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Liber Amicorum 
Jos Jansen 



Dit boek is samengesteld als blijk van waardering voor de belangrijke rol die Jos Jansen 
voor vele mensen heeft vervuld in de loop der jaren. Het verschijnt ter gelegenheid van 
zijn vijfenzestigste verjaardag en van zijn pensioen. De organisatie van het afscheids
symposium van Jos Jansen op 2 mei 2001 is in handen van Martijn Anthonissen, Enna 
van Dijk, Jan de Graaf, Bob Mattheij enDouwe Overdijk 
De eindredactie van dit liber amicorum is verzorgd door Martijn Anthonissen. De car
toon van Jos op de kaft van dit boek is getekend door Kees van Overveld. De recente 
foto op de achterkant is gemaakt door Jan Dijkstra. 
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Over het leven van J os Jansen 

Jan de Graaf, Bob Mattheij 

Jozef Karel Maria Jansen, kortweg Jos Jansen, aanschouwt het levenslicht op 1 mei 1936 
in het kerkdorp Horst (Limburg). De meeste nieuwboorlingen vinden het maar niks 
dat ze zo maar, zonder ergens om gevraagd te hebben, in ons aardse tranendal gepara
chuteerd worden. Zij tekenen dan ook fel protest aan door middel van onophoudelijk, 
oorverdovend en niet te stuiten gekrijs. In het geval van het kleine Josje is dat vast heel 
anders gegaan. 

Immers, omdat mensen gedurende hun gang door het leven weinig plegen te veran
deren, valt te vermoeden dat op die heugelijke dag uit Jos' wieg een onophoudelijke, 
oorverdovende en niet te stuiten schaterlach weerklonk. Vooral ook omdat zijn geboor
tedag samenviel met de feestdag van Sint Joseph, patroon van den arbeid, en daarenbo
ven met de eerste dag van de Mariamaand. Later zou vooral de weldadige voorspraak 
van de Patroon van den Arbeid op Jos' leven voor eeniegelijk duidelijk worden. De 
invloed van Maria is daarentegen wat minder in het oog springend. 

Uit Jos' lagere schooltijd zijn ons weinig pikante details overgeleverd. Het daaropvol
gende door Jos genoten(?) onderwijs, Mulo A, Mulo B, HTS Werktuigbouw, praktijk
diploma boekhouden, Wiskunde MO A, Wiskunde MO B, stuk voor stuk buitenwoon 
werkintensieve en brede opleidingen, ligt ten grondslag aan Jos' breedheid, werklust, 
werkzucht en doorzettingsvermogen. Het is dit brede, en thans zo gesmade, ouder
wetse 'werkonderwijs' dat leidde tot de success story Jos Jansen. 
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Het eerste officiële schrijven dat Jos van de 1HE mocht ontvangen draagt de datum 30 
augustus 1963. Hierin laat drs. B.J.M. Morselt weten dat de Weledele Heer J.K.M. J ansen, 
woonachtig te Hengelo (0) en werkzaam bij N.V. Holland Signaal Apparaten, n.a.v. zijn 
sollicitatie naar de functie van wetenschappelijk rekenaar/prograrruneur zal worden 
uitgenodigd voor een gesprek. Op 18 september 1963 te 14 uur vindt dit gesprek plaats 
met prof.dr. J.J. Seidel en prof.dr. G.W. Veltkamp. Dat blijkt goed te verlopen want m.i.v. 
15 december vindt zijn benoeming plaats tot Technisch Ambtenaar met een wedde van 
745,54 gulden per maand. Drs. A.J. Geurts (Aloys) wordt zijn directe chef. 

111! si:tiin.o.111s lt.o.N oe TKltlllsau; 
HOGeSCHOOL V~RIC~T, D.\~ 
MMII.,. 

JHMSifN: ' 

tiOi<tKHóOL TE :eiNQHOYEH 

:· AI'O.o . $ 
~. 
tH TOEGANG lle!FT TOT "Oe; CE• 

IOUUN EH TERREINEN. 

