
Gedrag is te regelen

Mijnheer de Rector Magnificus,

Zeer gewaardeerde toehoorders,

Mijn vakgebied is de wiskundige systeem-en regeltheorie. Dit is het gebied

binnen de toegepaste wiskunde en de theoretische ingenieurswetenschappen

dat zich bezig houdt met de analyse van wiskundige modellen van dynami-

sche systemen die interacteren met hun omgeving, en met het ontwerpen

van regelaars en schatters voor dergelijke systemen. In het Engels spreken

we over ’Systems and Control’.

In bredere zin omvat het vakgebied Systems and Control niet alleen de

wiskundige systeem- en regeltheorie, maar ook de regeltechniek, meer gericht

op directe toepassingen in de technologie. Mondiaal vinden we onderzoeks-

groepen in Systems and Control aan universiteiten veelal binnen afdeling-

en Electrotechniek of Werktuigbouw, maar ook bij Technische Informatica,

Technische Natuurkunde, Scheikunde, Landbouw, Lucht en Ruimtevaart, en

Wiskunde. Ikzelf maak deel uit van de onderzoeksgroep ’Systems, Control

and Applied Analysis’ binnen het Johann Bernoulli Instituut voor Wiskunde

en Informatica hier aan de RuG. Binnen FWN hebben we zeer nauwe con-

tacten met onze zustergroep ’Discrete Technologie en Productautomatiser-

ing’ van het onderzoeksinsitituut Industriële Technologie en Management.

De beide Groningse groepen zijn lid van de landelijke onderzoeksschool

DISC (Dutch Institute for Systems and Control), waarin de Systems and

Control groepen van acht Nederlandse universiteiten, en het Centrum voor

Wiskunde en Informatica in Amsterdam samenwerken. Op dit moment om-

vat DISC ongeveer 75 vaste stafleden, 25 post-docs en 135 PhD studenten

vanuit 15 DISC afdelingen.
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Systems and Control

Systems and Control houdt zich bezig met dynamische systemen. Onder

een dynamisch systeem verstaan we een verschijnsel, bijvoorbeeld fysisch,

chemisch, biologisch, economisch, waarvan het gedrag van de tijd afhangt,

vaak mede door externe invloeden of bëınvloeding. U kunt hierbij denken

aan het verloop in de tijd van de AEX-index onder invloed van stimulerings-

maatregelen door de overheid, het temperatuurverloop in uw huiskamer als

gevolg van de instelling van de thermostaat, het tijdsverloop van de snelheid

waarmee u rijdt als gevolg van de stand van het gaspedaal, de waterstand in

Friesland als functie van de tijd onder invloed van de windrichting, etc. Het

woord dynamisch refereert aan het feit dat we kijken naar het verloop in de

tijd van deze grootheden. Onder een wiskundig model van een dynamisch

systeem verstaan we een beschrijving van het systeem in wiskundige taal en

in termen van wiskundige concepten. Deze beschrijving zegt welke functies

van de tijd in het systeem voorkomen.

De wiskundige modellen uit de systeem- en regeltheorie bestaan vaak uit

stelsels (differentiaal) vergelijkingen waarin het aantal vergelijkingen (dat

wil zeggen: het aantal ’systeemwetten’) strikt kleiner is dan het aantal on-

bekende functies. Dit betekent dat het stelsel ’ondergedetermineerd’ is en

dat het mogelijk is om nieuwe wetten op de onbekende functies op te leggen.

Deze wetten kunnen bestaan uit een nieuw, door ons te bepalen, stelsel dif-

ferentiaalvergelijkingen. Zo’n nieuw stelsel vergelijkingen wordt een regelaar

genoemd. Een regelaar is dus een nieuw, door ons te ontwerpen dynamisch

systeem. Interconnectie van het te regelen systeem met de regelaar geeft

wederom een dynamisch systeem, het zogenaamde geregelde systeem.

