
 

Jaarverslag 1992 Instituut Wiskundige Dienstverlening
Eindhoven
Citation for published version (APA):
Molenaar, J. (1993). Jaarverslag 1992 Instituut Wiskundige Dienstverlening Eindhoven. (IWDE report; Vol.
9303), (Jaarverslag Instituut Wiskundige Dienstverlening Eindhoven; Vol. 1992). Technische Universiteit
Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1993

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/1fef5161-f1ed-4930-aef6-93d6d498a437


t(j) 
Technische 
Universiteit 
Eindhoven 

\\\\V(a 
Den Dolech 2 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

lnstituut 
Wiskundige Dienstverlening 
Eindhoven 

Rapport IWDE 93-03 

JAARVERSLAG 1992 

J. Molenaar 

februari 1993 



Rapport IWDE 93 - 03 

JAARVERSLAG 1992 

J. Molenaar 

februarl 1993 

Instituut Wiskundige Dienstverlening 

Faculteit Wiskunde en Informatica 

Technische Universiteit Eindhoven 

Postbus 513 

5600 MB EINDHOVEN 

Tel. 040 - 474760 



INSTITUUT WISKUNDIGE DIENSTVERLENING IN 1992 

In deze inleiding maken we enkele algemene opmerkingen over de IWDE-acdviteiten in 1992. 

In het jaaroverzicht daarna wordt de gedetailleerde infonnade gegeven. 

De omvang van de contractresearch was aanzienlijk groter dan in voorafgaande jaren, niet 

zozeer omdat het aantal projecten, alswel omdat de gemiddelde projectgrootte toenam. Tevens 

zijn er enkele (betaalde) voorstudies verricht voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze 

leiden mogelijk tot vervolgprojecten in 1993. Als we een grove indeling naar wisk.undige 

vakgebieden maken van de vragen, vinden we de volgende aantallen: mathemadsche fysica (6x), 

opdmalisering (3x), stadsdek en proefopzetten (2x), differendaalgeometrie (lx), splines (1x), 

chaostheorie (lx). Vanwege djdsdruk. is er in 1992 minder dan in voorgaande jaren gelegenheid 

geweest om projecten zodanig uit te werken dat ze geschikt waren voor publicade in een 

officieel djdschrift. 

Op verschillende manieren is geprobeerd de contacten met bet bedrijfsleven uit te breiden. 

Daarbij is vooral aandacht geschonken aan het MKB. De TUE heeft de technologietransfer naar 

het MKB hoog in het vaandel staan getuige het feit dat de rede gedteld "De ivoren toren?", die 

de rector magnificus uitsprak bij de opening van bet academisch jaar 1992-93, bijna geheel aan 

dit thema was gewijd. Zak:elijk gezien is het MKB niet de meest aantrekkelijke partner voor een 

universiteit. Uit IWDE-ervaring is echter gebleken dat de in bet MKB bruikbare wiskunde van 

een verrassend hoog niveau kan zijn. De daaruit resulterende spin-off in de vonn van publicades 

en voorbeelden bij het ondeiWijs is een belangrijk doel van het IWDE. 

Als we inventariseren hoe de contacten in 1992 tot stand kwamen, verkrijgen we bet volgende 

beeld. De grote bedrijven zoals Shell, Philips, NS, KEMA, weten zelf de weg te vinden, 

bijvoorbeeld doordat men persoonlijke contacten heeft binnen de faculteit Wiskunde en 

Informatica. Het MKB komt vooral bij het IWDE terecht via de lnnovatiecentra. Er wordt naar 

gestreefd om in 1993 het IWDE grotere bekendheid te geven bij deze centra. De IWDE-stand 

bij speciale gelegenheden aan de TUE, zoals symposia, opening academisch jaar, KIVI-4ag en 

publieksdag, hebben een contact opgeleverd. Een interview met prof.dr. J.H. van Lint in een 

bekend dagblad leidde eveneens tot een project. 

De bijdragen aan het eerste- en tweede-fase onderwijs waren divers en in omvang ongeveer 

gelijk aan die in de voorafgaande jaren. Enige groei is in 1992 te zien geweest in de organisatie 

van cursussen voor het bedrijfsleven. In sommige gevallen zijn deze cursussen gecombineerd 
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met tweede-fase onderwijs in ECMI-vetband. Bij de cursussen waren als docenten medewerlcers 

van de faculteit Wiskunde en Informatica en van andere ECMI-centra betrokken. 