Verder bladerend in de archieven kom je talrijke 'beoordelingsmomenten' tegen waarin 
veelvuldig sprake is van "geweldige werklust", "vindingrijkheid", "doorzettingsver
mogen". Jos blijkt ook telkenmale "animerend voor de groep". Al op 1 december 1964 
wordt Jos bevorderd tot Technisch Ambtenaar 1e klasse. Hij krijgt dan ook toestemming 
om colleges te mogen volgen in de Grondslagen der Mechanica en in de Elektronica. 
Opvallend is dat deze toestemming telkens voor een paar colleges afzonderlijk gegeven 
wordt, vermoedelijk om het betalen van collegegeld te omzeilen. 

Op 1 mei 1967 krijgt Jos zijn eerste wetenschappelijke rang, die van Wetenschappelijk 
Ambtenaar. Hij is dan in het bezit van het P-Diploma (Februari 1966). Zijn volgende met 
succes voltooide academische examens zijn K1 Guli 1967), K2 (oktober 1969) enIGuni 
1972). Jos mag zich dan Ingenieur noemen. Op 1 juli 1972 wordt Jos Wetenschappelijk 
Medewerker 1e klasse. Meteen daarna wordt hij uitgeleend als Docent aan het Instituut 
voor Hoger Beroepsonderwijs om aldaar een paar uur per week onderwijs te geven, 
gastspreker te zijn, op het gebied van "computertoepassingen", waarin de leerlingen 
kennismaken met 'reële automatiseringsprojecten'. 

Per 1 december 1975 wordt Jos benoemd tot Wetenschappelijk Hoofdmedewerker. Uit 
een "Omschrijving van de verrichte werkzaamhedenüit die tijd wordt pas goed duide
lijk hoe breed en belangrijk de taken van Jos toen al waren: 

• Service aan de Vakgroep Elektromechanica m.b.t. Stappenmotoren. 

• Directe Omzetting/Roterende plasmas. 
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• Meten en Regelen, berekening van elliptische integralen. 

• Diffractieproblemen, Mathieu-functies. 

• Deelname O.P.Lossers. 

• Onderwijs in Numerieke Methoden. 

• Talrijke Commissies binnen en buiten de Onderafdeling der Wiskunde. Opval
lend hierin is bijvoorbeeld: Lid van de Raad van Beheer van de Hogere Informa
tica Opleiding te Eindhoven. 

• Diverse wetenschappelijke publicaties samen met mensen van Elektrotechniek en 
Werktuigbouw. 

Uit de samenwerking met Elektrotechniek op het gebied van antenneonderzoek komt 
een prachtig proefschrift over kegelvormige golfgeleiders met een elliptische doorsnede 
voort. Het innoverende van Jos' proefschrift betreft een slimme keuze voor een coör
dinatenstelsel en onderzoek van de differentiaalvergelijking van Lamé met niet-perio
dieke randvoorwaarden. Dit zowel analytisch als numeriek. Jos' werk prijkt in een 
boek, uitgegeven door IEEE, met de tachtig beste publicaties over elektromagnetische 
hoomantennes. (A.W. Love (ed.), Electromagnetic Horn Antennas) 

Een hoornantenne zoals Jos die bestudeerd heeft in zijn proefschrift. 

Op 1 december 1985 wordt dr.ir. J.K.M. Jansen benoemd tot Universitair Hoofddocent 
aan de Technische Hogeschool Eindhoven. Het bijzondere van zijn positie is dat het 
een "overeenstemmingsrelatie" met twee hoogleraren betreft (prof. Veltkamp en prof. 
Boersma). Op 3 december 1986 is hij al25 jaar in overheidsdienst, klaar voor zijn vol
gende grote moment: op 1 augustus 1990 wordt hij namelijk lid van het faculteitsbe
stuur. Zijn bewind duurt tot en met augustus 1994. Hij maakt daar kennis met heel 



