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WISKUNDIGE DIENSTVERLENING IN 1988 

Ontwikkelingen in 1988 

Om de ontwikkelingen in 1988 toe te lichten, moeten we ver teruggaan. De afdeling 

Wiskundige Dienstverlening werd eind 1983 opgericht aan de KUN met als doel het 

bevorderen van de interak.tie tussen bet universitaire onderzoek en onderwijs in de 

wiskunde en de toepassingen van wiskunde in de maatschappij. Als middelen om dit 

doel te bereiken dienden te fungeren interne en externe consultatie 

(contractresearch), contractonderwijs en bijdragen aan bet universitaire, 

toepassingsgerichte onderwijs. Een en ander staat uitvoerig omschreven in 

jaarverslag 1984 (rapport WD 85-01). Het bestaan van een dergelijke afdeling was 

uniek voor Nederland en werd beschouwd als experiment. In de loop der jaren is 

binnen dit experiment veel inzicht verkregen in bet funktioneren van wiskundige 

contractresearch. Binnen zo'n afdeling moeten een commerciele instelling en een 

researchmatige attitude gekombineerd worden. Een te grote nadruk op de 

commerciele zijde zou leiden tot bet vervagen van bet verschil met · gevestigde 

ingenieursburo' s: er worden standaardmethoden toegepast op een beperkte 

verzameling problemen. V oor spin-off naar de academische wereld toe is bet nodig 

niet-standaardproblemen aan te pak.ken. Deze vereisen veel literatuurstudie, 

research, en een grote tijdsinvestering, waardoor ze commercieel gezien niet 

aantrekkelijk zijn. Binnen de afdeling is geprobeerd beide aspekten tot hun recht 

te laten komen in de afgelopen jaren. Er zijn veel konlopende projekten 

uitgevoerd. Daamaast zijn er meer rapponen, publicaties en voordrachten verzorgd 

dan commercieel gezien strikt noodzak.elijk zou zijn geweest. 

Sinds 1983 is in bet algemeen de aandacht voor dit soon aktiviteiten sterk 

toegenomen. In nationaal verband liepen de Technische Universiteiten te Eindhoven 

en Twente hierbij voorop. Internationaal werd er voor "Industrial Mathematics" een 

steeds grotere plaats ingeruimd, o.a. op congressen en in tijdschriften. In bet kader 

van ECMI (European Consortium for Mathematics in Industry) werden er in diverse 

landen speciale opleidingen voor Industriele Wiskundigen gebundeld. In Nederland 

kwam er een dergelijke opleiding te Eindhoven: de tweede fase ontwerpersopleiding 

Wiskunde voor de Industrie. 

Door allerlei omstandigheden werd de interaktie tussen de afdeling WD en bet 

Mathematisch Instituut van de KUN, en daarmee de gewenste spin-off, eerder 

kleiner dan groter. Gezien de hoven geschetste ontwikkelingen werd bet duidelijk 



dat de TUE een veel betere omgeving zou bieden voor dezelfde aktiviteiten. De 

zeer positieve houding van het bestuur van de faculteit W & I aan de TUE heeft 

er toe geleid dat aldaar in 1988 een werkgroep en een stichting in het Ieven zijn 

geroepen onder de naam "Instituut Wiskundige Dienstverlening Eindhoven". De 

doelstelling is gelijk aan bovengenoemde uit 1983. Per 1 augustus zijn enige 

medewerkers uit Nijmegen overgegaan naar Eindhoven. De afdeling is op dat 

moment te Nijmegen opgeheven, waarmee een einde kwam aan een uniek en 

leerzaam experiment. 

Tot 1 augustus zijn er in KUN-verband diverse projekten afgerond. Daarna is er 

vanuit de TUE acquisitie gepleegd en aan projekten gewerkt. Zowel bij acquisitie 

voor als uitvoering van projekten was er veel medewerking binnen de faculteit W & 

I, zodat interaktie met de lopende research is verzekerd. De interaktie met het 

onderwijs betreft natuurlijkerwijze vooral de ontwerpersopleiding Wiskunde voor de 

Industrie. Sommige consultatieprojekten kunnen zeer goed als voorbeeld dienen. 

