
CWI in Bedrijf
Wiskundige algoritmen essentieel voor ASML,
zegt VP John Koster in CWI presentatie

De plattegrond van het Centrum Wiskunde &

Informatica in het Amsterdamse Science Park toont

namen als Eulerzaal, Newtonzaal en Turingzaal. Niet

toevallig, voor een instituut dat al meer dan een halve

eeuw theoretische wiskunde en computerwetenschap

tracht te verbinden met de praktijk.

a a r d e

Bezoekers van het evenement kregen een waardebon aange-

boden voor een maand samenwerking met een CWI onderzoe-

ker, (foto's: Hans van Thiel)

HANS VAN THIEL • et CWI richt zich tegenwoordig
•"• °P gebieden als energie, logis-

• tiek, life sciences en software,
en informatie in het algemeen. Op het
evenement 'CWI in Bedrijf' werd dat
onderzoek op informele wijze gepre-
senteerd aan zo'n 300 relaties die daar-
bij tevens contacten konden leggen en

onderhouden. CWI maakt zich sterk
voor de combinatie van publiek en pri-
vaat onderzoek. In het kader daarvan
werd zelfs, met een echte waardebon,
gratis een mensmaand onderzoekstijd
aangeboden aan gegadigden die een
daarvoor geschikt idee konden aandra-
gen. Dergelijke kleine projecten kun-

nen een aanzet zijn voor een uitgebrei-
dere samenwerking, zo hoopt het CWI.

Een bekende en gevestigde toepassing
van het instituut is de Monet database
die zelfs een eigen gebruikersgroep
heeft. Van Monet bestaat een open-
source en een commerciële versie, en

ASMLVP Software Development John Koster betoogt dat de precisie van de ASMt-machines onmogelijk is zonder wiskundige algoritmen

en control software.
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Software
Monetdb solutions is het spin-off
bedrijf dat daarmee inkomsten gene-

reert.

Ook 'spinque' is een spin-off van CWI
en ontwikkelt software waarmee
gebruikers snel en eenvoudig zoekma-
chines op maat kunnen bouwen.

Spinque gebruikt 'search as strategy'
als slagzin en is ontstaan vanuit een
project naar intelligent zoeken in de
octrooiliteratuur.
Op het gebied van logistiek zijn er pro-
jecten voor planning van hulpdiensten,
dynamisch verkeersmanagement,
logistiek in klassieke zin, maar ook voor
datastromen in mobiele netwerken. In
al deze gebieden kan wiskundige ken-
nis worden toegepast, zoals waar-
schijnlijkheidsrekening, combinatori-
sche optimalisering, wachtrijtheorie
enzovoorts.
Ook in de energiesector is dergelijke
kennis van belang, bijvoorbeeld bij het
beheer van 'smart grids' voor elektrici-
teitsnetwerken en het omgaan met
pieken en dalen in verbruik en produc-
tie. Bij het ontwerp van zonnecellen en
de synthese van biobrandstof worden
wiskundige modellen toegepast.

Samenwerking
In het lezingenprogramma brak John
Koster, vice-president software-deve-
lopment van ASML, een lans voor
samenwerking met derden bij het ont-
werpen van lithografische machines.
Zoals bekend worden die gebruikt bij
de fabricage van IC's, en ASML is een
multi-national met alle chipfabrikan-
ten van de wereld als klant.
In zijn presentatie, 'Wiskunde en soft-
ware voor ASML's precisiegereedschap-
pen', schetste hij een beeld van de
technologie en de eisen die aan de
machines worden gesteld. De vereiste
nauwkeurigheid kan alleen bereikt
worden met geavanceerde meet- en
regeltechniek en daarbij behorende
wiskundige algoritmen, zo betoogde
Koster.

Vanuit een heel andere hoek sprak Taco
Dibbits, directeur van het nieuwe Rijks-
museum. Naast de Nachtwacht van
Rembrandt bezit het museum een mil-
joen andere objecten en het is de
bedoeling die allemaal toegankelijk te
maken via de website.
Het Rijksmuseum heeft een heel dui-
delijke filosofie dat de objecten die het

Robot Marv had een eigen hoekje in de Newtonzaal van het
Centrum Wiskunde & Informatica.

bezit zo breed mogelijk toegankelijk
moeten zijn. Het internet speelt daarin
een cruciale rol, stelde Taco Dibbits, en
nieuwe technieken om het contact
interactief te maken en te personalise-
ren helpen om die doelstelling te reali-
seren. •
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