4 Liber amicorum Jos Jansen 

andere aspecten van de inmiddels tot Technische Universiteit Eindhoven herdoopte in
stelling. De periodiek optredende geldzorgen "van hogerhand", waar Jos zo zijn eigen 
ideeën over heeft, bereiken in 1994 een voorlopige climax. De daarop volgende reorga
nisatie van de faculteit maakt een ding in ieder geval duidelijk: Jos blijkt ondanks zijn 
naar de VUT oprukkende leeftijd voor de faculteit onmisbaar en maakt dan ook geen 
gebruik van mogelijke gouden handdrukken. Sterker nog, in juli 1995 wordt hij gekozen 
in de faculteitsraad, waar hij tot het einde van '97 nuttig werk weet te verrichten. 

Tijdens zijn bijzondere carrière heeft hij veel mensen zien komen en gaan. Hij heeft 
met zijn veertig dienstjaren een heel stuk van de geschiedenis van de THE/TUE/TU/e 
meegemaakt, in feite in dubbele zin. Zonder Jos had het er allemaal een beetje anders 
uitgezien. Zo heeft hij een niet te onderschatten verdienste gehad in het leggen van 
goede contacten met de andere faculteiten op werkvloemiveau. Het was er zeker nu 
en dan minder ontspannen aan toegegaan, maar in ieder geval was er heel wat minder 
gelachen. 

Jos in zijn kamer op de universiteit. (Foto: Jan B. Dijkstra) 
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Dit is Pappa Jansen 

Vivianne, Sjoerd, Désirée en Harm Dijkstra 

Dit is Pappa Jansen 

Noch zijn vrouw ... 

Tot voor kort kon weinig 
Pappa Jansen bewegen om eens 
over zijn aanstaande pensioen 
na te denken. 

. .. noch zijn kinderen 
konden hem scheiden 
van de Wiskunde, 
de Computers en de TU/e. 

5 
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Totdat Pappa Jansen ... 
Opa Jansen werd. 
Het leek opeens 
alsof de prioriteiten 
begonnen te schuiven. 

Liber amicorum ]os Jansen 

Dit is Opa J ansen. 

Kon hij eerst maar moeilijk 
vrij nemen om een of andere 
reden, met de komst van de 
kleinkinderen veranderde 
dat drastisch. 
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En nu sommige van die kleinkinderen de voorliefde 
voor computers ook nog met hem lijken te delen, 

is hij er helemaal klaar voor: 

Op 1 mei 2001 gaat hij met pensioen! 

Proficiat! 

7 
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Consistorie van de biechtvaders 
van Jozef Karel Maria Jansen 

Innocentius O.P., Hilarius O.F.M., Immaculatus O.S.B. 

Gegeven te Schin op Geul, 1 mei 2001, 

Op de feestdag van St. Joseph 19 maart 2001 werd het consistorie van de biechtvaders 
van Jozef Karel MariaJansen gehouden. De handel en wandel van iedere Limburger die 
voor de tweede wereldoorlog is geboren, wordt op zijn vijfenzestigste verjaardag aan 
het oordeel van een dergelijk consistorie onderworpen. Het Pauselijk nihil obstat van 1 
april 2001 maakte de publicatie van dit verslag in de volkstaal mogelijk. Het leven van 
de beminde gelovige wordt in het licht van de Drie Evangelische Raden nader bekeken. 
Het is gebruikelijk in dit kader met de Armoede te beginnen. Pater Innocentius merkt 
op dat Jos zijn niet geringe capaciteiten in het bedrijfsleven beter te gelde had kunnen 
maken dan binnen de muren van een universitair topinstituut. Dat hij desondanks de 
alma mater van harte heeft gediend, wordt hem met algemene instemming in dank af
genomen. In het kader van de Gehoorzaamheid wijst pater Hilarius op het missionaire 
elan waarmee Jos de blijde boodschap van de wiskundige benadering binnen en bui
ten de TU/e heeft uitgedragen. Zijn blijde Roomsche lach wordt algemeen gezien als 
een blijk van instemming met de visie van zijn oversten. De unanieme mening van de 
biechtvaders is dan ook dat zijn vurig verlangen om missionaris te worden destijds ten 
volle gehonoreerd had moeten worden, ware het niet dat pater Immaculatus zich nog 
niet over de deugd der Zuiverheid had uitgesproken. In verband met het biechtgeheim 
kunnen de woorden van lmmaculatus hier slechts ten dele worden weergegeven. Te
recht wordt opgemerkt dat het wijd verbreide doktertje spelen op jeugdige leeftijd bij 
Jos al snel evolueerde in de richting van het doctortje spelen. Mede in het licht van ver
dere kanttekeningen die hier onvermeld blijven, wordt het deugdzame leven van Jos 
tot lichtend voorbeeld gesteld aan zijn jongere collega's. 