De centrale probleemstelling in de regeltheorie is de volgende: gegeven een

dynamisch systeem (de ’plant’), samen met een lijst van gewenste eigen-

schappen waaraan de functies in het systeem zouden moeten voldoen (deze

lijst noemen we: de specificaties), bepaal een regelaar (’controller’) zodat
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het geregelde systeem (’controlled system’) aan de gegeven specificaties vol-

doet. Het probleem is dus om voor een gegeven dynamisch systeem een

geschikte regelaar te ontwerpen.

In het algemeen kan een aantal onbekende functies in het dynamisch systeem

vrij worden gekozen. Deze vrije functies worden inputs genoemd. Andere

functies in het systeem kunnen grootheden voorstellen die we meten, of die

we zo dicht mogelijk bij een gewenst referentiesignaal willen houden. Deze

functies noemen we outputs. Onder een feedback-regelaar verstaan we een

regelaar (dus een door ons te ontwerpen, nieuw stelsel vergelijkingen) die

de inputs voor het systeem bepaalt uit waarden van de gemeten outputs.

Feedback-regelaars zijn dus regelaars met een speciale structuur: de extra

vergelijkingen op de functies in het systeem schrijven voor hoe de gemeten

outputs worden omgezet naar regel-inputs voor het systeem.

Ik zal dit alles illustreren aan de hand van enkele concrete voorbeelden.

Misschien wel het bekendste voorbeeld van een feedback-regelaar is de ther-

mostaat om de temperatuur in mijn huiskamer te reguleren. Dit apparaatje

meet de temperatuur, vergelijkt deze met de door mij gewenste, ingestelde

temperatuur, en gebruikt het verschil tussen deze twee grootheden om de

verwarmingsinstallatie in of uit te schakelen: indien de temperatuur lager

is dan de ingestelde waarde wordt de verwarming aangezet, indien hoger

wordt de verwarming uitgezet. Deze uitleg vat de essentie van feedback

samen.

Een ander eenvoudig voorbeeld van een feedback regelaar is de ’cruise con-

trol’ in mijn auto. Deze regelaar dient om de snelheid van de auto op

een gewenste, ingestelde waarde te houden zonder dat de bestuurder het

gaspedaal bedient. Het apparaat vergelijkt de werkelijke snelheid met de

ingestelde, en geeft op basis daarvan meer of minder gas.

Het principe van feedback wordt niet alleen toegepast in door de mens
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ontworpen regelaars om het gedrag van technologische systemen naar zijn

of haar hand te zetten, maar speelt, bijvoorbeeld, ook een grote rol in de

biologie. Als voorbeeld wil ik noemen de regulatie van het glucosegehalte in

het menselijk bloed. De alvleesklier speelt hier de rol van feedback-regelaar.

Het glucosegehalte in het bloed dient rond een bepaalde constante waarde

te bewegen. Indien het toeneemt (bijvoorbeeld na het eten) wordt door de

alvleesklier het hormoon insuline geproduceerd dat het glucosegehalte in het

bloed doet dalen. Indien, anderzijds, het glucosegehalte daalt produceert de

alvleesklier het hormoon glycogon waardoor het glucosegehalte stijgt. We

zouden kunnen zeggen dat de alvleesklier het glucosegehalte ’meet’, en op

basis daarvan de juiste regel-actie onderneemt. Een dergelijke verklaring

van de werking van (een deel van) het menselijk lichaam wordt wel reverse

engineering genoemd. Voor een gegeven systeem wordt er dan niet door

ons een regelaar geconstrueeerd, maar de werking van het systeem wordt

verklaard in termen van een regelmechanisme.

Geschiedenis van het vakgebied

De geschiedschrijving van de regeltechniek schrijft het eerste bewuste ont-

werp van een feedback-regelaar toe aan de Nederlandse uitvinder Cornelis

Drebbel (Alkmaar, 1572 - Londen, 1633). Behalve uitvinder van de per-

petuum mobile, de eierbroedmachine en de onderzeeboot (waarmee hij tussen

1620 en 1624 proeven deed op en onder de Theems bij Londen) wordt hij

gezien als pionier op het gebied van de systeem-en regeltechniek. Drebbel

was de uitvinder van een slim regelmechanisme dat de temperatuur van een

oven constant hield. Zijn oven, de Athanor, was ontworpen om lood om

te zetten in goud. U zult begrijpen dat dit doel nooit werd bereikt, on-

danks de vernuftige feedback-regelaar. Tegenwoordig is het instituut voor

mechatronica van de de ondernemende universiteit Twente vernoemd naar

Cornelis Drebbel.
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Aan het eind van de achttiende eeuw kwam de industriële revolutie op stoom

