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Steeds meer apparaten beschikken over de mogelijk-
heid om met andere apparaten via draadloze netwerken 
te communiceren. Dat biedt veel mogelijkheden, maar 
brengt ook technische uitdagingen met zich mee. 

Draadloze signalen kunnen botsen of interfereren, 
wat leidt tot kwaliteitsverlies. Om botsingen te voorko-
men, tasten zenders eerst het communicatiekanaal af, 
en activeren zij alleen als er geen naburige zenders actief 

Het eerste STAtOR-nummer van dit jaar lijkt wel in het 
kader van jubilea te staan. Als eerste kunnen we me-
moreren dat dit al weer de 15e jaargang van STAtOR is. 
Indertijd begonnen met een voorzichtig proefnummer 
heeft ons blad zich ontwikkeld tot een gewaardeerd me-
dium, zowel binnen als buiten de vereniging. En dat 
laatste was ook een van de doelstellingen die het toen-
malige bestuur voor ogen had.

Verder wordt het 70-jarig bestaan van de VvS+OR 
aangestipt dat volgend jaar gevierd zal worden. De tij-
den zijn veranderd, het zal wel niet meer mogelijk zijn 
om dat te vieren met een groot tweedaags congres zo-
als bij het 40-jarig jubileum in 1985, maar de vereniging 
is nog steeds een vitale organisatie. De vele activiteiten 
van de Young Statisticians zijn een belofte voor een 
lange en vruchtbare toekomst.

Het belangrijkste jubileum is de 80e verjaardag van 
Willem van Zwet. We zullen nooit weten of het toeval is, 
maar het allereerste nummer van STAtOR opende met 
een interview met Willem, dit ter gelegenheid van zijn 
benoeming tot erelid van de VvS+OR.

De Dag voor Statistiek en Operations Research staat 
dit jaar geheel in het teken van Willems verjaardag. Zijn 
belangrijke rol voor de statistiek wordt uitgebreid belicht 
door een aantal illustere sprekers. Het complete pro-
gramma voor deze Dag is in dit nummer van STAtOR 
opgenomen. Daarnaast schrijven Wim Senden en onze 
vaste columnist Fred Steutel over Willem, voor de ko-
mende nummers zijn nog meer bijdragen gepland die 
gewijd zijn aan zijn vele en veelzijdige werk.

Tot zover de jubilea, want STAtOR heeft natuurlijk 
nog meer te bieden. Jaron Sanders beschrijft het werk 
waarvoor hij de VvS+OR scriptie-prijs 2013 ontving. 

Een zeer boeiend artikel over een vruchtbare verbin-
ding tussen wiskundige analyse van netwerken en fun-
damentele natuurkunde.

Selmar Smit, Bob van der Vecht en Lalyla Lebesque 
schrijven over Fitting theory to the data. Deze provoce-
rende titel suggereert een doodzonde, maar zij leggen 
uit dat het hier gaat om het vaststellen van de parame-
ters in een model om daarmee zo dicht mogelijk in de 
buurt van de gegevens te komen. Lees dit vooral als 
u altijd al hebt willen weten of het plaatsen van een 
bankje invloed kan hebben op overlast in de buurt.

Het langste artikel van dit nummer is van Sem van 
Brummelen, Hendrik van Leiden, Martin Heemskerk 
en Nico van Dijk en gaat over het analyseren van de 
wachtlijsten voor hoornvlies-transplantaties. Zij laten 
zien dat lange wachttijden door een relatief kleine ver-
hoging van het aantal donoren aanzienlijk kunnen wor-
den gereduceerd.

Verder kunt u lezen over het Back to School semi-
nar en de INFORMS prijs die Kristiaan Glorie mocht 
ontvangen. Enkele nummers geleden schreef Kristiaan 
in STAtOR over het werk waarvoor hij deze prijs kreeg. 
En natuurlijk treft u de gebruikelijke columns en het 
nieuws van de Young Statisticians aan.