Tevens werden er via het IWDE zogenaamde 'combinatieprojekten' voorbereid. In 

zo'n projekt werkt een cursist gedurende 6 maanden aan een "open" probleem 

binnen een bedrijf, hierbij gesteund door eerste-fase afstudeerders en begeleid door 

een staflid. De eerste twee combinatie-projekten zijn in 1988 voorbereid en zullen 

naar verwachting in de tweede helft van 1989 uitgevoerd worden. 



JAAROVERZICHT WISKUNDIGE DIENSTVERLENING 1988 

Personele Bezetting 

Prof.dr. F.H. Ruymgaart (hoofd, tot 1/8) 

Prof.dr. S.T.M. Ackermans (hoofd, vanaf 1/8) 

Drs. H.A.E. Duits (tot 1/5) 

Mevr. C.I.T. Kolk-Koenraat (vanaf 1/8) 

Dr. J. Molenaar 

Dr. S.W. Rienstra 

Adviseurs: Drs. Ph. van Elteren (MSA, KUN, tot 1!6), Prof.dr. R.M.M. Mattheij 

(TUE), Prof.dr.ir. O.J. Vrieze (RULi, tot 1/8), Dr. H.W.M. Hendriks (KUN) 

Binnen de faculteit W & I van de TUE is er een grote groep medewerkers, die met 

raad en daad terzijde staan. Degenen hiervan, die ook bij de uitvoering van 

projekten betrokken zijn, staan bij de betreffende projekten vermeld. 

Dienst verienende Aktiviteiten 

Op contractbasis zijn de volgende projekten uitgevoerd voor het bedrijfsleven: 

- Drukker International B.V., Cuyk: 

(a) Implementatie van reeds ontwikkelde software voor berekeningen aan Heat 

Sinks op een PC. 

(b) Uitbreiding van de eerder geleverde software met een module voor de 

warmtehuishouding in zeer dunne coating laagjes (uitvoering H.A.E.D. en J.M.). 

- P.L.E.M., Maastricht: Bestudering van het fenomeen "lijndansen" van 

hoogspanningskabels. Dit verschijnsel is uitgebreid geanalyseerd. De 

theoretische resultaten zijn vervolgens verwerkt in een PC programma, waarmee 

het trillingsged.rag als funktie van de geometrische parameters en de 

materiaalkonstanten berekend kan worden. De berekeningen verklaren eerdere 

metingen zeer goed (uitvoering S.W.R.). 

- DCC, Veenendaal: Er is een zeer snel algorithme ontwikkeld voor een "Key" 

systeem. Hiermee kan software, maar ook datacommunicatie beveiligd worden 

tegen misbruik (uitvoering J.M., S.W.R., H.A.E.D.). 

Douwe Egberts, Utrecht: Advisering m.b.t. berekeningen aan warmtediffusie in 



koffiebonen (uitvoering J.M.). 

- Thomassen International B.V., Rheden: Analyse van de torsie in krukassen van 

zuigercompressoren. (uitvoering J.M.). 

- MSC, Hardinxveld-Giessendam: Analyse van bet trillingsgedrag van boorplatforms 

(uitvoering dr.ir. H.N.M. Linssen en S.W.R.). 

- Unilever, Vlaardingen: Haalbaarheidsonderzoek betreffende een Expertsysteem 

voor Proefopzetten (uitvoering dr. E.E.M. van Berkum). 

Presentatie en Algemene Consultatie 

Er zijn gesprekken gevoerd met vele bedrijven en personen: 

- Protech B.V., Maassluis, (offshore technieken) 

- Adviesburo Hiddinga, Rheden, (windturbines) 

- Ingenieursburo IHN, Leeuwarden, (logistiek) 

- PISCES B.V., Gouda, (software voor stromingsverschijnselen) 

- Heerema B.V., Leiden, (offshore technieken) 

- Sphinx, Maastricht, (krimpgedrag van sanitair aardewerk) 

- Nat. Lab. Philips, Afd. Akoestiek, Eindhoven, (aerodynamisch geluid) 

- Paukenfabriek ADAMS B.V., Thorn, (geluidsproduktie van slaginstrumenten) 

- Ingenieursburo ZOWEL B. V., Eindhoven, (software voor stromingsverschijnselen) 

- Adviesburo FACE B.V., Valkenswaard, (snijden van leer voor schoenen) 

- AQUARIUS B.V., Weert, (ontwerp 'schouder' in bandaftrekmachines) 