De zeer eerwaarde paters, 
Innocentius O.P. 
Hilarius O.F.M. 
Immaculatus O.S.B. 
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Dag Jos! 

Jos Baeten 

"Dag }os!" 

"Dag }os!" 

Het is altijd een lichtpunt van de dag als ik }os tegen kom. Hij is altijd opgewekt, heeft 
voor iedereen een vriendelijk woord, is kortom zeer aanwezig. 

Een keer beklaagt hij zich over de teloorgang van de kennis van informatica-studenten 
over afronding van reële getallen door de computer. Ze weten niets meer van afron
dingsfouten en foutpropagatie. Dit pleidooi voor meer continue wiskunde in het in
formaticacurriculum komt ook van andere kanten, vanwege het toenemend belang van 
grootschalige simulatie en embedded systemen. Inmiddels is in het derde jaar van de 
informatica-opleiding het college Numeriek Computergebruik opgenomen. Ik heb nog 
niet van }os teruggehoord of hij nu wel tevreden is. 

Een andere keer toont hij zich goed op de hoogte van de merites van verschillende 
programmeertalen, en ondersteunt hij krachtig de vervanging van Pascal door Java in 
het programmeeronderwijs aan wiskundestudenten. Dit jaar loopt de nieuwe aanpak 
voor het eerst, en de eerste tekenen zijn gunstig. 

Kortom, }os is een persoonlijkheid, }os is een vakman, }os is een mens. Daarom zeg ik 
nu van harte, maar hopelijk toch niet voor de laatste keer: 

"Dag }os!" 
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J os J ansen: afscheid 

A.J.C. Bakhuizen 

Jos Jansen : Afscheid 

Mijn herinneringen aan Jos, beginnend omstreeks 1965, 
doen mij sterk denken aan verhalen over begin 1900, 
n.l. over de introductie van de fiets. 
Het rijwiel was in die tijd slechts weggelegd voor welge
stelden en super spartieven en met de aankoop was veel 
ritueel verbonden, niet alleen aangaande de prijs maar 
in hetbijzonder ook het fietsonderricht. Dit laatste was 
ook de taak van de verkoper, gewoonlijk de hoefsmid die 
zichzelf had ontplooid tot handelaar en hersteller van 
Raleigh en/of Gazelle. Het onderwijs bestond uit 
het meedraven naast d.é nerveus wankelende leerling, 
hèm gaande houdend door een vaste greep aan het zadel, 
zolang tot de aspirant fietser zijn zenuwen voldoende 
de baas was en zijn eerste rondje om de kerk kon gaan 
maken op eigen kracht. 
In mijn familie ging het s1,1ccesverhaal over een tante 
die, ontijdig losgelaten, haar fiets voortdreef; tot ze 
die parkeerde tussen de benen van de dorpsbode, dewelke, 
onbewust van naderend onheil, zich met overheidsverplich
tingen, juist in haar baan bevond. 
Wat heeft dat met mijn relatie met Jos van doen? 
Dat is de overeenkomst met het onderricht in programmeren, 
in persoon door Jos; dit was mij aanbevolen door J.J.Seidel 
als, z.i., de enige uitweg voor mij om ooit nogeens tot 
enig niveau te geraken. 
Vergelijk dat eens met de geschiedenis van mijn tante 
en bedenk daarbij dat kinderen van 3-5 jaar zicJ:l defiets
vaardigheid aanleerden op eigen initiatief, zonder leraar. 
En besef dat nu ook kinderen van hoogstens 7 jaar met de 
computer kunnen omgaan, ook zonder enig onderricht. 