door de uitvinding van de stoommachine door de Schotse ingenieur James

Watt (1736 -1819). Productieprocessen in fabrieken werden meer en meer

aangedreven door stoommachines. Om de snelheid van een stoommachine

constant te houden werd door Watt de zogenaamde ’fly-ball governer’ uit-

gevonden. Dit regelmechanisme maakte de snelheid onafhankelijk van ve-

randeringen in belasting van de machine. Bij toename van de snelheid

werden door de centrifugale kracht twee bolvormige gewichten naar buiten

gedreven, waardoor de inlaat van stoom in de machine werd verkleind, re-

sulterend in afname van de snelheid. Bij afname van de snelheid vond het

omgekeerde plaats. Het was van groot belang dat het regelmechanisme goed

werd afgesteld (’getuned’): al te snelle regulatie van de snelheid kon leiden

tot ongewenste oscillaties in de snelheid van de machine (’hunting’). Het

probleem van het afstellen van centrifugale governors werd door de bek-

ende natuurkundige James Clerk Maxwell (1831-1870) teruggebracht tot

een probleem over differentiaalvergelijkingen. Zijn artikel ”On Governers”,

gepubliceerd in 1868 in de Proceedings of the Royal Society of London, wordt

beschouwd als het eerste wiskundige artikel in de regeltheorie.

Een zeer belangrijke ontwikkeling in de eerste helft van de twintigste eeuw

was de uitvinding van de feedback-versterker door Harold Stephen Black

(1898 - 1983). Als onderzoeker bij Bell Laboratories in Manhattan werkte

hij aan kwaliteitsverbetering van de langeafstands-telefonie. Telefonie vond

in die tijd plaats via kabels, en overdracht van signalen over grote afstanden

kon slechts plaats vinden door versterkers te gebruiken. Een groot probleem

was dat de versterkingsfactor van de gebruikte versterkers sterk afhankelijk

was van de sterkte van het ingangs-signaal en van externe invloeden zoals

de omgevingstemperatuur en leeftijd van de versterker. Het gevolg was dat

de signalen bij overdracht sterk werden vervormd.

Het verhaal gaat dat Black op de zaterdagochtend (!) van 2 augustus 1927,
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tijdens zijn dagelijkse overtocht met de Hudson Ferry naar Manhattan, een

oplossing voor dit probleem bedacht, en die in de kantlijn van zijn New

York Times neerkrabbelde. De hieruit volgende patentaanvraag, ”Wave

translation system”, bestaande uit 35 bladzijden met netwerk-diagrammen

en grafieken, en 52 bladzijden tekst, is gedateerd op 22 april 1932. Experts

konden zich niet voorstellen dat zijn spectaculaire theorie ook in de praktijk

zou werken, en het duurde dan ook tot 21 december 1937 totdat patent werd

verleend. De essentie van Black’s theorie is dat het outputsignaal van de

versterker via feedback wordt teruggevoerd de versterker in. Door Black’s

uitvinding konden voortaan signalen op stabiele wijze, zonder vervorming,

worden versterkt. Niet alleen had dit direct verstrekkende gevolgen voor de

kwaliteit van de transcontinentale en transatlantische telefonie, maar voor

alle toepassingsgebieden waarin signaaloverdracht plaats vindt.

Beroemde collega’s van Black waren Harry Nyquist (1889 - 1976) en Hendrik

Wade Bode (1903 - 1982). Diverse methodes en grafische technieken werden

in die tijd bij Bell Labs ontwikkeld, en vormden de basis voor wat nu wordt

genoemd de klassieke regeltheorie. De wiskunde bestond voornamelijk uit

complexe functietheorie, eerder ontwikkeld door bekende wiskundigen zoals

Laplace, Fourier en Cauchy.

