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Instituut Wiskundige Dienstverlening Eindhoven (IWDE) in 1996 

Het jaar 1996 werd gekenmerkt door aanzienlijke organisatorische verschuivingen. Om de 
inbedding in de vakgroep Wiskunde te versterken werd het IWDE verbreed tot een organisatie 
die alle maatschappelijke dienstverlening van de vakgroep behartigt. Dit is onder woorden 
gebracht in de 'Doelstelling IWDE', die u op pag. 3 aantreft. Prof.dr. P.L. Cijsouw trad 
terug als directeur. Vanaf de start in 1988 heeft hij zich betrokken gevoeld bij het IWDE. 
Vanaf 1990 heeft hij als directeur met toewijding en kunde gewerkt aan de opbouw van bet 
instituut en daartoe talrijke initiatieven ontplooid. De faculteit is hem hiervoor veel dank 
verschuldigd. Zijn taak werd overgenomen door dr. J. Molenaar en een stuurgroep waarin 
de secties van de vakgroep Wiskunde gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. 

Het aantal contractonderzoeksprojecten van bet IWDE oude stijl was in 1996 groter dan ooit. 
In bet IWDE nieuwe stijl kwamen daar bij de extern betaalde aio-plaatsen, de detacheringen 
en de projecten van ontwerpers 'Wiskunde voor de Industrie', voorzover deze extern betaald 
werden. Wat omvang betreft varieerden de projecten sterk, namelijk van kortdurende advie
zen tot vierjarige promotieplaatsen. Wat de gebruikte wiskunde betreft lagen de projecten op 
heel uiteenlopende gebieden. De nadruk lag op de mathematische fysica, statistiek en discrete 
optimalisering. Daarnaast waren er projecten die gebruik maakten van onze expertise op bet 
gebied van de cryptologie, geometrie, logistiek, tijdreeksanalyse, proefopzetten en continue 
optimalisering. 

Het cursusprogramma draaide ook dit jaar heel goed. Vooral voor de statistische cursussen 
was vee! belangstelling zodat deze direct herhaald konden worden. Dr. J .J .M. Rijpkema, die 
een belangrijk aandeel heeft gehad bij de ontwikkeling en bet succes van deze cursussen, heeft 
de faculteit verlaten, maar zal nog wei als docent blijven fungeren. 

Een belangrijke acquisitie-activiteit was het verzenden van informatiemateriaal naar ongeveer 
2.500 adressen. Zoals verwacht bedroeg de respons ongeveer 1%. Naar aanleiding daarvan 
zijn er gesprekken gevoerd, waaruit enige contracten zijn voortgekomen. 

De interactie met de ontwerpersopleiding 'Wiskunde voor de Industrie' is sterk gebleven. Ont
werpers van de opleiding hebben in het kader van hun opleiding enkele (betaalde) projecten 
voor de industrie uitgevoerd, die als vraag bij het IWDE binnenkwamen. Naar verwachting 
gaan enkele daarvan over in reguliere contractresearchprojecten. 

De medewerkers dr. S.W. Rienstra en dr. J. Molenaar hebben in Bandung, Indonesie, als 
docenten gefungeerd bij een 8-weekse 'Research Workshop: Mathematics for Industry' voor 
een groep van 25 Indonesische wiskundigen. Deze cursus werd gegeven in het kader van een 
door de KNAW gesubsidieerde samenwerking Indonesie-Nederland op het gebied van de wis
kundE'. In vNvolg op de cursus komen enkele Indonesische gasten naar de TUE voor verdere 
scholing. Een van hen zal zeer waarschijnlijk daarna een extern gefinanderde promotieplaats 
gaan bezetten. 

Er is veel aandacht besteed aan het hoofdredacteurschap van 'ITW- Nieuws', een blad dat 
in wiskundig nederland in een behoefte blijkt te voorzien en van groot belang is voor de 
beeldvorming rond toegepaste en industriele wiskunde. 
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Doelstelling 

Het IWDE coordineert alle activiteiten van de vakgroep Wiskunde op het gebied van maat
schappelijke dienstverlening. 

