellen te corrigeren. Een voorlopig eindpunt in deze
ontwikkelingen zal pas zijn bereikt indien van de wezenlijke procesvariabelen automatisch de hoofdkenmerken worden gepresenteerd op
het ogenblik dat zich een abnormale bedrijfssituatie gaat ontwikkelen.
Deze hoofdkenmerken zijn bijvoorbeeld de gemiddelde waarde, de spreiding, de uitschieters en de trend, met daarbij een opgave van alle andere
gegevens die de oorzaak en de gevolgen van de gedetecteerde abnormale
situatie aanduiden: het principe van 'management by exception'.
Veel onderzoek zal nog nodig zijn om dit punt te bereiken. In dit
verband dient ook te warden gewezen op de grate inspanning die nog
vereist is bij het ontwikkelen en verbeteren van vele bedrijfsmeetinstrumenten, de primaire opnemers. Deze blijken veelvuldig de zwakste
schakel te zijn in de totale gegevensstroom. De toepassing van statistische maten voor de meetkwaliteit kan oak bier heel vruchtbaar zijn
bij het afwegen van alternatieve mogelijkheden.
Op het tweede niveau, dat van de stabilisering, zou aan de rekenmachine reeds een regelende taak kunnen worden toevertrouwd, namelijk de vervanging van de vanouds bekende terugkoppelende en voorwaartskoppelende regelaars. Gebaseerd op een geschikte gegevensverwerking volgens de zojuist beschreven lijnen, zou een systeem van DDC
(Direct Digital Control) door goed gerichte ingrepen eventuele afwijkingen in belangrijke variabelen ten opzichte van de gewenste waarden
kunnen reduceren. Voor de meeste huidige situaties leidt een goede
toepassing van bestaande hulpmiddelen echter ook tot voldoende stabiliteit. Inschakelen van een rekenmachine voor deze taken zou dus alleen
te rechtvaardigen zijn indien deze goedkoper of betrouwbaarder zou zijn
cfran een systeem met conventionele regelaars.
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Enkele nieuwe ontwikkelingen zullen echter de argumenten ook voor
deze toepassing van procesrekenmachines gaan vernterken. Enerzijds
kan men constateren dat o.a. door toenemende concurrentie en door
betere meetmethoden de tolerantie- en kwaliteitseisen in snel tempo
stijgen en betere stabiliseringsregelingen zullen vereisen. Anderzijds heeft
het opvoeren van de thermodynamische efficientie en de voortgaande
schaalvergroting en integratie van de processen een vermindering van
de regelbaarheid en een verhoging van het storingsniveau tot gevolg.
Dit leidt opnieuw tot hogere eisen aan de sta:bilisering, zelfs zodanig dat
de conventionele technieken soms geen oplossing meer kunnen bieden.
Een regeling zal immers in principe ongeveer dezelfde graad van complexheid moeten bezitten als het te regelen proces: gekoppelde processen
zijn gebaat met ontkoppelende regelingen, trage processen vragen een
dynamische regeling van dezelfde orde, niet-lineaire processen worden
het beste gestabiliseerd door niet-lineaire regelaars, stochastische storingen ·geven aanleiding tot statistische ingrijpregels, niet-stationaire situaties
kan men aanva:tten met adapterende en lerende systemen. Veel elementen in deze opsomming zijn nog onvoldoende bestudeerd of nog niet in
een stadium van praktische toepassing gebracht. Een gemeenschappelijke karaktertrek is echter de neiging om bij de regelingen rekening te
houden met grotere gehelen en samenhangende structuren in plaats of
tijd. Het is waarschijnlijk dat iedere mogelijke oplossing dan ook een
tamelijk ingewrkkelde structuur zal tonen en in vele gevallen de tussenkomst van een procescomputer zal vereisen.
lndien nu op grond van een goede gegevensverwerking een effectieve
stabiliseringsregeling is opgebouwd, is het de taak van het derde niveau,
de optimaliseringsregeling, om na te gaan of de ingestelde stahiele waarden wel de optimale situatie opleveren. Het eerste probleem waarmee
men in deze fase wordt geconfronteerd, is een vera:ntwoorde definitie
van het doel van het bestudeerde proces in de vorm van een exacte doelof winstfunctie. Zelfs in eenvoudige gevallen, waarin duidelijke normen
en prijzen kunnen worden verbonden aan de verbruikte grond- en hulpstoffen en aan de opgeleverde produkten en prestaties, kan zo'n winstfunotie nog tamelijk gecompliceerd zijn en omgeven door een aantal beperkingen van operationele, technische of sociale aard.
