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INSTITUUT WISKUNDIGE DIENSTVERLENING EINDHOVEN IN 1990 

In bet eerste deel van dit jaarverslag bespreken we kort de a.ktiviteiten binnen bet Instituut 

Wiskundige Dienstverlening Eindhoven (IWDE) in 1990 en aan de hand daarvan enkele 

beleidsvoomemens voor 1991. In bet tweede deel van dit verslag treft u een gedetailleerd 

overzicht van de aktiviteiten aan. 

Er is in 1990 gewerlct aan 15 contractresearchprojecten. Ongeveer een derde deel daarvan was 

al gestart in 1989. Een globale indeling naar wiskundige vakgebieden geeft bet volgende beeld: 

mathematiscbe fysica (4). geometric (3), coderingstheorie (1), optimaliseren (2), statistiek (5 

waarvan 4 over proefopzetten). Bij veel projecten is niet aileen de acquisitie en opstartfase 

verzorgd door de vaste medewerlcers van bet IWDE maar ook de uitvoering. In 1991 zal er naar 

gestreefd worden bet aandeel van de andere medewerlcers van de faculteit W &I in de uitvoering 

sterlc te Iaten toenemen, zodat deze contractresearcb meer dan voorheen leidt tot contacten van 

de gehele faculteit met de industrie. Tevens zal getracht worden de omvang van de projecten te 

Iaten toenemen. Een groot aantal relatief kleine projecten leidt tot een versnippering van de 

aandacht en kost veel extra tijd, doordat ieder contact met een bedrijf een zekere aanloopperiode 

nodig heeft. 

In het kader van contractonderwijs zijn er twee bedrijfscursussen over proefopzetten georgani

seerd. De betreffende bedrijven kregen een cursus aangeboden die aangepast was aan hun 

specifieke wensen. De cursussen werden verzorgd in nauwe samenwerlcing met bet Rekencen

trum van de TUE. ZJ:, omvatten veel computerpractica, die door de deelnemers in bet algemeen 

zeer gewaardeerd werden. Twee cursussen die om andere redenen aan de TUE werden gegeven 

zijn voor personen uit het bedrijfsleven opengesteld in bet kader van Postacademisch Onderwijs; 

dit betrof de cursussen "Eindige Elementen Methoden" en "Distributie, Locatie en Allocatie". In 

de toekomst za1 geprobeerd worden dit soon onderwijs uit te breiden tot andere vakgebieden. 

Dit zal zo veel mogelijk plaatsvinden in bet kader van het programma voor continuing education 

van het European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI). ZlJ 'n wiskundecursus ten 

behoeve van de industrie kan dan in de diverse ECMI-centra gegeven worden; omgekeerd staan 

cursussen van andere ECMI-centra ter beschikking van het IWDE. 

De acquisitie werd dit jaar gekenmerkt door vecl nieuwe contacten met het bedrijfsleven, 
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waaruit echter op kone tennijn relatief weinig projecten voortgekomen zijn. De redenen waarom 

soms veelbelovende contacten weinig opleverden lopen sterk uiteen. Om een indruk te geven 

noemen we er enkele: een bedrijf verhuisde naar het buitenland, in een ander bedrijf kwamen er 

grote financi~le problemen aan het licht en een derde bedrijf ging een fusie aan met grote 

reorganisaties als gevolg. 

De interactie met het interne onderwijs verliep grotendeels via de ontwerpersopleiding Wiskunde 

voor de Industrie. De hoeveelheid hieraan bestede tijd is nogal toegenomen ten opzichte van het 

voorgaande jaar. De meeste afstudeerstages van cursisten zijn georganiseerd via het IWDE, 

terwijl ook vrij veel is bijgedragen aan de begeleiding van deze stages. Een andere onderwijsac

tiviteit betrof het begeleiden van een buitenlandse student die in het kader van studentenuitwis

seling een stage vervulde binnen bet IWDE en meewerkte aan een van de contractresearchpro

jecten. 