De redactie wenst u zoals gewoonlijk veel leesplezier. 
En mocht u ons tegenkomen op de Dag voor Statis-
tiek en Operations Research: wij zijn altijd geïnteres-
seerd in al uw op- en aanmerkingen op de inhoud van 
dit blad!

de STAtOR-redactie 

Over jubilea

Jaron Sanders

ATOMAIRE GASSEN EN 
DRAADLOZE NETWERKEN
Veel wetenschappers zoeken naar verbanden tussen ogenschijnlijk verschillende gebieden. Jaron Sanders 

zocht naar verbanden tussen draadloze netwerken en gassen van atomen, in de hoop op een vruchtbare 

kruisbestuiving tussen de wiskunde en natuurkunde (Sanders, 2011). 
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Excitatie van een atoom betekent dat het omcirkelende 
elektron in een hogere baan terecht komt (figuur 3). In 
een wanordelijk gas van atomen ontstaat een kristal (fi-
guur 4) wanneer de geëxciteerde atomen onderling ge-
lijke afstanden hebben. 

Deze kristallen zijn interessant, om fundamentele feno-
menen in de natuurkunde te bestuderen, maar vooral als 
mogelijke bouwsteen voor het ontwikkelen van de felbe-
geerde quantumcomputer.

Zogeheten Rydbergatomen blijken uitermate ge-
schikt voor het maken van kristallen. Dit komt omdat 
een geëxciteerd Rydbergatoom verhindert dat zijn buren 
ook exciteren. Net als in draadloze netwerken veroorza-
ken deze lokale interacties intrigerend globaal gedrag 
dat kan leiden tot kristalvorming. Ook de natuurkun-
digen formuleerden modellen die de interactie tussen 
Rydbergatomen beschrijven.

Quantummechanica vs stochastiek

Omdat zowel de atomen als de zenders elkaar blokke-
ren, gingen we op zoek naar overeenkomsten tussen de 
wiskundige modellen. Het bleek echter lastig om termen 
en concepten één-op-één te leggen. 

Het model voor atomen is opgezet op basis van de 
quantummechanica, en dit leek een andere dynamiek te 
beschrijven dan het model voor draadloze netwerken. 
Een quantummechanisch systeem kan zich namelijk in 
superposities van toestanden bevinden, wat losjes bete-
kent dat het systeem in meerdere configuraties tegelijk 
verkeert. Zodra we een systeem dat in een superpositie 
zit observeren, vertoont het systeem zich volgens een 
kansverdeling in één van deze configuraties. 

Daarnaast leek het proces dat zenders op willekeu-
rige momenten in de tijd activeren meer weg te hebben 
van spontane emissie (figuur 5), een natuurkundig ver-
schijnsel dat niet was meegenomen in het quantumme-
chanische model. Bij spontane emissie valt het omcirke-
lende elektron als het ware naar een lagere baan op een 
willekeurig moment in de tijd, en daarmee keert het ge-
exciteerde atoom terug naar zijn originele toestand. Het 
elektron zendt daarbij een foton uit, omdat bij het bezet-
ten van de gunstigere lagere baan energie vrij komt.

Het toevoegen van spontane emissie aan het quan-
tummechanische model bleek de sleutel te zijn om tot 
diepere inzichten te komen voor beide systemen. Het 
quantummechanische model is nu uitgebreid en de 
beschrijvende formules zijn ingewikkelder geworden, 
maar door genoeg spontane emissies toe te staan, ver-
tonen de atomen stochastisch gedrag, overeenkomstig 
met het gedrag van zenders in draadloze netwerken. De 

zijn. Dit aftasten vindt telkens plaats na willekeurige tus-
senpozen die de zender kiest volgens een zekere kans-
verdeling. Bij het modelleren van draadloze netwerken 
richten wiskundigen zich daarom op modellen uit de 
kansrekening.

Laten we de interacties tussen zenders illustreren 
aan de hand van een voorbeeld. Beschouw drie zenders 
op een lijn (figuur 1). Als zender 1 activeert, wordt zender 
2 geblokkeerd door een algoritme. Gelijktijdige activiteit 
van zender 1 en 2 zou leiden tot een botsing. Een actieve 
zender 2 blokkeert zowel zender 1 als 3, terwijl zender 1 
en 3 wel gelijktijdig actief kunnen zijn. 