Tenslotte zij vermeld een verandering in de personele situatie. Mevr. C.I.T. Kolk-Koenraat. die 

a1s part-time secretaresse een belangrijke rol heeft gespeeld bij de opbouw van het IWDE in de 

afgelopen jaren, werd secretaresse bij de ontwerpersopleiding Technische Informatica. 'h is 

opgevolgd door mevr. M.J.P.L. Dankers-HerOer. 
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JAAROVERZICHT IWDE 1992 

Personele bezetting 

prof.dr. P.L. Cijsouw (directeur, pan-time) (PLC) 

mevr. C.I.T. Kolk-Koenraat (secretaresse, part-time, tot IS juni) 

mevr. MJ.P L. Dankers-HerOer (secretaresse, part-time, vanaf 1 juli) 

dr. J. Molenaar (JM) 

dr. S.W. Rienstra (SWR) 

Van september 1992 tot en met februari 1993 is dr. J. Spoelstra van de Universiteit van 

Potchefstroom, Zuid-Afrika, te gast geweest bij het IWDE. Aan genoemde universiteit is men 

zeer gefnteresseerd in het instituut en wil men soortgelijke activiteiten starten. Dr. Spoelstra 

heeft onder andere enkele projecten uitgevoerd en bijgedragen aan het tweede-fase onderwijs. 

Contractresearch 

Shell, Moerdijk, I 

Optimalisatie van de glycolfabriek. De modellering is gereed gekomen en de 

implementatie van optimaliseringsalgoritmen is gestart. Uitvoering: J.L. de Jong, SWR. 

Shell, Moerdijk, II 

Voortzetting van de modellering van de etheenoxidefabriek en implementatie van 

algoritmen voor datavereffening en lekdetectie. Uitvoering: H.N. Linssen, JM. 

Unilever, Vlaardingen 

Ontwikkeling van een expertsysteem van proefopzetten in een SAS-omgeving. 

Uitvoering: E.E.M. van Berkum, A.G. de Waal. B~indiging: juni. 

KEMA, Arnhem, I 

Doorlopende advisering bij de statistische analyse van klimaatmodellen in het kader 

van onderzoek naar bet broeikaseffect De toepasbaarheid van inzichten uit de 

chaostheorie is nader onderzocht. Uitvoering: JM. 
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KEMA, Amhem, II 

Ontwikkeling en implementatie van een algoritme voor "acoustic ranging". Uitvoering: 

SWR, A.P.M. Baaijens, R.M.M. Mattheij. Mgerond: augustus. 

Te Strak.e, Deume 

Bij volledig geautomatiseerd.e weefmachines treedt af en toe draadbreuk op. Er is een 

model opgesteld en doorgerekend om na te gaan of dit euvel voorlcomen kan worden 

door bepaalde onderd.elen een andere vorm te geven. Uitvoering: A.A.F. van de Ven, 

P.H. van Lieshout Mgerond: mei. 

DOW Benelux, Terneuzen 

Er is een model opgesteld voor de beschrijving van polymeerstroming. Met dit model 

blijken de gemeten instabiliteiten uitstekend beschreven te kunnen worden. Uitvoering: 

JM. Mgerond: december. 

Robert Bosch Verpakkingsmachines, Weert 

Er is een programma geleverd. waarmee rechthoekige schouders in verpakkingsmachines 

kunnen worden ontworpen. Uitvoering: JM. Afgerond: december. 

Faculteit Werktuigbouwkunde, TUE, I 

Uitbreiding van reeds geleverde programmatuur voor de berekening van de spanningen 

en de vervormingen die optreden in metalen platen tijdens het zogenoemde 

dieptrekproces. Uitvoering: JM, P.H. van Lieshout. Afgerond: december. 

Faculteit Werktuigbouwkunde,TUE, II 

Advisering bij de numerieke integratie over bewegende oppervlakken. Uitvoering: J. 

Spoelstra. Afgerond: december. 