De interne research kwam grotendeels voon uit de contractresearch. Naar aanleiding hiervan zijn 

er voordrachten gehouden en publicaties voorbereid. Tevens is er enige tijd besteed aan een 

editorscbap van de Journal of Engineering Mathematics en aan bet schrijven van een boek over 

beginwaardeproblemen, waarin veel van de IWDE-ervaring op bet gebied van mathematisch 

modelleren verwerkt is. 

Op 1 september 1990 trad prof.dr. S.T.M. Ackermans terug als directeur van bet IWDE; zijn 

plaats werd op dezelfde datum ingenomen door prof.dr. P.L. Cijsouw. 
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JAAROVERZICHT 1990 

Personele Bezetting 

Prof.dr. S.T.M. Ackennans (tot 1/9, directeur, part-time) 

Prof.dr. P.L. Cijsouw (vanaf 1/9, directeur, part-time) 

Mevr. C.I.T. Kolk-Koenraat (part-time) 

Dr. J. Molenaar (JM) 

Dr. S.W. Rienstra (SWR) 

Contractresearch 

Unilever Research, Vlaardingen. 

Zie jaarverslag '89. Afgerond 1 maart '90. Uitvoering: E.E.M. van Berkum. 

Kemira, Rozenburg. 

Zie jaarverslag '89. Afgerond 1 april '90. Uitvoering: J.Th.M. Wijnen. 

Oce, Venlo. 

Berekening van de doorbuiging van rollers, waannee papier getransporteerd wordt. Er is 

theorie ontwikkeld en een computerprogramma geleverd. Uitvoering: SWR, H. Willem

sen. 

SKF, Veenendaal. 

Zie jaarverslag '89. Het geleverde computerprogramma is aangepast op verzoek van 

SKF. Uitvoering: JM. 

Aquarius, Ween. 

Zie jaarvers1ag '89. De theorie in rapport IWDE 89-09 is gei'mplementeerd in een 

computerprogramma. Uitvoering: JM. 

Helvoet, Hellevoetsluis. 

Zie jaarverslag '89. De advisering is afgerond per 30 september. Uitvoering: E.E.M. van 

Berkum, H.N. Linssen. 
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G.E. Plastics, Bergen op Zoom. 

Er is een driedaagse cursus venorgd over "Proefopzetten met SAS" met een aansluitende 

extra dag over problemen uit de G.E. praktijk. Docenten: J.B. Dijkstra, M.J.M. Rietjens 

met assistentie van J.Th.M. Wijnen en E.E.M. van Berkum. 

Rijkswaterstaat, Rijswijk. 

Er is een coderingsalgoritme geanalyseerd dat toegepast kan worden bij het beveiligen 

van de communicatie tussen auto's en registmtiestations langs autosnelwegen. Dit project 

is onderdeel van een ondenoek naar de technische aspecten van rekening rijden. 

Uitvoering: H.C.A. van Tilborg. 

Thomassen International, Rheden. 

De reeds eerder geleverde software is uitgebreid, zodat wrijvingseffecten in rekening 

gebracht kunnen worden. Uitvoering: C.J.J.M. van Ginneken, W.J.J. Kuijpers, JM. 

Philips Nat.Lab., Eindhoven. 

Het fitten van data met behulp van e-machten. De gevmagde wiskundige techniek wordt 

gebruikt bij het stabiliseren van oscillatorkristallen t.o. v. tempemtuurschommelingen. 

Uitvoering: K. Ramskov, JM. 

DOW Chemical, Temeuzen. 

Tweedaagse cursus rond "Proefopzetten met SAS". De cursus is tweemaal gegeven. 

Docenten: J.B. Dijkstm, M.J.M. Rietjens. 

Philips CFr, Eindhoven. 

Advisering m.b.t. het bepalen van een stmtegie om ingewikkelde configuraties te frezen 

met een NC-freesmachine. Uitvoering: JM, SWR. 