- KEMA, afd. Milieu Onderzoek, Arnhem, (onderzoek aan co2 in de atmosfeer) 

- Dhr. Nederhof, (veilig ontwerp touwslagerij) 

- Digitek, Nijmegen, (elektronisch transport van beelden) 

- Rockwool Lapinus B.V., Weert, (gedrag steenwol) 

- Thomassen International B.V., Rheden, (resonanties in compressoren) 

- Dr. Berreklouw, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven, (statistische advisering) 

- Drs. Huismans, bioakoestiek KUN, Nijmegen, (stralenakoestiek) 

Tijdens deze gesprekken zijn er veelal konkrete adviezen gegeven. Voor 

verscheidene van deze bedrijven is voorts een probleemanalyse gemaakt met 

daaraan gekoppeld een projektvoorstel. Deze voorstellen zullen in 1989 behandeld 

worden. 

- Ter gelegenheid van de overgang van de KUN naar de TUE is er een persbericht 



uitgegaan vanuit de TUE en zijn er artikelen verscbenen in bet TUE blad Cursor 

(september, 1988) en bet W & N Bulletin van de KUN. 

- In november is er een eenvoudige, docb kleurrijke folder ontworpen en 

uitgegeven waarin de aktiviteiten van bet Instituut Wiskundige Dienstverlening 

Eindhoven gepresenteerd worden. 

- Een der medewerkers (S.W.R.) beeft zitting gebad in de KUN werkgroep 

"Beveiliging Software Ethernet", waaruit nuttige adviezen zijn voortgekomen aan 

het URC, KUN. 

Bezoek congressen, etc. 

- 23e Nederlands Mathematiscb Congres, 7 en 8 april, Eindhoven (S.W.R.). 

- N.A.G. vergadering, "Bio- en eco-akoestiek" 17 mei 1988, (S.W.R.). 

- ECMI conferentie, 27-31 augustus, Glasgow (J.M., S.W.R.). 

- Symposium Wiskunde voor de Industrie, 11 november, Eindhoven (J.M., S.W.R.). 

Onderwijs 

- Er is een stagiaire begeleid bij de KEMA met als afstudeerverslag: 

Verwijdering van Luchtverontreiniging uit de Rookpluim van een 

Elektriciteitscentrale door Regen; Maria van den Meijdenberg, juli 1988. 

- Er zijn bijdragen geleverd aan bet Modellencoloquium, faculteit W & I, TUE. 

- Er zijn "combinatieprojekten" voorbereid bij Sphinx en AKZO. In een dergelijk 

projekt za1 gedurende 6 maanden door een team gewerkt worden aan een 

praktijkprobleem van flinke omvang. Het team za1 bestaan uit een "Wiskunde 

voor de Industrie" cursist, enige eerste-fase afstudeerders, een begeleider vanuit 

de TUE en een begeleider vanuit bet bedrijf. De projektomschrijving bij AKZO is 

te vinden in de notltle: 'Parameters schatten', Omschrijving van een 

onderzoekonderwerp van een Combinatieprojekt bij AK.ZO, afd. CRS, Arnhem. 

Er is zitting genomen in de afstudeercommissie van H. Frings, die op 26 mei 

afstudeerde, met als verslag: "A comparison of two causality criteria in the 

stability problem of acoustic waves in a mean flow along an impedance wall". 



Ontvangst Bezoeker 

Dr. H. Morrison, Kaapstad, Zuid-Afrika is 15 januari op bezoek geweest in het 

kader van een studiereis. In Zuid-Afrika zijn er vergevorderde plannen om 

toepassingen van wiskunde in de industrie te bevorderen en een opleiding op dit 

gebied te starten. 

V oordrachten, etc. 

- Amplitude-Tension Relation in Galloping Overhead Transmission Lines, voordracht 

Universiteit Luik, 5 februari (S.W.R.). 

- Het Toepassen van Wiskunde in de Industri~le Praktijk, gastcollege Wiskunde en 

Samenleving, R.U.U., 2 maart (J.M.). 

- Wiskunde in de Industri~le Praktijk; Blunders en Successen, gastcollege Wiskunde 

en Samenleving, KUN, 11 maart (J.M.). 

- Some Problems From Duct Acoustics, voordracht Shell Rijswijk, 10 mei (S.W.R.). 