Als eenmaal deze winstfunctie aldus is gedefinieerd, dan zou een experimentele maximalisering daarvan mogelijk zijn. Alle gewenste waarden kunnen successievelijk worden gevarieerd en alnaargelang de uit8

werking daarvan op de winstfunctie kan men daarin een pad omhoog
zoeken: de zogenaamde heuvelklimmethode. Deze uiterst langzame
werkwijze, die bovendien slechts weinig inzicht omtrent het proces oplevert, is alleen maar bruikbaar gebleken voor zeer stationairn situaties.
Daarom is deze methode de laatste jaren grotendeels verdrongen door
de modelmethode. Hierbij wordt op grond van de technologische kennis
omtrent het proces een aantal relaties opgesteld dat zo goed mogelijk
het gedrag van het proces voorspelt: het mathematische model. Op grond
van experimenten en metingen in het bedrijf wordt dit model vervolgens
zo nodig nog aangepast aan de actuele situatie. Daama kan op snelle
tijdschaal door een rekenmachine de optimalisering van de winstfunctie
plaatsvinden, rekening houdend met de vergelijkingen van het model en
de ongelijkheden van de beperkingen.
Nog afgezien van de wiskundige en rekentechnische problemen die
zich kunnen voordoen bij deze optimalisering, is het duidelijk dat de
beperking van deze methode wordt gevormd door de nauwkeurigheid en
de flexibiliteit van het model. Een voldoende en blijvende nauwkeurigheid kan als regel alleen maar bereikt worden door een voortdurende
aanpassing van het model aan de werkelijkheid. Bescheiden industriele
toepassingen van adaptieve en lerende systemen zijn hier op hun plaats.
Een zorgvuldige procesanalyse, een uitputtende verwerking van alle
bedrijfsmeetgegevens en een uitgebreide simulatie vormen echter een
noodzakelijk vooTspel voor deze methode. lnzicht in de samenhang en
structuur van alle bedrijfsonderdelen is een noodzakelijke voorwaarde
en soms ook een zo belangrijk tussenresultaat van deze werkwijze, dat
alleen reeds daardoor een dergelijke procesanalyse verantwoord kan zijn.
In vele gevallen zal namelijk blijken dat dit inzicht ook via eenvoudige
eenmalige of regelmatig herhaalde berekeningen tot betere instellingen
en bedieningsvoorschriften kan leiden. Relatief weinig processen hebben
thans een zodanige doorzet en waardevermeerdering van de produkten
dat de gevoeligheid van de winstfunctie een voortdurende bijsturing
door een procescomputer rechtvaardigt. Door de toenemende schaalvergroting en integratie neemt deze tendens echter toe.
Als hoogste trap in de hierarchie van de technische informatiestromen
is de coordinatie genoemd. De noodzaak hiertoe wordt duidelijk indien
men zich realiseert dat de som van een aantal geoptimaliseerde processen nog geen optimaal bedrijf of concern vormt en dat de integraal over
lange tijd van een optimaal proces nog geen absoluut optimum oplevert.
9

De reden hiervan is de praktische onmogelijkheid om zulke gedetailleerde winstfuncties op te stellen dat van elke storing en van elke ingreep
de consequenties voor elk proces en voor elk toekomstig tijdstip kunnen
worden overzien. Deze moeilijkheid treedt vooral op indien verschillende processen van dezelfde hulp- of grondstoffen gebruik maken of
aan eenzelfde produktassortiment bijdragen en vooral ook indien een
goede werking op bet ene tijdstip gepaard gaat met slijtage, dus met een
slechtere werking op een later tijdstip. Een oplossing voor deze pro~
blemen ligt in de onderverdeling of decompositie van de totale optimaliseringsopgave zowel in plaats als in tijd. De winstfuncties van de afzonderlijke processen kunnen dan tamelijk eenvoudig en stationair blijven,
<loch zij moeten dan door bet hogere coordinerende niveau van varierende begrenzingen, prijzen of andere koppelfactoren worden voorzien.