Philips CFr, Eindhoven. 

Advisering m.b.t. het dynamisch besturen van de freeskop van een NC-freesmachine. 

Uitvoering: A.A. Reusken, SWR. 

Heerema, Leiden. 

Er is in fase 1 theorie ontwikkeld en gei'mplementeerd voor het berekenen van de 

krachten, die een rol spelen bij het leggen van pijpen op de zeebodem vanaf een 

legschip. In fase 2 zijn speciale situaties bestudeerd. Deze treden op als het leggen in 
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voile zee gestart of beeindigd wordt. In deze gevallen wordt het uiteinde van de pijp 

met een kabel aan de zeebodem respectievelijk het legschip verbonden. Uitvoering: 

SWR. 

Drukker, Cuijk. 

Er is theorie ontwikkeld voor de beschrijving van warmtegeleiding in dunne laagjes 

diamant. Uitvoering: JM, SWR. 

Kema, Arnhem. 

Advisering bij de statistische analyse van boomringgegevens en klimaatmodellen in bet 

kader van onderzoek naar de effecten van zure regen en het toenemende C02 gehalte in 

de atmosfeer (broeikaseffect). Uitvoering: JM. 

Acquisitie 

Naast bovengenoemde contacten zijn er besprekingen gevoerd met diverse andere bedrijven. 

Sommige contacten beperkten zich tot een gesprek, waarin antwoord gegeven kon worden op 

een eenvoudige vraag. Andere contacten zijn veel uitvoeriger geweest en leidden in sommige 

gevallen tot offertes, die niet geaccepteerd werden. In navolgende opsomming vermelden we de 

bedrijven, de onderwerpen en de redenen waarom er geen project tot stand kwam. 

Altometer, meten van stroomsnelheden in vloeistoffen. Bedrijf is verplaatst naar 

Zwitserland. 

Philips, focussering van een elektronenkanon. Philips kreeg fmanci~le problemen. 

Campina/Melkunie, routering voor de melkophaaldienst en melkproduktendistributie. In 

verband met de fusie van Campina en de Melkunie zijn de contacten opgeschort tot in 

1991. 

Unilever, implementatie van algoritmes voor de bepaling van vetmengseleigenschappen. 

Het project bevatte zo 'n nadruk op programmeeraspekten, dat men het bij nader inzien 

liever door een sofiwarebureau liet uitvoeren. 

DAF, warmteverdeling in een autoradiator. De vraag was te beantwoorden vanuit 

standaardliteratuur. Voor de numerieke implementatie had men geen geld over. 

DCC, algoritme voor de beveiliging van electronische datacommunicatie. Men achtte de 

verbetering van een reeds geleverd algoritme niet urgent. 

PQP, besturing van betonschuurmachines. Vraag eenvoudig te beantwoorden. 

Fokker, analyse van het dynamisch gedrag van een robotarm van een satelliet. Deze 
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analyse is uiteindelijk uitbesteed aan het NLR, waannee Fokker nauwe banden 

onderhoudt. De numerieke aspecten zullen naar verwachting wei binnen het IWDE 

behandeld worden in 1991. 

ITP, productieplanning in een raffinaderij. De besprekingen zijn nog niet afgerond. 

In het kader van acquisitie zijn er ook twee Nieuwsbrieven toegestuurd aan bet IWDE

adressenbestand. In Nieuwsbrief 1 werd men uitgenodigd deel te nemen aan een cursus op bet 

gebied van eindige-elementenmethode (docent J.K.M. Jansen) en een cursus op bet gebied van 

planningsmethoden (docent J.K. Lenstra). Tevens werd in de brief de beboefte aan cursussen 

over speciale wiskundige onderwerpen gepeild. In Nieuwsbrief 2 is informatie verstrekt over het 

instituut in bet algemeen en een vienal afgeronde projecten in het bijzonder. De respons op 

beide Nieuwsbrieven was gering, waaruit is geconcludeerd dat dit soon mailing aan het 

adressenbestand niet erg nuttig is. 