Was die inspanning van Jos destijds dan geheel overbodig 
dan wel nutteloos? Het lijkt wel zo. 
Haar ! dan was mij het voorrecht ontgaan om door Jos be
titeld te worden als " mijn eerste promovendus", waar ik 
nog geweldig trots op, en dankbaar voor ben. 

Jos, er is leven na de pensioenering dat kan ik je uit 
ervaring verzekeren. 

Welkom bij de club. 

Mierlo, voorjaar 2001 A.J.C. (Ad) Bakhuizen 
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Beste Jos, 

Mijn bijdrage aan het Liber amicorum voor jou, zou ik, zóals je zult begrijpen, het liefst 
in een kleurige mandala tot uitdrukking willen brengen. · 
Daar het Liber amicörum in zwart-wit verschijnt, moet ik me op dit punt wat aanpassen 
en kan ik ook in woorden uiting geven aan mijn waardering voor jou als mens. · 
Les heb ik nooit van jou gehad, maar je wijze en weloverwogen opvattingen zijn zeker 
niet het ene oor in en het andere oor uitgegaan. 
Wat me altijd in jou heeft getroffen, is je eerlijke gedrevenheid voor de goede zaak, 
je oordeel bij moeilijke situaties en je bijzondere bereidwilligheid om te helpen, waar 
iemand hulp nodig had. Je inzet en verantwoordelijkheid voor je vak en de begeleiding 
van studenten is door Henny vaak geroemd en het siert jou, dat je zo'n tijdrovende 
taakopvatting eigenlijk heel gewoon vond. Die natuurlijke dienstbaarheid aan de toekomst 
van anderen vind ik een bijzondere trek in jou en bij dit afscheid een grote waardering 
waard. 
Hoe dit in een mandala te drukken, vond ik niet gemakkelijk, maar ik heb een voor de 
haildliggend gegeven uit de natuur genomen, waar de bloemen in knop onder invloed van 
de ion( en dat ben jij in dit geval) openbloeien. 
Je zult die vergelijking misschien wel te overdreven vinden, maar je mag de zon invullen 
naar eigen proporties. Als je jouw rol als een bijlichter, of een schemerlampje in donkere 
uren wilt zien, mij ook goed. Je bescheidenheid op dit terrein kennen we. 
In de mandala is de vijfdeling toegepast Het getal vijf staat in de manruila-symbooltaal 
voor de ontplooiing van de mens. Met het hoofd, twee uitgestoken handen en twee stevige 
gespreide benen is hij symbool van de mens, die hemel en aarde, verstand en menselijk 
gevoel weet te combineren. Met beide benen op de grond, handvaardig in vele dagelijkse 
zaken en met een hoofd vol inzicht, vind ik deze mandala op jou van toepassing. 