- Nonlinear free vibrations of coupled spans of suspended cables, voordracht ECMI 

conferentie, Glasgow, 31 augustus (S.W.R.). 

- Vrije trillingen van hoogspanningslijnen, colloquium voordracht R.U.U., 20 

oktober (S.W.R.). 

- Het Kalman Filter en de Zure Regen, colloquium voordracht TUE, 1 november 

(J.M.). 

- Het Instituut Wiskundige Dienstverlening Eindhoven, voordracht Symposium 

Wiskunde voor de Industrie, TUE, 11 november (J.M.). 

Rapporten 

In de rapportenserie van de afdeling zijn verschenen: 

Rapport WD 88-01: Jaarverslag 1987, J. Molenaar, Februari. 

Rapport WD 88-02: Gebruik van bet simulatiepakket bij de Euroline, H.A.E. Duits, 

J.H.G. Jansen, Februari. 

Rapport WD 88-03: Softwarebeveiliging met een "Key", J. Molenaar, Mei. 

Rapport WD 88-04: Fundamental Aspects of the Kalman Filter, J. Molenaar, H. 

Visser, May. 

Rapport WD 88-05: The Effect of Coating Layers on Diamond Heat Sinks, I. 

Molenaar, June. 

Rapport WD 88-06: A Non-linear Theory of Free Vibrations of Single and Coupled 

Suspended Elastic Cables, S.W. Rienstra, July. 

Rapport WD 88-07: Gebruiksaanwijzing Heat Sink Programma's CYLOP, CYLIN, 

BLKOP, BLL YN, J. Molenaar, July. 



Rapport WD 88-08: User's Guide and Description of CABLE, a PC programme to 

Analyze Cable Vibrations, S.W. Rienstra, July. 

Rapport WD 88-09: Non-linear Free Vibrations of Coupled Spans of Suspended 

Cables, S.W. Rienstra, July. 

Rapport WD 88-10: Ontwikkeling vna een Expertsysteem voor Proefopzetten, E.E.M. 

van Berk:um, December. 

Rapport WD 88-04 is ook verschenen als KEMA uitgave onder nummer NPZR73-6, 

50385-MOF-88-3206 

In de RANA rapporten serie van de faculteit W & I van de TIJE is verschenen: 

RANA report 88-18: Generalised KKR. Dit rapport is 'submitted' naar J. Phys.C.: 

Solid State Physics, J. Molenaar, oktober. 

Publicaties 

Vanuit de afdeling zijn de volgende publicaties verzorgd. Indien een publicatie 

(bijna) identiek is aan een reeds uitgegeven rapport, wordt er · naar het 

rapportnummer verwezen. 

- Multiple Scattering Theory beyond the KKR Approximation, J. Molenaar, J. 

Phys.C.: Solid Stat Physics (21), 1988, 1455-1468. (Rapport WD 87-05). 

- Modeling of Skin Expanders, H.A.E. Duits, J. Molenaar, J.H.A. van Rappard, 

Plastic and Reconstructive Surgery, Vol 82, no 5, nov. 88, pp 833-837. Ook 

verschenen als chapter 6 in: Controlled Tissue Expansion in Reconstructive 

Surgery, thesis, defended March 2 in Groningen by J.H.A. van Rappard. 

- Surface Area Increase in Tissue Ergonomics, J.H.A. van Rappard, J. Molenaar, K. 

van Doom, G.J. Sonneveld, J.M.H.M. Borghouts, verschenen als chapter 7 in 

bovengenoemde thesis en "submitted" naar Pl. Rec. Surg. 

- 1-d Reflection at an Impedance Wall. S.W. Rienstra J. of Sound and Vibrations, 

125 (1), 1988,43-51. (Rapport WD 87-02). 

- Sound Transmission in a Slowly Varying Lined Duct Flow, S.W. Rienstra Nieuw 

Archief v. Wiskunde, 6 (1-2), 1988. (Rapport WD 87-04). 

- Kalman Filter Analysis in Dendoclimatology, H. Visser, J. Molenaar, Biometrics, 



december 1988. 

- The Kalman Filter as a Factor Score Estimator Compared with the Regression 

and Bartlett Estimators, J.J. Oud, J. Molenaar, in: The Many Faces of 

Multivariate Analysis, Proceedings of the SMABS-88 Conference, Groningen, 

december 1988, pp 210-222. 