Een belangrijke stimulans voor het vakgebied Systems and Control was

ook de ’Sputnik shock’, rond 1957. In dat jaar lanceerde de Sovjet-Unie

de Sputnik 1. Het plotselinge inzicht dat de Sovjets voor liepen op het

gebied van ruimtevaart bracht een schok teweeg in de Verenigde Staten.

Dit leidde tot enorme activiteit op het gebied van ruimtevaart-gerelateerd

onderzoek, en dus ook op het gebied van de systeem- en regeltheorie (de

Space Race). Nieuwe concepten en theorieën werden ontwikkeld. Met name

werd teruggegaan naar de ’ouderwetse’ beschrijving van modellen in termen

van differentiaalvergelijkingen, en in het bijzonder naar toestandsruimte-

beschrijvingen van input-output systemen. De grote naam op dit gebied
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was Rudolf Kalman (1930), die rond 1960 fundamentele bijdagen leverde op

het gebied van de optimale besturingstheorie en de optimale filtertheorie.

Het door hem ontwikkelde Kalman-filter werd onder meer toegepast voor

de navigatie bij de eerste maanlanding op 21 juli 1969. De overlevering zegt

dat Kalman ooit eens, staande voor de spiegel, heeft gezegd: ”Without me,

no moon”. De verzameling van theorieën op het gebied van input-toestand-

output modellen die rond deze tijd werd ontwikkeld staat bekend onder de

naam moderne regeltheorie (naast de klassieke regeltheorie van Bell Labs).

Rudolf Kalman ontving op 7 october 2009 de 2008 National Medal of Science

uit handen van de Amerikaanse president Barack Obama.

Mijn eigen geschiedenis in het vakgebied

Na deze korte beschrijving van wat hoogtepunten uit de geschiedenis van

het vakgebied wil ik nu wat vertellen over mijn eigen ervaringen in het

vakgebied in de periode vanaf 1980. Ikzelf kwam het vakgebied binnen

rond 1977. Als derdejaars student wiskunde volgde ik hier aan de RuG

het college ’Inleiding Systeemtheorie’, gegeven door de jonge hoogleraar

Jan Willems, die kort daarvoor Electrical Engineering aan MIT had ver-

wisseld voor Wiskunde in Groningen. Zijn handgeschreven collegedictaat

behandelde de elementaire theorie van input-output systemen in toestands-

ruimtevorm, met andere woorden, de moderne regeltheorie van Rudolf Kal-

man. Met veel enthousiasme wist Willems hierover te vertellen, en het was

me al snel duidelijk dat dit de wiskunde was die ik zelf wilde doen.

In 1979 volgde ik een werkgroep georganiseerd door Jan. Met een select

groepje gëınteresseerde doctoraalstudenten bestudeerden we het beroemde

tekstboek ”Linear Multivariable Control: a Geometric Approach” van de

Canadees W. Murray Wonham ([9]). In dit boek werd een groot aan-

tal regelproblemen voor eindig-dimensionale lineaire systemen wiskundig

geformuleerd, en opgelost met behulp van, voor ons toen nog, vrij abstracte
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lineaire algebra. Wiskundige theorieën kunnen van grote schoonheid zijn.

De lezer voelt bij het bestuderen van dergelijke stukken uit de wiskunde een

gevoel van opwinding dat te vergelijken is met gevoelens van verliefdheid.

Dit is wat ik voelde bij het lezen en bestuderen van het boek van Wonham.

Ik was diep onder de indruk van de elegante wiskunde in het boek, en Won-

ham werd voor mij een soort legende. Later, vlak voor mijn promotie, was

Wonham aanwezig bij een voordracht die ik hield in Toronto. Ik herinner

me nog het knagende gevoel van onzekerheid dat zijn aanwezigheid bij mij

veroorzaakte.

Het onderzoek uit zijn boek viel binnen wat toen genoemd werd ’de ge-

ometrische aanpak’. Rond 1975 was dit een van de populaire onderzoeks-

richtingen binnen de systeemtheorie. De wiskundige precisie en elegantie

van deze aanpak pastte naadloos bij een onderzoeker als Jan Willems. In

1981 breidde deze de geometrische theorie uit met een aantal ’approxi-

matieve versies’ van de regelproblemen uit het boek van Wonham. Deze

theorie werd ook het onderwerp van mijn promotieonderzoek.