Op dit punt wordt aansluiting gevonden met de methoden van het
operationele onderzoek en de planning. Het in de engelstalige literatuur
gemaakte onde-rscheid tussen 'process control' en 'operations control' zal
in deze fase tot uitdrukking kunnen komen. Helaas blijkt ook in dat
vakgebied de praktijk zich nog voornamelijk bezig te houden met lineaire,
stationaire en gedetermineerde systemen, in een wereld die niet-lineair,
dynamisch en stochastisch is. Zo er al theoretische beschouwingen bestaan om deze laatste elementen in de optimale rege1ingen te betrekken,
dan blijkt al snel dat onze huidige rekenmachines alleen de eenvoudigste
gevallen kunnen oplossen in een redelijke tijd.
Dames en Heren,
Overzien we samenvattend deze vier niveaus waarop rekenmachines ons
zouden kunnen steunen bij de procesbeheersing, dan wordt de volgende
tendens zichtbaar. Door de verhoging van kwaliteitseisen, door het toenemen van de complexheid en de onderlinge be!nvloeding van de installaties en door de steeds dwingender eis van flexibiliteit bij een dynamische bedrijfsvoering, ontstaat er een dringende behoefte aan nieuwe
en betere methoden van procesbeheersing. Het inschake:len van procesrekenmachines daarvoor is echter pas zinvol indien een diepgaande
analyse van de structuur en de informatiestromen in de systemen wordt
uitgevoerd, een opmerking die overigens in dezelfde termen, zij bet met
iets andere achtergronden, ook veel wordt gehoord in de wereld van de
administratieve automatisering. De tijd dat regeltechniek zich voornamelijk bezig hield met 'zwarte kastjes' is thans voorbij. Samen met
technologen, constructeurs, analisten en wiskundigen zullen we tot witte
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of althans grijze kastjes moeten komen, zullen de samenhangen daarvan
in grotere gehelen moeten worden bestudeerd en zullen de processen
tot systemen moeten worden samengevoegd. De hoeveelheid werk die
hiervoor op alle niveaus nog moet warden verricht en de mogelijkheden
die hier tegenover staan zijn zo groot dat in dit vak eigenlijk geen plaats
meer is voor optimisten of pessimisten, <loch slechts voor realisten die
op een verantwoorde manier uit die mogelijkheden een keuze doen en
hun schouders onder het werk zetten.
Hiermee komen we aan het laatste en wellicht belangrijkste aspect: wat
betekent dit nu voor de mens? Er zijn eigenlijk twee groepen mensen
die met deze ontwikkelingen te maken krijgen, namelijk degenen die bij
de conventionele methoden van procesbesturing en produktiebeheersing
zijn betrokken en degenen die door systeemanalyse, modelbouw, programmering of simpel door hun studie een rol zullen spelen bij de introductie en de begeleiding van deze nieuwe technieken.
Wat betreft de eerste groep, de bedieningsmensen, de operators en de
produktiemanagers, hoort men dikwijls argwanende vragen als: maakt
een automatische gegevensverwerking en produktiebeheersing hen niet
lui? Verliezen ze hun gevoel voor het proces niet? Kunnen ze in noodgevallen de situatie nog beheersen met de conventionele middelen? Zullen ze niet overbodig worden? Hoewel elk van deze vragen een reeel
gevaar signaleert, is in het algemeen een ontkennend antwoord mogelijk.
Het blijkt juist dat een goede en aangepaste gegevensverwerking, alarmering, ingrijpadvisering en communicatie met andere processen op elk
niveau een vergroting van het inzicht geeft en daarmee ook een prikkel
om de eigen werkzaamheid in een grater verband te gaan zien en daaruit
een betere motivatie te putten. Wel zullen andere opstellingen en een
aangepaste organisatie nodig zijn. Door de toenemende horizontale
contacten zal de klassieke hierarchische opbouw in lijnfuncties korter
moeten worden, doch waarschijnlijk ook breder. De stafdiensten zullen
groeien en een deel van de mankracht en wellicht ook van de beslissingsbevoegdheid van de lijnfuncties overnemen. Werkelijke moeilijkheden kunnen ontstaan als de personen in kwestie de flexibiliteit, herorientering en conformatie die bij deze veranderingen nodig zijn niet
meer kunnen opbrengen. Mentaliteit, mobiliteit, scholing, leeftijd en
intelligentie zijn elementen die hierin een rol spelen en die zich slechts
ten dele laten be1nvloeden.