Genoemde activiteiten omvatten contractresearch en contractonderwijs: 

Contract research 

In tegenstelling tot de praktijk bij ingenieursbureaus worden er bij voorkeur projecten aan
gepakt die een niet-routinematig karakter hebben en waarvoor nog research op academisch 
niveau nodig is. Andere projecten worden aileen gestart als zij uitzicht geven op een vervolg 
met het beoogde karakter. De uitvoering gebeurt door of onder begeleiding van leden van de 
vaste staf. Zij kunnen daarbij werk Iaten uitvoeren door: 

vierjarige aio's, indien deze een dergelijk project geheel of gedeeltelijk kunnen integreren 
in hun promotieopdracht 

tweejarige aio's van 'Wiskunde voor de Industrie', die een IWDE-project uitvoeren in het 
kader van het modellencolloquium 

tijdelijk personeel, dat speciaal voor een IWDE-project is aangetrokken 

afstudeerders. 

Contractonderwijs 

Er worden cursussen georganiseerd over wiskundige onderwerpen. Als docenten fungeren 
!eden van de vaste staf en/of tijdelijk daarvoor aangetrokken medewer kers. Men kan onder
scheiden: 

Cursussen met open inschrijving 

Bedrijfscursussen, ontwikkeld en gegeven voor een bedrijf, 

Spin-off van de IWDE-activiteiten 

Het uitvoeren van maatschappelijke dienstverlening heeft een aantal belangrijke gevolgen. 
Het externe effect is: 

De expertise binnen de vakgroep wordt ingezet bij het beantwoorden van concrete vragen 
vanuit de maatschappij. Deze activiteiten hebben daardoor een positieve invloed op de beeld
vor·ming van de wiskunde in het algemeen en van de vakgroep in het bijzonder. 

De interne effecten zijn: 

De staf blijft op de hoogte van de toepassingen van wiskunde in bedrijven en instellin
gen. Dit is belangrijk voor zowel research als onderwijs aan een Technische Universiteit 
waarvan het overgrote dee! van de afgestudeerden in een bedrijfskundige omgeving gaat 
werken. 
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De contacten vergemakkelijken het vinden van stageplaatsen voor afstudeerders van zowel 
de eerste als de tweede fase. 

De positieve beeldvorming is een belangrijk facet bij het werven van studenten en het 
aantrekken van externe financiering. 

De inkomsten verkregen uit de projecten kunnen worden aangewend voor de bekostiging 
van extra dingen zoals congresbezoek, aanschaf apparatuur en dergelijke. Dit is gunstig 
voor de lopende research binnen de vakgroep. 
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JAAROVERZICHT 1996 van het INSTITUUT WISKUNDIGE DIENSTVER
LENING EINDHOVEN {IWDE) 

Personele bezetting kerngroep IWDE 

prof.dr. P.L. Cijsouw (PLC), directeur tot 1/11, part-time 
mevr. M.J.P.L. Dankers-Heruer, secretaresse, part-time 
dr. J. Molenaar (JM), directeur vanaf 1/11 
dr. S.W. Rienstra (SWR) 

Contractresearchprojecten 

DOW Benelux, Terneuzen. 
Onderzoek naar stromingsinstabiliteiten bij de extrusie van polymeren. Dit project is per 
1/11 overgegaan in een extern betaald promotieprojeci. 
Uitvoering: A.A.F. v.d. Ven, JM, A.C.T. Aarts, C.F.J. den Doelder. 

RIVM, Bilthoven. 
Analyse van tijdreeksen van luchtvervuilingsconcentraties. 
Uitvoering: JM. 

U nilever, Vlaardingen. 
Ontwikkeling van een softwarepakket voor het genereren van proefopzetten. 
Uitvoering: E.E.M. van Berkum, R.W.M. Jeurissen. 

HKT, Eersel. 
Berekening van de kracht benodigd voor het buigen van rioolpijpen. 
Uitvoering: A.A.F. v.d. Ven, aio's Wiskunde voor de Industrie. 

Ericsson Telecommunicatie, Rijen. 
Statistische analyse van het optreden van fouten in grootschalige softwareprogramma's. 
Uitvoering: J .T.M. Wijnen, S. Di Bucchianico. 

Philips Components, Eindhoven. 
Positionering beeld buisschaduwmasker. 
Uitvoering: H.G. ter Morsche, aio's Wiskunde voor de lndustrie. 

DSM, Geleen. 
Schatten van reactieconsta.nten uit meetgegevens van een gecompliceerde chemische re
actie. 
Uitvoering: A.A. Stoorvogel. 

Vereenigde Glasfabrieken, Maastricht. 
Berekening van het stromingsgedrag van glas tijdens het vormen van parisons. Dit project 
is per 1/9 overgegaan in een extern betaald promotieproject. 
Uitvoering: W.A. v.d. Broek, J.K.M. Jansen, R.M.M. Mattheij. 