Vlak voor mijn promotie bij Jan Willems, in 1985, werd ik aangesteld als

universitair docent bij de Faculteit Wiskunde en Informatica aan de TuE.

Het hoofd van de onderzoeksgroep was M.L.J. Hautus, niet de minste naam

in de wiskundige systeemtheorie, en bedenker van de beroemde Hautus-test

voor regelbaarheid en stabilizeerbaarheid van toestandsruimte systemen. In

de periode in Eindhoven was ik supervisor van Anton Stoorvogel. Samen-

werking met hem en Hautus resulteerde in het tekstboek ”Control The-

ory for Linear Systems” dat in 2001 werd uitgegeven door Springer ([4]).

Een groot gedeelte van dit boek is een uitbreiding van de theorie uit het

beroemde boek van Murray Wonham.

In 1991 keerde ik terug naar de RuG als universitair hoofddocent in de

groep van Jan Willems en Ruth Curtain. Na enkele jaren werd mijn inter-

esse gewekt door de onderzoekslijn waar Jan Willems al langer aan werkte,
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de zogenaamde behavioral approach. Zo ontstond er rond 1996 een mooie

samenwerking met Jan Willems. Deze resulteerde in de onwikkeling van

een regeltheorie volgens de behavioristische aanpak. In het volgende zal ik

de basisideeën van deze aanpak kort uiteenzetten.

Behaviors en control door interconnectie

Een gevoel van onvrede over de wiskundige onderbouwing van de systeem-

en regeltheorie bracht Jan Willems er rond 1985 toe om een heldere, verzame-

lings-theoretische definitie te introduceren van het begrip ’wiskundig model’

([6],[7]). Van oudsher denken we bij een wiskundig model aan een stelsel

vergelijkingen waaraan de variabelen die we willen modelleren moeten vol-

doen. Verschillende stelsels vergelijkingen kunnen echter één en dezelfde

oplossingsverzameling hebben. Dit betekent dat het onverstandig is om

eigenschappen van het te modelleren systeem teveel op te hangen aan eigen-

schappen van de vergelijkingen. Het is beter om in plaats daarvan de

verzameling van alle oplossingen als de kern van het wiskundige model te

beschouwen. Dit is dan ook de basisfilosofie van de zogenaamde ’behavioris-

tische benadering’ (the behavioral approach) van de systeem en regeltheorie.

Ik zal dit proberen te verduidelijken aan de hand van een voorbeeld.

Stel dat we een model zoeken dat de mogelijke positie van een deeltje in de

driedimensionale ruimte beschrijft. Stel dat we weten dat de coördinaten

(x, y, z) van het deeltje moeten voldoen aan de volgende twee vergelijkingen:

x + y + z = 0, x− y + 2z = 0.

Aangezien elk van deze twee vergelijkingen een vlak door de oorsprong rep-

resenteert is het duidelijk dat de oplossingsverzameling, zeg B, een rechte

lijn is door de oorsprong, de doorsnijding van de twee vlakken. Enige lineaire

algebra laat zien dat het de rechte lijn is door de oorsprong met als rich-

tingsvector (−3, 1, 2). Natuurlijk is deze lijn B op oneindig veel manieren te
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schrijven als doorsnijding van twee vlakken. Twee andere mogelijke vlakken

die dezelfde lijn als doorsnijding hebben zijn:

2x + 3z = 0, 2y + z = 0.

In de behavioristische aanpak zal nu niet het toevallig gegeven stelsel vergelij-

kingen het wiskundig model worden genoemd, maar in plaats daarvan de

oplossingsverzameling B.

We kunnen dit als volgt formaliseren. Stel dat we een verschijnsel willen

modelleren. Om te beginnen specificeren we dan een verzameling van ’gebeur-

tenissen’. Dit noemen we het universum U. In het voorgaande voorbeeld

is het universum de verzameling van alle, in principe, mogelijke posities

van een deeltje, dus de driedimensionale ruimte. Een wiskundig model

wordt nu gespecificeerd door een deelverzameling B van dit universum.