Philips Lighting, Eindhoven 

Optimalisering van de verlichting van sportvelden. Er is een programma geleverd, 

waarmee uitgerekend kan worden hoe de schijnwerpers gericht dienen te worden om 

een zo uniform mogelijke verlichting te krijgen. Uitvoering: J. Spoelstra. 

Venter is er een aantal voorstudies uitgevoerd: 

Bovema, Milsbeek 

Modellering van de windbelasting van luchtroosters. Uitvoering: SWR. 
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St Antonius, Maasbracht 

Bepaling van de kromming van metalen platen. Uitvoering: H.G. ter Morsche. 

Klima, V alkenswaard 

Berekening van de eigen:frequenties van metalen constructies. Uitvoering: A.A.F. van de 

Ven. 

Contractonderwijs 

Er zijn drie bedrijfscursussen georganiseerd voor DAF Trucks B.V. Het aantal dee1nemers 

bedroeg steeds 15. 

Basisstatistiek voor de DAF praktijk, 12, 19 en 24 februari. Docenten: J.J.M. Rijpkema, 

J.T.M. Wijnen. 

Idem op 16 en 20 september en 21 oktober. 

Proefopzetten in de DAF praktijk, 10, 17 en 25 maart. Docenten: E.E.M. van Berkum, 

J.T.M. Wijnen. 

Er waren drie cursussen met open inschrijving: 

Spline Approximatie, 13 - 15 januari. Docenten: H.G. ter Morsche, C.W.A.M. van 

Overveld, C.J.J.M. van Ginneken. 

Aero-Akoestiek, 10- 12 juni. Docenten: A. ffirschberg, SWR. 

Liquid Crystal Devices, 25/9 - 1/10. Docent: F.M. Leslie (Glasgow). 

Aan de laatste drie cursussen hebben ook cursisten van de ontwerpersopleiding "Wiskunde voor 

de Industrie" meegedaan. 

Er is tijd besteed aan het voorbereiden van EPICQS cursussen en aan COMEIT cursussen over 

het thema "Wiskunde en de PC". 

Acquisitie 

a) Er zijn gesprekken gevoerd met diverse bedrijven om contacten te leggen en mogelij'ke 

projecten voor te bereiden. We noemen hiervan: 
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Philips Medical Systems, Best, algemene kermismaking. 

Van Helvoirt B.V., Berlicum, positiebepaling van boorkoppen met behulp van 

lasermetingen. 

Plastische Chirurgie, AZ Nijmegen, geometrische aspecten van skin

expanders. 

Icr, Hengelo, ordetplanning in een kartonfabriek. 

Van Geel Systems, Boxtel, produktieplanning plafonddelen en bepaling van 

het dempingsgedrag van geperforeerde platen. 

Weld-Equip, Helmond, warmtediffusie in soldeerelementen. 

St Antonius. Maasbracht, besturing van NC snijmachines. 

Nederlandse Spoorwegen, Utrecht, algoritmen voor het maken van personeel

en materiaalroosters, statistische verwerking van reizigersenquetes. 

b) Er is getracht het IWDE meer bekendheid te geven door middel van de volgende 

activiteiten: 

Onderwijs 

Een interview in het blad Innovisie van de Innovatiecentra in Nederland. 

Een anikel in de Cursor over de IWDE-activiteiten. 

Lezing over het IWDE tijdens de Senaatslunch op 8 mei (PLC). 

Presentatie middels een stand tijdens het symposium "Mathematische Fysica in 

de Industrie" op 5 juni. 

Idem tijdens de opening van het academisch jaar op 7 september. 

Idem tijdens een KIVI-dag op 12 september. 

Idem tijdens het symposium "Wiskunde: Vast Punt in de Industrie" op 11 

november. 

Starten van een serie artikelen in het Mededelingenblad van de faculteit 

Wiskunde en Informatica met als them a "Rondom het IWDE". 

Aan het eerste-fase onderwijs is bijgedragen door zitting te nemen in de examencommissie van 

de volgende kandidaten: 

A.C.T. Aarts, 12 juni, JM. 

M.F. Donker (scheikunde), 18 augustus, SWR. 

A.I. Reynen (natulXkunde), 12 oktober, SWR. 
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J. van Bemmelen, 28 oktober, JM. 