Onderwijs 

Bijdragen aan bet eerste-fase onderwijs: 

Medebegeleiding van de afstudeerstage van P.J. Andriesse bij "De Dorschkamp" te 

Wageningen. (afstudeerdocent H.N. Linssen). Deze stage mondde uit in bet verslag "De 

invloed van bet klimaat op vraatscbade veroorzaakt door Operopbtera brumata en Tortrix 

viridana (Lepidoptera)". (JM) 

Begeleiden van Kurt Ramskov van de universiteit van AarllUS, Denemark.en, die van l/3 

tot l/6 een stage bij bet IWDE liep. (JM) 

Bijdragen aan de Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de lndustrie: 

i) Medebegeleiden van het Modellencolloquium. In het bijzonder kunnen genoemd worden 

een voordracbt op 16 februari over het IWDE-project "Berekening van de ideate 

schouder voor de verpakkingsindustrie" (JM) en een korte serie (werk)colleges over 

"Matched Asymptotic Expansions" (SWR). 

ii) Organisatie en/of begeleiden van afstudeerstages. 

K.K. Hong, Parameters schatten in chemische reactievergelijkingen, AKZO, Amhem, 
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sept. '89 - april '90, eerste begeleider R.M.M. Mattheij, tweede begeleider en organisatie 

JM. 

S.A. de Vries, Stromingsberekeningen aan de Static Mix Reactor, DSM, Heerlen, okt. 

'89 - maan '90, eerste begeleider en organisatie SWR, tweede begeleider A. Lamers. 

P. de Jong, Deformatie van sanitaire keramiek tijdens het bakproces, Sphinx, Maastricht, 

dec.' 89 - mei '90, eerste begeleider J.K.M. Jansen, tweede begeleider A.A.F. van de 

Ven, organisatie SWR. 

H.G.M. Snijders, An approach for modelling the molecular structure-rheology relation

ship of linear polyethylene, DOW Temeuzen, jan. - juni '90, eerste begeleider, R.M.M. 

Mattheij, tweede begeleider en organisatie JM. 

J.H.A. Harink, The logistical control of the assembly process of vehicles, DAF 

Eindhoven, maan - aug. '90, eerste begeleider J. van der Wal, tweede begeleider J.C. 

Wortmann, organisatie SWR. 

J.G. Kester, Het ontwikkelen van een planningsmodel voor de productie in de levens

middelensector, ITPtrNO, jan. .., juni '90, eerste begeleider J.K. Lenstra, tweede 

begeleider P.C. Schuur, organisatie JM. 

T.J.G. Zwankruis, Berekening van watergolfprofielen bij verschillende bodemprofielen en 

waterdiepten, Rijkswaterstaat Den Haag, sept. '90 - febr. '91, eerste begeleider en 

organisatie JM, tweede begeleider A.A. Reusken. 

J.P.M. Laumen, The prediction of water levels in Antwerpen using Kalman filtering, 

Rijkswaterstaat Middelburg, sept. '90 - febr. '91, eerste begeleider M.L.J. Hautus, tweede 

begeleider en organisatie SWR. 

A.G. de Waal, A Stochastic Model for the Errors on a Digital Communication Channel, 

dr. Neher Laboratorium Leidschendam, sept. '90 - febr. '91, eerste begeleider K.A. 

Post, tweede begeleider J.P.M. Schalkwijk, organisatie SWR. 
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Voordrachten 

6 maart, "Voorbeelden van wiskunde in de industrie", gastcollege RUU, (JM). 

20 maart, "Wiskundige en niet-wiskundige aspecten van contractresearch", gastcollege 

KUN, (JM). 

20 april, "Wiskunde voor de Industrie", 25e Nederlandse Mathematisch Congres, 

Nijmegen, (S.T.M. Ackermans). 

1 juni, "Statistiek binnen het IWDE", korte presentatie tijdens het facultair symposium 

Statistiek in de Industrie, (JM). 