Deze deelverzameling bevat alle gebeurtenissen die ’in het echt’ kunnen

plaatsvinden. Met andere woorden, een wiskundig model is een ’paar’

(U, B), bestaande uit een universum en een deelverzameling van dit uni-

versum. Deze deelverzameling wordt het gedrag (behavior) van het te mo-

delleren verschijnsel genoemd.

In de context van modellen voor dynamische systemen, waar het begrip

’tijd’ essentieel is, zijn de ’gebeurtenissen’ functies van de tijd. Het univer-

sum bestaat in deze context dus uit alle functies van een tijdsas T naar een

gebeurtenisruimte W . Het behavior B is een deelverzameling van dit univer-

sum, namelijk de deelverzameling van al die functies die ’in het echt’ kunnen

voorkomen (die ’gedoogd’ worden door de wetten van het systeem). Een

dynamisch systeem is in de behavioristische aanpak dan ook gedefinieerd

als een ’drietal’ (T,W, B), bestaande uit respectievelijk een tijdsas, een

gebeurtenisruimte, en het behavior, een deelverzameling van de verzamel-

ing van alle functies van de tijdsas naar de gebeurtenisruimte (zie [3]).

Als we deze definitie van dynamisch systeem vergelijken met de traditionele
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wijze waarop in de systeem- en regeltheorie naar systemen wordt gekeken

vallen drie punten onmiddellijk op.

Er wordt niet direct gepraat over inputs en outputs.

In de eerste plaats rept de definitie niet over inputs of outputs. Dit is in

tegenstelling met de ’ouderwetse’ systeem- en regeltheorie waarin systemen

worden gedefinieerd als objecten die inputsignalen omzetten in outputsig-

nalen. Interconnecties van systemen worden weergegeven door de input van

het ene systeem gelijk de stellen aan de output van het andere.

In de behavioristische aanpak daarentegen worden alle variabelen als ’gelijk-

waardig’ behandeld, en in het behavioristische model wordt geen a priori on-

derscheid gemaakt tussen inputs en outputs. In de behavioristische aanpak

wordt een wiskundige definitie van de concepten input en output gegeven,

en van daaruit is het mogelijk maar niet noodzakelijk om over inputs en

outputs te praten.

De essentie is het ’behavior’ en niet representaties daarvan.

In de tweede plaats valt op dat in de behavioristische aanpak een dynamisch

systeem een behavior is, een verzameling van functies die aan de wetten van

het systeem, bijvoorbeeld in de vorm van een stelsel differentiaalvergelijkin-

gen voldoen. Het centrale object is het behavior, en niet de vergelijkingen

die dit behavior beschrijven. Er is dus een principieel onderscheid tussen

representatie (het stelsel vergelijkingen) en het behavior (de familie van

alle oplossingen van het stelsel vergelijkingen). Dit uitgangspunt heeft ons

de mogelijkheid verschaft om een nieuwe wiskundige systeem- en regelthe-

orie te ontwikkelen waarin niet langer wiskundige eigenschappen van de

vergelijkingen centraal staan, maar systeemtheoretische eigenschappen van

de bijbehorende behaviors.
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In control beperken we ons niet tot feedback-interconnecties.

In de derde plaats, zoals u al in diverse voorbeelden heeft gezien, betekende

in de klassieke en moderne systeem- en regeltheorie het ontwerpen van een

regelaar vrijwel altijd het ontwerpen van een feedback-regelaar. Output sig-

nalen van het systeem werden door een feedback regelaar omgezet in input

signalen voor het systeem. Veel praktische regelmechanismen werken echter

niet als feedback regelaar. Als voorbeeld nemen we de schokdempers van

een auto. Het doel van dit regelmechanisme is om de positie van het chassis

zoveel mogelijk onafhankelijk te maken van oneffenheden in het wegprofiel.

Het is een nutteloze exercitie om te bepalen welke variabelen als input en

welke als output van de schokdemper moeten worden beschouwd. Daarom

kan de demper moeilijk als feedback regelaar worden beschouwd. Het is

natuurlijker om de demper te beschouwen als een deelsysteem dat via fysi-

sche interconnecties (met bouten en moeren) is gekoppeld aan de rest van

het systeem .

