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Stellingen behorende bij het proefschrift:
`Signal Sampling Techniques for Data Acquisition in Process Control'
van Marten Derk van der Laan

  1. Het `General Sampling Scheme' is de meest algemene configuratie van
     bemonsterings- en reconstructie-operatoren die voldoet aan de eisen
     zoals in dit proefschrift geformuleerd.
     [dit proefschrift]

  2. Het bemonsteringstheorema van Shannon is een incomplete formulering
     van een multiresolutieanalyse met als schalingsfunctie
     [dit proefschrift]

  3. Het General Sampling Scheme met geschikt gekozen filters voert een
     orthogonale projektie uit op een deelruimte van de signaalruimte en
     levert derhalve een optimale benadering van een signaal.
     [dit proefschrift]

  4. De impliciete array-indicering van MATLAB maakt het erg lastig om dit
     pakket te gebruiken voor signaalbewerkingsoperaties met niet-causale
     filters.

  5. Een bijzondere fase in het leerproces is de zgn. herkenningsfase,
     waarin men een zojuist verworven inzicht plotseling overal in de
     literatuur herkent.

  6. De ontwikkeling van de theorie van wavelets heeft de communicatie
     tussen wiskundigen en elektrotechnici sterk bevorderd. Dit blijkt o.a.
     uit het feit dat in veel literatuur de (wiskundige) notatie i voor de
     complexe contante en de (elektrotechnische) notatie voor de
     Fourier-getransformeerde van samen in één formule staan.

  7. Het koken op een elektrisch fornuis wordt bemoeilijkt door de
     aanwezige vertragingen in het regelsysteem. Dat het desondanks toch
     met enige oefening te leren is, duidt op de hoge kwaliteit en het
     anticiperend vermogen van de menselijke regelaar.

  8. Het bestaan van een produktregel voor integralen zou het leven van de
     wiskundige een stuk eenvoudiger maken.

  9. De benaming zwart/wit TV is eigenlijk onjuist. Vanwege de mogelijkheid
     tot weergave van grijstinten zou de benaming `monochroom' meer op zijn
     plaats zijn. Daarentegen zouden sommige fabrikanten van
     computerapparatuur het woord monochroom moeten vervangen door
     zwart/wit.

 10. Volgens de regels van `goed zeemanschap' dient men voor de navigatie
     gebruik te maken van alle aanwezige gegevens en middelen om zodoende
     tot de meest betrouwbare positieschatting te komen. Door de opmars van
     satellietnavigatiesystemen is aan het bovenstaande slechts met
     bovenmenselijke zelfdiscipline te voldoen.

 11. De combinatie van zeilen en schaatsen is een illustratief voorbeeld
     van `mutual exclusive' processen.

 12. Tijdens het laatste half uur voor een promotie wordt voor de
     promovendus het verband tussen pinguins en ijsberen opeens treffend
     duidelijk.
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