8 juni, ''The coupling of acoustical membrane and cavity vibrations", 5th ECMI 

conference, Lahti, Finland, (SWR). 

8 juni, "The spectrum of an inhomogeneous membrane", 5th ECMI conference, Lahti, 

Finland, (JM). 

3 december, "Problemen samenhangend met off-shore pijpleggen", Werkseminariurn 

nurnerieke analyse, Faculteit W&I, (SWR). 

Bezoek Congressen en Symposia 

25e Nederlands Mathematisch Congres, 20 april, Nijmegen, (S.T.M. Ackennans, JM, 

SWR) 

Symposium Statistiek in de Industrie, 1 juni, Faculteit W & I, (JM, SWR) 

5th ECMI Conference, Lahti, Finland, 5-8 juni, (JM, SWR) 

Symposium ter gelegenheid van de 60e verjaardag prof. V. Eckhaus, Rijksuniversiteit 

Utrecht, 11 oktober, (JM) 

Symposium ter gelegenheid van eerste lustrum ITP-TNO, Eindhoven, 8 november (P.L. 

Cijsouw, JM, SWR) 

Symposium Wiskunde voor de Industrie, faculteit W & I, TUE, 23 november (P.L. 

Cijsouw, JM, SWR). 

Rapporten, etc. 

IWDE 90-01 Torsietrillingen in de as van in lijn gestelde gascompressoren, C.J.J.M. van 

Ginneken, W.J.J. Kuijpers. 

IWDE 90-02 Jaarverslag 1989, JM . 
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IWDE 90-03 Design and Analysis of Experiments for Moisture Absorption Efficiency of 

Coated Fertilizers, J.Th.M. Wijnen. 

IWDE 90-04 Numerical calculations of the defonnation of end-supported pressure rollers, 

theory and program description, SWR, H. Willemsen. 

IWDE 90-05 Frequency control in crystals, K. Ramskov. 

IWDE 90-06 The spectrum of an inhomogeneous membrane, JM. 

IWDE 90-07 Prototype of an interactive program for the design of experiments. E.E.M. van 

Berkum. 

IWDE 90-08 Estimation of Kinetical Parameters in Chemical Initial Value Problems, JM. 

Report 90-02 Matched Asymptotic Expansions, Opleiding Wiskunde voor de lndustrie, SWR. 

Er is veel werk verzet als assistant-editor van de Journal of Engineering Mathematics (SWR). 

Tevens is enig refereewerk verricht voor de Journal of Fluid Mechanics (SWR), en zijn twee 

boekbesprekingen voor de Mededelingen van het WG en een boekbespreking voor Kwantitatieve 

Methoden geleverd (JM). 

Publica ties 

Estimating Trends in Tree-Ring Data, H. Visser, J. Molenaar, revised and published in 

Forest Science, Vol. 36, no. 1, pp. 87-100, (1990). 

The Shape of a Sessile Drop for Small and Large Surface Tension, S.W. Rienstra, 

J.E.M., vol.24, pp. 193-202, (1990). 

Non-Linear Free Vibrations of Coupled Spans of Suspended Cables, S. W. Rienstra, 

Proceedings of the 3rd BCMI conference, Glasgow, pp. 133-144, Kluwer A.P. and 

Teubner Stuttgart, (1990). 

The Spectrum of an Inhomogeneous Membrane, J. Molenaar, Proceedings of the 5th 

ECMI conference, Lahti, Finland, (submitted and accepted). 

The Coupling of Acoustical Membrane and Cavity Vibrations, S.W. Rienstra, Procee

dings of the 5th ECMI conference, Lahti, Finland (submitted and accepted). 

Detecting Time-Dependent Qimatic Responses in Tree Rings using the Kalman Filter, 

H. Visser and J. Molenaar, pp. 270-276 in "Methods of Dendrochronology" by E.R. 

Cook and L.A. Kairiukstis (eds), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1990 . 