BMD, Midden-Beemster. 
Berekening van het verband tussen spaakspanningen en velgvorm in fietswielen t.b.v. het 
ontwerpen van een innovatieve richtmachine. 
Uitvoering: A.A.F. v.d. Ven, SWR, JM 
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Bavaria, Lieshout. 
Ontwerp van een planningspakket voor de bierproductie. 
Uitvoering: J.B.J.F. Adan, W.Z. Venema, aio's Wiskunde voor de lndustrie. 

DUMO, Goirle. 
Ontwikkeling van een planningspakket voor het snijden van schuimrubberen blokken met 
rninimale afval. 
Uitvoering: S.R. Tiourine, C.A.J. Hurkens, aio's Wiskunde voor de Industrie. 

G.E.P., Bergen op Zoom. 
Ondersteuning bij de invoering van statistische procescontrole. 
Uitvoering: S. Di Bucchianico, J .T.M. Wijnen. 

Philips Lighting, Eindhoven. 
Ontwikkeling van methodes en software voor het genereren van boogsplines. 
Uitvoering: SWR, aio's Wiskunde voor de Industrie. 

Philips Components, Eindhoven. 
Het interactief ontwerpen van de conus in beeldbuizen. 
Uitvoering: H.J .M. Sterk, A.M. Cohen. 

PMB-UVA, Eindhoven. 
Het interactief ontwerpen van de schouder in vorm-, vul- en sluitmachines. 
Uitvoering: JM . . 
KPMG, Meijburg & Co, Amsterdam. 
Analyse van een onderzoek betreffende 'Risico-analyse Kansspelen'. 
Uitvoering: J .T.M. Wijnen. 

WK Milieu-adviezen, Drunen. 
Statistische adviezen bij de bernonstering van champignonvoetjes. 
Uitvoering: J.T.M. Wijnen. 

CWI Besliskunde, Amsterdam. 
Berekeningen t.b.v. de planning bij N.S. 
Uitvoering: C.A.J. Hurkens. 

CMG, Telegraaf. 
On twerp en beoordeling van de prijsvraag 'Whizzkids 1996'. 
Uitvoering: C.A.J. Hurkens, P. Schuurrnan, R.M.F. Schilham, A.P.A. Vestjens, J.K. 
Lenstra. 

ORTEC, Gouda. 
Advisering bij aanpak planningsproblemen. 
Uitvoering: C.A.J. Hurkens, A.P.A. Vestjens. 
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Extern betaalde promotieprojecten 

Vereenigde Glasfabrieken, Schiedam. 
Ontwikkeling en implementatie van een simulatiemodel van de glasstroming in parisons. 
Aio: A.W. v.d. Broek. 
Begeleiding: R.M.M. Mattheij, J .K.M. Jansen. 

Gastec, Apeldoorn. 
Numerieke simulaties van gasbranders. 
Aio: B. van 't Hof. 
Begeleiding: R.M.M. Mattheij, J .H.M. ten Thije Boonkkamp. 

Eldim, Lomm. 
Koelen van schoepen via turbulators. 
Aio: M.J. Noot. 
Begeleiding: J .K.M. Jansen, R.M.M. Mattheij. 

Philips Crypto, Eindhoven. 
Public key cryptografie gebaseerd op algebralsche geometrie. 
Aio: M. Sas. 
Begeleiding: H.C.A. v. Tilborg. 

EUCLID: CALMA. 
Frequentietoewijzing. 
Aio: S.R. Tiourine (part-time). 
Begeleiding: C.A.J. Hurkens, J.K. Lenstra. 

CBS, Voorburg. 
'Statistical Disclosure Control' voor microdata. 
Aio: S.R. Tiourine (part-time). 
Begeleiding: C.A.J. Hurkens, J.K. Lenstra. 

Public Relations 

In het voorjaar is er een mailing aan ongeveer·2500 geselecteerde bedrijven in de regio uitge
gaan met informatie over het IWDE. De respons bedroeg ongeveer 1%. Een tiental bedrijven 
gaf aan niet alleen in de toekomst op de hoogte gehouden te willen worden, maar ook prijs 
te stellen op nader contact. Er zijn gesprekken geweest met o.a.: 

Philips Beeldbuizen, Eindhoven 
Aris, Eindhoven 
Philips Lighting, Eindhoven 
Willems Techniek, Eersel 
Quality Bakers, Eindhoven 
Sphinx, Maastricht. 
DSM Andeno, Roermond 
Akzo Nobel, Arnhem 
Philips, Uden 
Roermond Papier 
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Frans Maas, Venlo 
Rijkswaterstaat Bouwdienst, Den Haag. 