De tweede groep mensen is thans nog klein <loch groeit snel, in een
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tempo dat slechts beperkt wordt door de beschikbaarheid van de benodigde specialisten. Het is trouwens niet verwonderlijk dat deze activiteiten en de daarnit resulterende soms geheel nieuwe functies zoals
modelbeheerders, terminal operators, systeemanalisten en programmeurs
nog niet hun definitieve plaats, omvang en uitwerking in de bedrijven
hebben gevonden. Door de aanrakingsvla:kken met de research en ontwikkeling, met het staf- en produktieteam en met de financieel-economische groeperingen in deze volgorde op te noemen, bedrijft uw spreker
reeds een daad van willekeur of minstens van subjectiviteit.
Algemeen geformuleerd omvat deze groep al diegenen die zich bezig
houden met de mathematische methoden van procesbesturing en bedrijfsbeheersing. Dit vraagt om een abstracte denkwijze, het vermogen
om materiaal- en energiestromen te interpreteren in mathematische modellen en signalen. Het is gebleken dat deze modellen praktisch altijd
leiden tot een beter inzicht en een betere beheersing van het bedrijfsgebeuren, ook al resultee1t dit niet steeds in de toepassing van nieuwe
technieken en nieuwe apparaten zoals computers. Het is echter evenzeer
gebleken dat deze studies uitermate langdurig zijn en niet het werk
kunnen zijn van een persoon of een type persoon. In het verleden is wel
eens gedacht dat interdisciplinaire 'witte' ingenieurs de aangewezen
functionarissen zouden zijn voor dit wefk. In de praktijk blijiken deze
ingenieurs nog maar spaarzaam aanwezig te zijn en dikwijls eerder de
slechte dan de goede eigenschappen van de diverse valcgebieden in zich
te verenigen. In ieder geval moeten we er voor waken dat oak bier het
woord 'wit' niet de betekenis krijgt van 'merkloos'. Veel vruchtbaarder
blijkt voorlopig de werkwijze waarbij de systeemgedachte wordt ingebracht in een projectgewijs opgestelde werkgroep bestaande uit specialisten die ieder op hun gebied ervaringen, contacten en diepgaande belangstelling inbrengen. Van elk lid van <lit team wordt dan echter wel
inzicht en begrip voor elkaars vakgebied verwacht. De wiskundige zal
moeten kunnen meedenken met de technoloog, de chemicus zal abstract
moeten leren formuleren, de natuurkundige zal meer oog moeten krijgen
voor de technische en economische aspecten van zijn ideeen, de ontwerper zal over de regelbaarheid van zijn installaties moeten nadenken
en de organisatiekundige zal zich moeten realiseren dat niet alleen mensen maar ook machines weerbarstig kunnen zijn. Allen zullen moeten
leren denken en converse-ren in termen van modellen, systemen en
signalen.
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Aan bet einde van deze rede gekomen, wil ik Hare Majesteit de
Koningin dank zeggen voor mijn benoeming tot buitengewoon boogleraar aan deze Universiteit.
Mijne Heren Curatoren, Mijnheer de Secretaris van de Universiteit, ik
ben u zeer erkentelijk dat u mij voor deze benoeming bij de Kroon hebt
voorgedragen.
Dames en Heren van de Faculteit der Wiskunde en N atuurwetenscbappen, U beeft zicb veel moeite gegeven en ook veel moeite gehad met de
introductie van dit vakgebied. Mijns inziens verklaarbaar en terecbt.
Bij de pogingen om bet in te passen in de Tecbniscbe Natuurkunde, de
Toegepaste Wiskunde of de Tecbniscbe Scbeikunde zijn we ergens in bet
midden uitgekomen. Dat beeft als voordeel dat bet overbruggende karakter van de systeem- en regeltechniek wordt geaccentueerd. Het feit
dat zich reeds afstudeerders hebben aangemeld uit verschillende vakgroepen vormt een goede illustratie van deze achtergrond. Het is echter
een nadeel van bet lidmaatschap van meerdere vakgroepen dat de docent,
zeker een extra-ordinarius, slechts in geringe mate aan bet dagelijkse
beleid kan bijdragen en daarvan dikwijls noodgedwongen via notulen
moet kennis nemen. Ik hoop <lit goed te maken door een regelmatig persoonlijk contact en door u de verzekering te geven van mijn enthousiasme
en werklust.