C. de Haan (werktuigbouwkunde), 25 november, JM. 

Bij enkele van deze kandidaten is ook geassisteerd bij de begeleiding. 

Aan het tweede-fase onderwijs is op een aantal manieren deelgenomen: 

i) Begeleiding van buitenlandse studenten die in Nederland in ECMI·verband stage liepen; 

P. Rustanius (Fmland), bij Shell Moerdijk. Stageverslag: Estimation of 

systematic and random errors in the ethylene oxide plant of Shell Chemie 

Moerdijk. Begeleiding: H.N. Linssen, JM. 

J. Walker (Glasgow), bij DOW Benelux, Temeuzen. Stageverslag: The 

generation of shear rate-viscosity curves via Graessley's polydisperse theory. 

Begeleiding: R. Koopmans, S.A. de Vries, JM. 

A. Noack (Dresden), bij TUE. Studie op het gebied van de chaostheorie. Dit 

werk heeft geleid tot een publicatie: "Der tropfende Wasserhahn - ein Beispiel 

fUr ein System mit chaotischem Vetbalten" in: Proceedings of the International 

Seminar ISAM '92 in Gaussig (FRO), Technische Universitllt Dresden 1992. 

Begeleiding: JM. 

ii) In ECMI-verband zijn twee cursussen in bet buitenland verzorgd: 

Aero-Acoustics, Glasgow, 20- 29 januari, docenten: A. Hirschberg, SWR. 

Chaos Theory and Time Series Analysis, Grenoble, 18 - 22 mei, docent: JM. 

iii) Er is een cursus verzorgd voor de cursisten van de ontwerpersopleiding "Wiskunde 

voor de Industrie": 

A mathematical introduction of fluid mechanics, 8 - 17 december, docent: J. 

Spoelstra. 

Tevens is J. Spoelstra een van de docenten geweest bij de "Modelling Week" in Linz, 

Oostenrijk, 6 - 13 september, waar cursisten uit de diverse ECMI-centra in groepjes 

werkten aan modelleringsproblemen. 

iv) Organiseren en begeleiden van afstudeerstages van cursisten van de ontwerpersopleiding 

"Wiskunde voor de Industrie": 
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J.W. Knobbe, Gasunie, Groningen, februari 1992 - maart 1993, begeleiding: 

JM, Vorenkamp. 

S.J.H. Beukers, TNO/IGO, Delft, oktober 1991 - april 1992, begeleiding: 

K.aasschieter. 

J.M.H. van den Bosch, TPD, Delft, februari - augustus, begeleiding: Ten Thije 

Boonkkamp, Jansen. 

J.E.O. Meuwissen, DOW Benelux, Temeuzen, februari - augustus, begeleiding: 

Aarts. 

A.F. Bloemen, PIT Research, Leidschendam, maan - september, begeleiding: 

Lenstra, Hurlcens. 

R.J. de Lange, ORTEC (Gouda), AUV (Cuijk), maan - september, 

begeleiding: Lenstra, Van Hoessel. 

S.W.A. Roijakkers, MBLE Philips, Brussel, september 1992 - februari 1993, 

begeleiding: Van Tilborg. 

MJ.M.M. van Asperdt, F. van Lanschot Bankiers, 's-Hertogenbosch, mei -

november, begeleiding: Van Tilborg. 

Voordrachten I Presentatie 

9 maart: "Voorbeelden van maatschappelijke functies van de wiskunde", gastcollege 

KUN, JM. 

18 maan: "Wiskunde in de industrie", gastcollege RUU, JM. 

8 mei: "Het IWDE", tijdens senaatslunch TUE, PLC. 

30 september: "Industri~le Wiskunde: Enkele voorbeelden", P-colloquium TUE, JM. 

Bezoek Congressen en Symposia 

Non-Linear Dynamics Day, Delft, 7 januari, JM. 

Mathematisch Congres, Delft, 22 april, JM, PLC. 

AIAA Aero-Acoustics Conference, Aken, 11 - 15 mei, SWR. 

Symposium "Mathematische Fysica in de Industrie", TUE, 5 juni, PLC, SWR, JM. 

Congres Chaos Theory, Woudschoten, 16 juni, JM. 