Het IWDE heeft zich gepresenteerd met een stand tijdens 

Symposium t.g.v. 25 jaar B&S, 18 januari 
Bedrijvencontactdagen, Beursgebouw Eindhoven, 2-4 september 

Cursussen 

Er zijn de volgende bedrijfscursussen georganiseerd: 

Philips Components, Proefopzetten met Statgraphics, 5 juni en 21 november. 
Docent: J .J .M. Rijpkema. 

DCC Opleidingen, Pilot cursus Internet, oktober. 
Docent: W .z. Venema. 

In samenwerking met PAO-N zijn de volgende cursussen met open inschrijving gegeven: 

Toegepaste Statistiek en Data-Analyse me de PC 
Data: 5/2, 6/2, 7/2 
Docent: J .J .M. Rijpkema 

Statistische Technieken voor Opzet en Analyse 
Data: 2/4, 3/4, 5/4 en herhaald in september 
Docent: J .J .M. Rijpkema 

Inverse Problems 
Data: 24/9, 25/9, 26/9, 27/9 
Docent: A. Neubauer 

Wavelets met Matlab 
Data: 25/11, 26/11, 27/11 
Docent: H.G. ter Morsche 

Optimal Experimental Design 
Data: 28/4, 29/4 
Docent: E.E.M. van Berkum 

In het kader van de onderzoekschool Stevin is bijgedragen aan de cursus: 

Aero-akoestiek, TUE, 29/2, 7/3, 14/3, 21/3. 
Docenten: M. Hirschberg, SWR. 
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Voordrachten 

Instabiliteiten in polymeerextrusie, ITW-Symposium 'Polymeren; van katalysator tot eind
product', Amsterdam, 25 januari, JM. 

Wiskunde in de industriele praktijk, Nationale Wiskunde Dagen, Noordwijk, 3 februari, 
JM. 

The Dynamics of a Near-Grazing Oscillator, International Conference on Differential 
Equations, Bandung, Indonesie, 30 september, JM. 

Generic behaviour of grazing impact oscillators, J. de Weger, J. Molenaar, D. Binks, W. 
v.d. Water, poster gepresenteerd tijdens 'Workshop Dynamics Days', 10-13 juli, 1996, 
Lyon, France. 

The Sharkskin effect in polymer extrusion, R.J. Koopmans, J. Molenaar, Xllth Int. Con
gress on Rheology, Quebec, Canada. 

Bezoeken aan symposia, conferenties, e.d. 

Symposium 25 jaar B&S, 18 januari, TUE, SWR, JM. 
Bedrijfsexcursie KPN Research, 19 januari, Leidschendam, JM. 
Opening UTI-Informatie Technologie, 13 maart, TUE, SWR. 
Symposium Lijndansen, 24 april, TUD, SWR. 
Workshop Niet-Lineaire Systemen, 2 mei, Doorn, JM. 
ITW-Symposium 'Wavelets', 20 mei, TUE, SWR, JM. 
Outplacement Workshop, 30+31 mei, 3 juni, Bureau Claassen, Eindhoven, JM. 
Symposium AIME 'Wvdi en daarna', 11 oktober, TUE, SWR, PLC, JM. 
Symposium '50 jaar prof. de Bruijn', 15 oktober, TUE, SWR, PLC, JM. 
Jubileum Symposium prof. Rem, 1 november, TUE, SWR. 
4e Stevin Symposium, 25+26 november, Rolduc, SWR. 
CEAS-ASC, 14-16 november, Braunschweig, SWR. 

Commissies 

SWR heeft zitting in het Aeroacoustics Specialists' Committee van de Confederation of Eu
. ropean Societies ( CEAS-AS C). 

Onderwijs 

De kerngroepmedewerkers waren bij de volgende eindprojecten van ontwerpers van Wiskunde 
voor de Industrie betrokken: 

J. Bakema, Axxicon, Helmond, maart- september 1996 
begeleiding: J .K.M. Jansen, JM. 

M. Penders, ASML, Eindhoven, november '95 - april '96 
begeleiding: JM, H. Huijberts. 
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J. den Doelder, DOW Benelux, Terneuzen, mei- november '96 
begeleiding: JM, A.A.F. v.d. Ven. 

