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Voorwoord

Dit proefschrift is het resultaat van het promotieonderzoek dat ik de afgelopen 5
jaren heb uitgevoerd onder begeleiding van Hans van den Berg en Michel Mand-
jes. Ik ben hun zeer erkentelijk voor de heel prettige samenwerking, hun toewijding
voor (dit) onderzoek, en hun kennis en kunde; zonder hen had dit resultaat er niet
gelegen.

TNO wil ik danken voor de mogelijkheid en middelen om dit onderzoek uit te
kunnen voeren. Bij aanvang, begin 2004, geschiedde dit onderzoek deels bij en in
samenwerking met de groep PNA2 van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI),
medio 2006 is deze rol overgenomen door het Korteweg-de Vries Instituut (KdVI)
voor Wiskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA); beide wil ik danken voor
de beschikbaar gestelde middelen en begeleiding. Verder dank ik prof. Bong Dae
Choi voor de mogelijkheid om het Telecommunication Mathematics Research Center
(TMRC) aan de Korea University te Seoul te bezoeken voor een periode van 2 maand-
en in 2008.

Delen van dit onderzoek zijn (gedeeltelijk) tot stand gekomen in SenterNovem
projecten: hoofdstukken 3 en 4 in het ‘ICT-doorbraakproject’ EQUANET en de hoofd-
stukken 6, 7, 8 en 9 in het ’Innovatiesubsidie Samenwerkingsproject’ EASY WIRE-
LESS.

Tenslotte wil ik familie, vrienden en collega’s danken voor hun interesse in dit
onderzoek en hun steun gedurende de afgelopen jaren.
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