Computer Algebra Symposium SCAFI, Amsterdam, 5 november, JM. 

Symposium "Wiskunde: Vast Punt in de Industrie", TUE, 11 november, PLC, ~ 

SWR. 

9 



Journal of Engineering Mathematics (JEM) 

Er is veel werk verzet als assistent-editor van de JEM (SWR). In 1992 zijn er 35 artikelen 

gepubliceerd. Er zijn 83 artikelen aan het tijdschrift aangeboden en er zijn 23 artikelen 

geaccepteerd voor publicatie. 

Werkgroep Industriele en Toegepaste Wiskunde (WITW) 

Een der medewerkers (JM) heeft gefungeerd als secretaris van de WITW, een werkgroep die 

door het bestuur van het Wiskundig Genootschap (WG) is ingesteld om advies uit te brengen 

over de mogelijk.heden om als WG de industrieel en toegepast wiskundigen in Nederland beter 

dan tot nu toe het geval is van dienst te zijn. 

Rapporten 

IWDE 92-01 

IWDE 92-02 

IWDE 92-03 

IWDE 92-04 

IWDE 92-05 

IWDE 92-06 

IWDE 92-07 

IWDE 92-08 

IWDE 92-09 

IWDE 92-10 

IWDE 92-11 

IWDE 92-12 

IWDE 92-13 

Jaarverslag 1991, JM 

The Modelling of Polymer Flow, Parts 2 and 3, JM 

Acoustical Detection of Obstructions in a Pipe with a Temperature Gradient, 

SWR 

The Modelling of Rear-Wheel Steering. JM 

Chaos Theory and Time Series Analysis, JM 

An Introduction to Acoustics, A. Hirschberg, SWR 

A Multiple Scales, Modal Expansion Solution for the Acoustical Detection of 

Obstructions in a Coal Gassification Exhaust Pipe, SWR 

User's Guide and Program Description of ACOUSTIC-RANGING, A.P .M. 

Baaijens 

Optimalisatie Glycolproductie, Voorstudie (Fase I), J.L. de Jong 

Een Voorstudie voor de Mogelijke Berekening van de Windlast op 

Luchtroosters, SWR 

Passage StafettendUse langs weefgarens, A.A.F. van de Ven, P.H. van 

Lieshout 

Het Ontwerpen van Vierhoekige Schouders, JM 

2-D Integration with Moving Boundaries, J. Spoelstra 
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Publica ties 

"A note on the Kutta condition in Glanert' s solution of the thin aerojoil problem", 

S.W. Rienstra, JEM, Vol. 26, 1991, pp. 61-69. 

Dit artikel vonnt ook een hoofdstuk: in het boek: 

"Problems in applied industrial and engineering mathematics", editors: H.K.. Kuiken. 

S.W. Rienstra, 1992, Kluwer Ac. Publ. Dordrecht/London, ISBN 0-7923-1680-0. 

"Mathematical modeling and dimensional analysis", J. Molenaar, pp. 93-120 in "Topics 

in Engineering Mathematics, Modeling and Methods", editors: A. v.d. Burgh, J. 

Simonis, 1992, Kluwer Ac. Publ. Dordrecht/London, ISBN 0-7923-2005-0. 

Dit is een bewelkte versie van Report IWDE 92-04. 

"Acoustical detection of obstructions in a pipe with a temperature gradient", S.W. 

Rienstra, pp. 151-179 in "Topics in Engineering Mathematics, Modeling and Methods", 

editors: A. v .d. Burgh, J. Simonis, 1992, Kluwer Ac. Publ. Dordrecht/London, ISBN 0-

7923-2005-0. 

Dit is een bewerkte versie van Report IWDE 92-03. 

"The optimal collar", J. Molenaar, pp. 215-220 in "Proceedings of the Sixth European 

Conference on Mathematics in Industry, Limerick, BG Teubner, Stuttgart, 1992. 

"Estimating trends and stochastic response functions in dendro-ecology with an 

application to fir decline", H. Visser, J. Molenaar, pp. 221-234 in "Forest Science .. , 

Vol. 38, 1992. 

"Air pollution stress in the Bavarian Forest?", J.Molenaar, pp. 870-872 in "Forest 

Science", Vol. 38, 1992. 
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