
Inlichtingenblad bij het Kollege Inleiding Wiskundige Systeemtheorie Tweede

trimester 2001-2002

1 Algemene inlichtingen

Alle aanvullende mededelingen zullen uitsluitend via de web site behorend bij dit college gedaan
worden. Dit document kan daar ook gevonden worden.

Het URL is: www.math.utwente.nl/˜twpolder/onderwijs/iws

1. Lesmateriaal

• Boek: Introduction to Mathematical Systems Theory: A Behavioral Approach, J.W.
Polderman & JC Willems. Texts in Applied Mathematics 26, Springer.
• Handleidingen, prakticumopgaven en instructies voor het gebruik van SIMULINK en

MATLAB. Deze worden in principe uitsluitend via de web site beschikbaar gesteld.

2. Huiswerkopgaven Tijdens de college periode zal een drietal opgavenseries verstrekt wor-
den. Deze opgaven dienen zelfstandig gemaakt te worden en kunnen bij de werkcollegedo-
cent worden ingeleverd. Ingeleverde opgaven worden nagekeken en van een cijfer voorzien.
De opgaven worden achteraf besproken op werkcollege. Er geldt een inleveringstermijn
van ongeveer twee weken. De uiterlijke inleveringsdatum zal steeds vermeld worden. Het
huiswerk zal via de web site beschikbaar worden gesteld. Zie ook het schema hierna.

3. Praktikum Bij het college IWS hoort een praktikum. Doel van dit praktikum is door
simulatie vertrouwd te raken met enkele aspekten van de systeemtheorie. Er zijn twee
opgaven. Deze zijn gebaseerd op de opgaven uit het boek en zullen op de website bekend
gemaakt worden. Zie ook het schema hierna.

De praktikumopgaven dienen in koppels van twee personen gemaakt te worden. Ieder koppel
levert één verslag in. Het verslag dient tenminste de gemaakte SIMULINK modellen, de
resultaten en de interpretaties te bevatten. Matlab en eventuele Maple code dienen ook
bijgevoegd te worden.

4. Inleveren. In het schema hierna staan vijf inleverdata vermeld. Deze data zijn strikt. Er
mag alleen in overleg en met een geldige reden, ter beoordeling aan de docent, van afgeweken
worden.

5. Werkplan

Week Dagen hoorcollege Werkcollege Bijzonderheden

49 ma 5-6, vr 5-6
50 ma 5-6, do 5-6 do 7-8 en vr 5-6
51 ma 5-6, wo 5-6 do 7-8 en vr 5-6
02 do 5-6 do 7-8 en vr 5-6 Inleveren Huiswerk I
03 ma 5-6, do 5-6 do 7-8 en vr 5-6 Inleveren Practicum I
04 ma 5-6, do 5-6 do 7-8 en vr 5-6
05 geen colleges
06 ma 5-6, wo 5-6 do 7-8 en vr 5-6 Inleveren Huiswerk II
07 ma 5-6, do 5-6 do 7-8 en vr 5-6
08 ma 5-6, wo 5-6 do 7-8 en vr 5-6
09 ma 5-6, do 5-6 Inleveren Huiswerk III
10 ma 5-6 Inleveren Practicum II

6. Tentamen Op 18 maart 2002 wordt ’s morgens een schriftelijk tentamen afgenomen. Op
16 mei (’s morgens) en op 20 augustus (’s middags) zijn er herkansingen.

Bij de tentamens mag van het boek en werkcollegemateriaal gebruik worden gemaakt.
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7. Beoordeling Inleiding Wiskundige Systeemtheorie bestaat uit drie onderdelen waarvoor
een afzonderlijk cijfer wordt gegeven:

• Tentamen: t.

• Prakticum: p

• Huiswerk: h (gemiddelde van de drie series)

Het eindcijfer e wordt alsvolgt bepaald:

• Als niet aan het tentamen is deelgenomen, of als het prakticum niet voltooid is, wordt
geen eindcijfer gegeven.

• Uit t en h wordt een cijfer v bepaald:

v := max(t,min(t+
3
2
,
t+ h

2
))

De eindbeoordeling volgt dan:

e := min(t+
3
2
,

2v + p

3
)

Het cijfer e wordt volgens de gebruikelijke regels afgerond, tenzij dit er toe zou leiden
dat het eindcijfer meer dan anderhalve punt boven het tentamencijfer ligt. Voorbeeld
h = 10, p = 10, t = 6.4. Dan is e = 7.9. Op het tentamenbriefje komt echter toch een
zeven te staan, omdat een acht meer dan anderhalve punt boven het tentamencijfer zou
liggen.

8. Docenten

Docent Kamer Telefoon email

Jan Willem Polderman A-323 (489)3438 j.w.polderman@math.utwente.nl
Gjerrit Meinsma A-325 (489)3451 g.meinsma@math.utwente.nl
Amol Sasane A-327 (489)3473 a.j.sasane@math.utwente.nl

Student-assistent prakticum: Richard van de Kreeke. Hij houdt kantoor in kamer TWRC
A-314. Zijn spreekuur wordt op de website bekend gemaakt.

Je kunt bij hem terecht voor vragen over het praktikum en over het huiswerk.

9. Attentie Studenten die in een eerder cursusjaar de prakticumopgaven voldoende gemaakt
hebben, kunnen vrijstelling krijgen van het prakticum. Om voor deze vrijstelling in aan-
merking te komen dienen deze studenten zich zo spoedig mogelijk bij de hoorcollegedocent
te melden.
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