Intrigerend aan dit voorbeeld is dat zender 1 en 3, zonder 
dit te beseffen, elkaar helpen. Als zender 1 altijd actief is, 
krijgt zender 2 nooit de kans om te activeren. Zender 2 
zal daardoor zender 3 niet in de weg zitten, en zender 
3 kan altijd activeren. In dit geval spreken we zelfs over 
een verhongerde zender 2, wat refereert aan het gebrek 
aan zendtijd. 

Dit fenomeen staat bekend als het filosofenprobleem 
(Dijkstra, 1968). Vijf filosofen zitten aan een ronde ta-
fel, en voor elke filosoof staat een bord spaghetti. Tus-
sen elke twee borden spaghetti ligt één eetstokje. Om 
te kunnen eten heeft een filosoof twee eetstokjes nodig. 
De filosofen moeten de eetstokjes dus delen, en naast 
elkaar gezeten filosofen kunnen niet tegelijkertijd eten. 
Mocht één van de filosofen besluiten om lang te eten, 

dan zullen zijn buren verhongeren (figuur 2). Dat zen-
ders soms verhongeren is ook waargenomen in echte 
draadloze netwerken.

Ultrakoude Rydberggassen

Terwijl wiskundigen van de TU/e draadloze netwerken 
bestuderen, houden natuurkundigen zich bezig met 
het kristalliseren van ultrakoude gassen. Door een laser 
op atomen te schijnen, worden atomen geëxciteerd. 
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Figuur 1. Drie zenders op een lijn

Figuur 2. Het filosofenprobleem

Figuur 3. Excitatie

Figuur 4. Een Rydbergkristal

Figuur 5. Spontane emissie
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Willem van Zwet wordt binnenkort tachtig. Ruim vijftig 
van die tachtig jaar heb ik van meer of minder nabij mee-
gemaakt. Wat losse herinneringen.

Mijn eerste ontmoeting met Willem was tijdens de 
colleges statistiek door Van Dantzig; in Leiden werd dat 
vak toen niet gegeven. Van Dantzig kwam altijd te laat 
en hij bereidde zijn onderwijs niet echt voor; bleef soms 
steken in een bewijs. Toch hebben we daar statistiek ge-
leerd; we zijn er beiden hoogleraar in geworden.

Rond die tijd werkten we allebei op het MC (nu CWI). 
Willem belde dan tegen lunchtijd vaak naar zijn vrouw 
Lucy: het eitje kon in de pan. 

Eén van de bijzondere dingen die Willem in die tijd 
deed was het publiceerbaar maken van het beoogde 
proefschrift van Ruud Bloemena (1928–1960), die onver-
wacht was overleden. Een nauwgezet liefdewerk.

Door statistici werd veel gewandeld, in Lunteren, in 
Oberwolfach en, in 1962, in Dublin. Daar was toen een 
statistiekconferentie, die werd opgeluisterd door een be-
zoek aan de Guinness brouwerij en een wandeltocht. Tij-
dens die tocht werd ik door Willem ingewijd in de verzen 
van Tom Lehrer, een aankomend statisticus uit Harvard 
die een royale boterham verdiende met het zingen van 
opruiende liederen, zoals The Masochism Tango en Poiso-
ning Pigeons in the Park. De door Willem, sotto voce, ten 
gehore gebrachte Irish Ballad, begon als volgt:

About a maid I’ll sing a song
sing rickety, tickety tin
who didn’t have her family long
not only did she do them wrong
she did every one of them in.

Vervolgens wordt de moord op haar ouders, zus-
ter en broertje gedetailleerd uit de doeken gedaan. 
Een ander zangmoment speelde zich af in het wiskun-
deparadijs Oberwolfach, Schwarzwald. Op woensdag-
avond werd daar gezongen. De buitenlanders hadden 
allemaal hun songs, Lieder of chansons bij de hand. 
Willem, Frits Göbel, Jaap Fabius (?) en ik kenden alleen 
de eerste regel van Hoog op de gele wagen. Uiteindelijk 
zongen we met ons drieën of vieren Zie ginds komt de 
stoomboot.

