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Mavo, Havo, Vwo, TU, een promotie,

zeven jaar Natuurkundig Laboratori-

um bij Philips en op je 34ste hoogle-

raar. De loopbaan van prof.dr.ir.

Bram Nauta mag indrukwekkend

heten. Uiteindelijk koos hij voor het

hoogleraarschap vanwege de weten-

schappelijke vrijheid die aan een

universiteit toch net iets groter is

dan in het bedrijfsleven. Hij klopte

bij de STW aan voor de financiering

van een onderzoek naar de moge-

lijkheid om via software in een

mobiele telefoon te vertellen welke

functies worden vervuld. 

“Neem een willekeurige mobiele

telefoon. Daar zit een ‘vastgebak-

ken’ radio in die de radiogolven

omzet in signalen die met een ana-

loog-digitaalomzetter gedigitali -

seerd kunnen worden. De echte

signaalbewerking gebeurt in het

digitale domein: dat is goedkoop en

flexibel.” Nauta: “Wij zoeken naar

software defined radio. Dat wil zeg-

gen dat we een mobiele telefoon

willen waarin de radio wordt gede-

finieerd door software. Nu is de

radio immers een vast - inflexibel

onderdeel, terwijl het voor de tech-

nische mogelijkheden van een

mobiele telefoon veel beter zou zijn

als dat stuk van die telefoon ook

flexibel zou zijn. Als je nu bijvoor-

beeld een telefoon geschikt wilt

maken voor meer standaards, dan

moeten er meer radio’s in. Met een

flexibele radio hoeft dat niet meer.”

Grote kans op utilisatie

Een bedrijf als Ericsson is mede om

die reden geïnteresseerd in het

STW-onderzoek en participeert erin.

“Voor Ericsson zou het natuurlijk

prachtig zijn als we een telefoon

kunnen ontwikkelen waar één print-

plaat in kan, waarna je pas met de

installatie van de software bepaalt

wat voor telefoon het wordt”, zegt

Nauta. “Het maatschappelijk nut is

terug te vinden in de technische ver-

betering, het grotere gemak voor de

gebruiker, de lagere kosten in de

productie en bredere inzetbaarheid

van de kennis die we hiermee

opdoen. Voor de STW is daarnaast

de participatie van Ericsson een

gunstig teken: het bedrijfsleven

doet mee en daarmee wordt de kans

vergroot dat utilisatie aan de orde

zal zijn. Ook bij lange termijnonder-

zoek zoals dit. 

Hoog risicoprofiel

Voor Nauta was de lange termijn en

het hoge risicoprofiel van het onder-

zoek de reden om een bijdrage te

vragen van de STW. “Als je een korte

termijntoepassing wilt maken en je

hebt daar middelen voor nodig, dan

weten we de weg naar het bedrijfs-

leven prima te vinden. Dan heb je

voor een beperkte periode een

onderzoeker nodig en die komt uit-

eindelijk met het gewenste resul-

taat. Dat bedoel ik niet neerbuigend,

maar voor dit soort onderzoek zijn

bedrijven veel sneller te porren. 

De toepassing laat zich immers vrij

snel vertalen in een product of een

verbetering in een product dat vrij

snel in de markt kan worden gezet.

De investering is daarmee te over-

zien en op korte termijn terug te 

verdienen.”

“Het is niet zo eenvoudig”

“Ons huidige onderzoek is in feite

een stapje in de richting van een

apparaat waarin een groot aantal

functies is verenigd. Een telefoon,

die tevens computer is. Voordat je

die problematiek überhaupt

begrijpt, ben je jaren verder. Dan

heb je een STW nodig die dat inzicht

deelt. Het staat in elk geval vast dat

het niet zo eenvoudig is als sommi-

ge softwarejongens willen doen

geloven. Die hebben eerlijk gezegd

maar weinig benul van de hardware

waar wij mee bezig zijn”, aldus

Nauta.

PROF.DR.IR. BRAM NAUTA 

van de Universiteit Twente: 

“Software defined
radio maakt echte
multifunctionele tele-
foon op de lange
duur mogelijk”


