
Door software werd het anders: de impact van software bij de 
industriële partners van TNO-ESI

Jacco Wesselius
17 november 2020

SOFTWARE IN HET GROOT,
UITDAGINGEN EN KANSEN IN HET GROOT



2

INTRODUCTIE ESI (TNO)
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• Bridging the Gap

- verbinden van universiteiten en industrie 

- van ideeën naar industriële toepassingen en andersom

• Partnerraad bepaalt de agenda van ESI onderzoek

• Onderzoek ➔ Toepassing in de praktijk

- embedding leading methodologies in the Dutch
high-tech systems industry to cope with complexity

- Industry-as-a-lab
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• Innovaties beginnen vaak in hardware, software is ondersteunend

- nieuwe technische mogelijkheden ➔ nieuwe apparaten
- embedded software “to make it tick”

• Software krijgt een centrale rol:
- “dommere componenten”
- de functionaliteit wordt door software gerealiseerd

• Software krijgt de grootste waarde:

- “het systeem” is stabiel en dominant voor de BoM ➔ kostenreductie
- software realiseert de innovatieve klantwaarde ➔ R&D kosten
- klant-specifieke systeem configuraties

DE “SOFTWARE “ TREND BIJ ONZE PARTNERS
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HIGH-TECH APPARATEN: HET SPEL VERANDERT

• leveren van apparaten ➔ leveren van oplossingen
• leveren van standaard apparaten ➔ leveren van klant-specifieke apparaten/oplossingen

• groeiend belang van software R&D kosten en waarde
• groeiende complexiteit en kosten van systeem testen en vrijgave
• groeiende complexiteit en kosten van life cycle/installed base management

• met de introductie van AI/ML en autonoom
gedrag wordt het nog ingewikkelder
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• Philips Integris uit 1989

• Waar zit de waarde van het system?

- beeldkwaliteit

- de Röntgenbuis

- de Röntgendetector

- de C-arm en de patiënttafel (positioneren)

- bediening

EEN VOORBEELD: INTERVENTIONELE X-RAY SYSTEMEN (PHILIPS)

1983 1989
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• Waar zit de waarde van het system?

- lage dosis/hoge beeldkwaliteit + software

- de detector: high-res en patiënt-toegang

- software, software, software, …

EEN VOORBEELD : PHILIPS IXR
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All images from https://www.philips.nl/healthcare/product/HCNCVD003/azurion-7-c12-azurion-7-f12-image-guided-therapy-system

https://www.philips.nl/healthcare/product/HCNCVD003/azurion-7-c12-azurion-7-f12-image-guided-therapy-system
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SOFTWARE IN SYSTEMEN

• Stap-voor-stap bepaalt software

- het systeem gedrag/functionaliteit ➔ software is het systeem

- de waarde van het systeem ➔ de digitale transformatie Applications

Toegang op afstand
Processing “in the cloud”

Systems-of-Systems

System Control System Control
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• Focus op drie aspecten

- software op (multi-disciplinaire) systeem niveau

- benutten van de mogelijkheden die software biedt

- beheersen van de complexiteit die software veroorzaakt

DE ESI-PROGRAMMA’S, METHODIEKEN/TOOLS
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Herbruikbare, beproefde kennis
en hulpmiddelen (vaak open source)
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• Software is een kernwaarde en software is een grote kostenpost

- om het systeem te begrijpen moet je de software begrijpen

- autonome system (AI en machine learning) maken dat nu en in de toekomst nog complexer en waardevoller

• “Software op Systeem niveau” vraagt om Systeemdenken

- multidisciplinair

- een SE-tool kopen is niet het juiste begin

• “Connected systems” (digital twins)

- kans om velddata terug te brengen naar Systems Engineering

- “continuous SE” ➔ continue verbeteren

• Uitdaging: managen van de software/systeem complexiteit

• Geleerde lessen en de ontwikkelde tools vanuit ESI-partners zijn beschikbaar:

- systeem archituur, performance, interface management, diagnostiek, model-based SE

CONCLUSIE: UITDAGINGEN, KANSEN EN HULPMIDDELEN
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Twee mooie 
voorbeelden na 
deze presentatie
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www.esi.nl

DANK U WEL!
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