Nog een paar flarden. Ik heb Willem eens verslagen 
op de tennisbaan; hij heeft ooit revanche genomen. Hij 
opponeerde ‘uit de zaal’ bij mijn promotie. Toen ik in 
Göteborg de eerste voordracht zou houden, kreeg ik 
het verzoek niet te hard te praten: hij moest zijn eigen 
verhaal nog voorbereiden. Na de bijzetting van de as 
van collega Joop Kemperman in Alkmaar hebben we 
ons getroost met een biertje. Willem liep die middag 
een dubbele parkeerboete op.

Samenvattend leen ik een deel van de titel van Wil-
lems afscheidscollege: ‘No complaints’. 

Fred Steutel is emeritus hoogleraar kansrekening aan de TU 
Eindhoven. 
E-mail: <f.w.steutel@tue.nl>

spontane emissie verstoort het gedrag zodanig dat het 
mogelijk wordt om het systeem te beschrijven met wet-
ten uit de kansrekening.

Lokale algoritmen

Gesterkt door het opgedane diepere begrip stelden we 
ons als volgende doel om beide systemen te verbeteren. 
Ons startpunt was een algoritme dat ontwikkeld is voor 
draadloze netwerken, waarbij iedere individuele zender 
beslissingen neemt alleen op basis van lokale informatie. 

Het algoritme dicteert hoe zenders zich moeten 
gedragen, rekening houdend met het aantal pakketjes 
dat ze nog moeten verzenden. Als blijkt dat sommige 
zenders veel wachtende pakketjes hebben, en dus onvol-
doende kans hebben gehad om alle pakketjes te verstu-
ren, dan moeten deze zenders vaker activeren. De an-
dere zenders moeten juist minder vaak activeren, zodat 
ruimte vrijkomt in het communicatiemedium. Dit hele 
proces van kleine aanpassingen doen wordt keer op keer 
herhaald, zodat het verkeer in het hele netwerk de kans 
krijgt om te stabiliseren. 

Door dit algoritme numeriek en analytisch te bestu-
deren kregen we het vermoeden dat het breder inzetbaar 
moest zijn. Waarom zou het algoritme alleen maar toe-
pasbaar zijn op systemen waarin deeltjes enkel actief (0) 
of inactief (1) zijn, en niet op systemen met meerdere ni-
veau’s (0,1,2,...,n)? Dat laatste komt namelijk voor in de 
atomaire fysica: een elektron kan in verschillende banen 
zitten. Deze natuurkundige inzichten inspireerden ons 
om voor een grotere klasse van netwerken, met meerde-
re niveau’s, te bewijzen dat ze op lokale wijze optimaal 
gestuurd kunnen worden (Sanders, Borst & Van Leeuw-
aarden, 2012).

Controle over atomen

Behalve zenders wilden we ook atomen sturen, en 
daarmee bijdragen aan het begrip van kristallisatie. 
Door de frequenties van lasers als instelbare parame-
ters van het systeem te zien, en begrippen te vertalen 
tussen de atomaire gassen en de draadloze netwer-
ken, konden we een stap in deze richting zetten. Het 
is bekend dat in draadloze netwerken patronen van 
dominante zenders ontstaan, als netwerken onder 
druk staan. Bovendien lijken deze patronen op kristal-
structuren. (figuur 6)

Door deze parallel te trekken zagen we hoe we de 
laserfrequenties verstandig konden kiezen, zodat kristal-
structuren konden ontstaan. De laserfrequenties moe-
ten namelijk zo worden ingesteld dat het gedrag van de 
atomen overeenkomt met het gedrag van zenders die 
veel data moeten versturen. 

Onze relatie tussen de laserfrequenties en de acti-
viteit van zenders geldt echter veel algemener, en niet 
alleen als zenders het druk hebben. Gewapend met de 
opgedane kennis over het sturen van zenders met al-
goritmen, proberen we nu ook om ultrakoude atomaire 
gassen te sturen (Sanders, Van Bijnen, Vredenbregt & 
Kokkelmans, 2013).
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