In de behavioristische aanpak formuleren we op natuurlijke wijze regelpro-

blemen waarin regelaars niet noodzakelijkerwijs feedback regelaars zijn,

maar waarin regelaars door algemene interconnecties (schroeven, bouten

en moeren, soldeersel, lijm) gekoppeld zijn aan het te regelen systeem. In

de afgelopen tien jaar hebben we zo diverse regelproblemen op behavioris-

tische wijze geformuleerd en opgelost. Voorbeelden hiervan zijn werk met

Jan Willems over het H∞ regelprobleem ([8],[5]) en met Madhu Belur en

Shaik Fiaz over stabilizatie en poolplaatsing ([1], [2]). Met Shaik Fiaz en

mijn Japanse collega Kiyotsugu Takaba hebben we recentelijk klassieke re-

sultaten in robuuste stabilizatie en het regulateur probleem uitgebreid naar

de behavioristische context.

Wat gaat de toekomst brengen?

Zoals ik heb aangegeven is de wiskundige systeem-en regeltheorie een vakge-
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bied binnen de wiskunde dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van con-

cepten, begrippen, en theorieën, gëınspireerd door toepassingen. In mijn

onderzoek in de nabije toekomst wil ik me vooral richten op de systeem-

en regeltheorie van complexe dynamische systemen. Kort gezegd zijn dit

systemen bestaande uit een (zeer) groot aantal gekoppelde, interacterende,

deelsystemen. Om het gedrag van complexe systemen te kunnen analy-

seren, begrijpen en bëınvloeden moeten we niet alleen de kleinere deelsyste-

men goed begrijpen, maar moeten we ook gedetailleerd begrijpen hoe deze

deelsystemen gekoppeld zijn, interacteren, of communiceren.

Als een voorbeeld van een complex systeem noem ik de Intel processor

in mijn computer. Deze chip bestaat uit de interconnectie van miljoenen

kleine onderdelen (transistors). Voordat een dergelijke chip in productie

wordt genomen, worden er computersimulaties gedaan op basis van een

wiskundig model van de chip. Het oorspronkelijke model is te complex om

te simuleren. Een belangrijk systeem-theoretisch probleem is om het oor-

spronkelijke model te reduceren tot een eenvoudiger model, dat nog steeds

een goede beschrijving geeft van de chip. In Groningen is de laatste vijf

jaar veel aandacht besteed aan dit modelreductie-probleem. In de toekomst

zullen we ons richten op het model reductie-probleem voor hybride syste-

men.

Een andere klasse van voorbeelden van complexe systemen zijn netwerken

van systemen. Bij een netwerk moet u denken aan een groot aantal au-

tonome systemen die interacteren middels een gegeven, vaak in de tijd ver-

anderende, communicatiestructuur. Het mooiste voorbeeld van een com-

plex netwerk is misschien wel het Internet. Andere voorbeelden zijn het

vliegverkeer boven Europa, een zwerm vogels boven de Bernoulliborg, of

een sensor-netwerk in de metereologie of de landbouw. Het analyseren, be-

heersen, en regelen van dergelijke netwerken is een belangrijk probleem in

de systeem- en regeltheorie.
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Als laatste voorbeeld van een complex dynamisch systeem noem ik het le-

vende organisme. Bij uitstek is begrip hiervan slechts mogelijk door begrip

van de interacties tussen talloze componenten (zoals genen, protëınen, bio-

chemische reacties). Dit het basis-idee van de systeem-biologie, de studie

van het levende organisme beschouwd als netwerk van gekoppelde, inter-

acterende deelsystemen. Systeem-biologie kan beschouwd worden als de

toepassing van de systeem- en regeltheorie in de moleculaire biologie. Een

rijk en vrijwel onontgonnen onderzoeksgebied ligt hier open voor de toekomst.

Met deze woorden besluit ik mijn oratie waarmee ik u inzicht heb gegeven

in de wereld van de wiskundige systeem-en regeltheorie, en haar plaats in

de ontwikkeling van technologie en wetenschap.

Ik dank u voor uw aandacht.
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