W. Hoffmans, Philips Display Components, mei- november '96 
begeleiding: J.K.M. Jansen, SWR. 

S. de Haan, Philips Display Components, december '96- juli '97 
begeleiding: JM, J.K.M. Jansen. 

Er is zitting genomen in de volgende examencommissies: 

M. Penders, 26 april, JM 
R. den Adel, 20 augustus, JM 
I. Ptitchhina, 20 september, SWR 
J. Bakema, 23 september, JM 
P. Simons, 3 oktober, SWR 
J. den Doelder, 8 november, SWR, JM 
W. Hoffmans, 29 november, SWR 

Overige onderwijsactiviteiten 

SWR en JM hebben als docenten gefungeerd bij de 'Research Workshop Mathematics 
for Industry' die gehouden werd in Bandung, Indonesie, gedurende de maanden augustus 
en september. De groep bestond uit 25 wiskundigen afkomstig uit geheel Indonesie, die 
na een selectieprocedure toegelaten waren. De cursus werd gegeven in het kader van een 
door de KNAW gesubsidieerde samenwerking Indonesie-Nederland op het gebied van de 
wiskunde. In vervolg op deze activiteit komen er in maart '97 drie deelnemers naar de 
TUE voor een vervolgstudie. Een van hen zal naar aile waarschijnlijkheid een extern 
betaalde promotieplaats gaan bezetten. 

- JM verzorgt sinds december '96 colleges Matrixrekening voor Bedrijfskunde. 

SWR verzorgt mede de begeleiding van de aio A.H.W.M. Kuijpers bij de faculteit Werk
tuigbouwkunde. 

- JM verzorgt mede de begeleiding van de aio J. de Weger bij de faculteit N atu urkunde. 

Rapporten 

IWDE 96-01 Jaarverslag IWDE 1995, JM. 
IWDE 96-02 Werkbelevingsonderzoek ABAB, J.T.M. Wijnen. 
IWDE 96-03 Shadow Masks, J.C.A. Antens, S. de Haan. 
IWDE 96-04 General fits of rate constants for MUF resins, A.A. Stoorvogel. 
IWDE 96-05 Productieplanning bij Bavaria, C. v.d. Heijden, J. Smeltink. 
IWDE 96-06 Bemonstering van champignonvoetjes, J.T.M. Wijnen. 
IWDE 96-07 Constructing curves using BI-ARCS, S. de Haan, J. Scholten, S.W. Rienstra. 
RANA 96-05 Oscillating boundary layers in polymer extrusion, J. Molenaar. 
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Publicaties en voorbereide publicaties 

Generic behavior of grazing impact oscillators, J. de Weger, D. Binks, J. Molenaar, W. 
v.d. Water, Phys. Rev. Letters, Vol. 76, nr. 21, pp. 3951-3954, 1996. 

Universal bifurcations in impact oscillators, J. de Weger, D. Binks, J. Molenaar, W. 
v.d. Water, te verschijnen in: 'Proceedings of the IUTAM symposium on interacting 
in between dynamics and control in advanced mechanical systems', 21-26 april, 1996, 
Eindhoven. 

The Sharkskin effect in polymer extrusion, R.J. Koopmans, J. Molenaar, accepted for 
publication in 'Polymer Engineering and Science'. 

The dynamics of a near-grazing oscillator, J. Molenaar, accepted for publication in the 
Proceedings of "International Conference on Differential Equations", Bandung, Indonesia. 

Thin Layer Flow Along Arbitrary Curved Surfaces, S.W. Rienstra, ZAMM Applied Ma
thematics and Mechanics Vol., 76 (S5), 1996, p. 423-424. 

In 1996 is het volgende hoek uitgekomen: 

ODE in theory and practice, R.M.M. Mattheij, J. Molenaar, Wiley Interscience, 1996, 
pp. 407, ISBN 0-471-95674-0; 0-471-96530-8 (pbk). 

Er is in 1996 een vervolg gemaakt met het schrijven van het hoek: 

An Introduction to Acoustics, A. Hirschberg, S.W. Rienstra, te verschijnen bij Teubner 
Verlag. 

Redactioneel werk 

JM en SWR vormen de hoofdredactie van het blad ITW-Nieuws dat in 1996 viermaal 
uitkwam in een oplage van ongeveer 1000 exemplaren per keer. In 1996 hebben zich een 
groat aantal personen (± 400) aangemeld als betalend abonnee. Het blad blijkt in een 
behoefte te voorzien. 

SWR is in 1996 opgenomen in de editorial board van de Journal of Engineering Mathe
matics. 

SWR heeft refereewerk verricht voor de Int. Journal of Engineering Science en de SIAM 
Journal of Applied Mathematics. 

11 