Hooggeachte direoteur en collega's van bet Centraal Laboratorium van
DSM, Ons laboratorium beeft een goede naam, niet alleen vanwege de
wetenscbappelijke en technische prestaties die er worden verricbt, maar
ook vanwege de stimulerende werksfeer en de persoonlijke en directe
aanpak van de problemen. Ook specialisaties die ogenschijnlijk niet tot
de directe interesse van een chemisch research- en ontwikkelingslaboratorium behoren, kunnen zicb in zo'n klimaat breed ontwikkelen en ten
volle worden betrokken en gericht op het bedrijfsgebeuren. Met ere wil
ik hierbij de naam noemen van u, booggescbatte DIJKSTRA, die in uw
leven meerdere van deze speciale gebieden en de daarbij behorende
specialisten tot volwassenbeid hebt gebracht.
Naast de vruchtbare inteme contacten, vooral ook bevorderd door de
letterlijk en figuurlijke korte afstand tot de produktiebedrijven, vermeld
ik met grote waardering de steeds geboden mogelijkheden voor exteme
contacten die voor ons klein maar breed vertakt gebied zo van belang
zijn. De door de hoofddirectie verleende toestemming tot bet aanvaar13

den van dit extra-ordinariaat is daarvan een wel sprekend bewijs, waarvoor ik zeer erkentelijk ben.
Hooggeachte collega's docenten in de regeltechniek aan de Technische
Hogescholen, De wereld van de regeltechniek is niet groot; de contacten
zijn er frequent, vanzelfsprekend en vruchtbaar. Naast de zeer aetieve
en eervolle rol die de afdeling Regeltechniek van het Koninklijk Instituut
van Ingenieurs hierin speelt, concentreren deze contacten zich op welhaast klassieke wijze bij de bestaande leerstoelen in· de regeltechniek,
waarbij de nationale en zelfs Europese saamhorigheid opvallend is. De
tegenstelling tussen Universiteiten en Technische Hogescholen is in dit
internationale milieu van ons vakgebied vervaagd, hetgeen mij vertrouwen schenkt in de manier waarop u deze nieuwe leerstoel zult bezien.
U wilt mij hopelijk vergeven als ik mijn dank voor de talrijke bezoeken over en weer, correspondenties over bepaalde problemen, lezingen,
inleidingen en tal van goede raadgevingen concentreer op een persoon.
Hooggeschatte VERHAGEN, het is niet alleen om redenen van ancienniteit
en de rol van nestor die u in ons vak speelt, dat ik u beschouw als de
exponent van deze stimulerende atmosfeer. Ondanks onze ogenschijnlijk
schaarse directe contacten bent u degene geweest die mij voor het eerst
in het onderwijs van dit vak hebt betrokken, die mij aangezet hebt tot
publicistisch werk en mij gei:ntroduceerd hebt in de activiteiten van de
International Federation of Automatic Control, bezigheden waaraan ik
mij met toenemende voldoening heb gewijd.
In u, hooggeachte PERETZ en CHARLES, wil ik al mijn Belgische collega's

en vrienden danken voor de langdurige en vruchtbare contacten, zowel
tijdens de bezoeken, lessen en seminaria aan de Universiteit van Brussel,
als bij de samenwerking in verband met ons Tijdschrift A en het Belgisch
Instituut voor Regeltechniek en Automatisatie. Zoals u weet is het mijn
overtuiging, gebaseerd op degelijke verstandelijke argumenten, doch wellicht gesteund door omstandigheden van geaardheid en afkomst, dat de
samenwerking tussen onze landen aanmerkelijk groter kan en moet
worden. Ik hoop daaraan te kunnen blijven medewerken.
Dames en Heren studenten, in ons vak is, zoals in elk vak met een jonge
historic, nog maar weinig te weten en veel te begrijpen. De meest gewenste eigenschap voor een systeem- en regeltechnicus is gezond verstand. Wat gold voor de regelende rekenmachines is waar voor het
gehele vakgebied: de mogelijkheden gaan ver uit boven de tot dusver
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behaalde resultaten, de moeilijkheden nemen echter toe in nog grotere
mate. Het consequent toepassen van algemene methoden voor analyse
en synthese van systemen op werkelijke technische en industriele situaties, legt zoveel onbegrepen en onvermoede moeilijkheden bloot, dat
we dikwijls de indruk zullen krijgen onder te liggen in onze worsteling
met de materie. Niet te onderdrukken is dan een gevoe1 van verwondering en bewondering voor het systeem mens, een uiterst adaptief, lerend
en optimaliserend wezen, dat zich van zichzelf bewust is en verantwoording kan dragen. Het is vooral op deze eigenschappen van u en van
mijzelf dat we ons zullen moeten richten bij het komende 'proces' dat
ons hopelijk in veelvuldig contact zal brengen.
Ik dank u voor uw aandacht.
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