11 
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Maar er is nog meer. Het wordt geen litanie van Allerheiligen, maar er is wel een aspekt 
inde godsdienstige sfeer, dat ik niet onvemoemd mag laten. 
Dat is het voorzitterschap van het Katechetisch Centrum in Eindhoven~ 
Toen ik als distriktskatecheet in Veldhoven kwam werken, kreeg ik al gauw kontakt met 
de. familie Jansen en dit kontakt werd spoedig een waardevolle vriendschap, die tot nu toe 
voortduurt. Via de schoolkatechese kwam ik ook Henny tegen en ik beriniter me nog 
goed, haar medewerking en betrokkenheid bij de opening van het I<.:atechetisch Centrum, 
in Veldhoven, de opvoering van de musical Mozes en de ouderkateëhêse-avonden, 
waaraan jij ook verschillende malen hebt deelgenomen. Ik meen zelfs, datje in die tijd 
ook gemotiveerd werd om bet voorzitterschap van het Bestuur van het ·Katechetisch 
Centrum in Eindhoven op je te nemen. Met dezelfde krachtdadige aanpak als op de T.H. 
heb je je gekweten van de bestuurstaken,· die deze vrijwillige funktie meebracht. 
Het heeft je veel tijd en kruim gekost. Hard werken was voor jou vanzelfsprekend. 
Jouw zorg voor de katecheten ging zelfs zo ver, dat je in een bepaald geval en jij weet 
welk, voor woonruimte zorgde. Je kon wel eens met je hoofd schudden als het kateche
tisch werk door een katecheet te veel als een vrij beroep werd opgevat en de praktijk 
achter bleef bij de mooie theorie. 
Het goed funktioneren van het Centrum is in die jaren mede. mogelijk geworden door 
jouw inzet, je bestuurlijke kwaliteiten en je persoonlijke belangstelling voor de 
katecheten. 
Om dit aspekt in beeld te brengen, heb ik gedacht aan een mandala, die het boek en de 
zevenarmige kandelaar symboliseert. Het boek staat voor de Bijbel, voor de projekten, 
die het Centrum uitgaf onder de naam Veldboeket en voor het katechetische werk van ver
kondiging en begeleiding in parochies en scholen. 
De zevenarmige kandelaar staat voor · de visie, van waaruit de katechese tracht të ·werken: 
licht en inzicht aanreiken om 7 dagen per week de christelijke daad bij het bijbelse woord 
te voegen. Daarom staat er in het centrum: Boek jij bent geleefd. Het licht op de 
kandelaar is mede door jou brandend gehouden. 
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Aan de volgende mandala is al te zien, uit welk gebied ik nu wat herinneringen wel 
opruuen. . 
Ik moet nu oppassen geen "visserlatijn" te gaan gebruiken, want het schijnt dat vissers 
zich daar wel eens aan bezondigen. Zonder de feitelijkheid geweld aan te doen, moet ik 
zeggen, dat we samen, en Henny ging ook wel eens mee, heerlijke tijden aan het water 
hebben beleefd en "joekels van brasems " hebben gevangen in Wessem en omstreken. 
Het gebeurde eens, dat we beiden beet hadden en zo'n vette brasem wilden binnenlood
sen. Daar ons vistuig wat over elkaar heen was gelopen, was het niet duidelijk meer 
welke brasem bij wie hoorde en het binnenhalen gaf de nodige discussie over het 
eigendomsrecht van de grootste brasem. 
Menig keer brachten we een 'zoo~e vis' mee, deden mee aan viswedstrijden met soms 
een prijs en togen ook een paar keet per jaar de zee op. Jij was toen, voorzitter van de 
Visclub Eindhoven en ook hier was de organisatie bij jou in goede handen. 
En wij maar vis vangen, naargelang de vis wou bijten en wij maar met het juiste materiaal 
en de nodige alertheid reageerden. 
Waar de vis zich ophield, leerden we van de reiger langs de oever kant. Hij wist beter dan 
welke visserman waar je kans op succes bad. 
Je was een uitstekende vismaat met humor, die in gezelschap graag een visanekdote 
vertelde. Ik weet niet meer of je handen dan precies afgestemd waren op de werkelijke 
visgrootte, maar het verhaal deed het goed. Menig visuur heeft ons goede ontspanning 
gebracht, frisse lucht en een visje in de pan, die Henny dan smakelijk bereidde. 
Het was voor mij niet moeilijk om voor deze gedeelde visvreugde een mandala te kiezen. 

13 
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Al heb ik het volgende aspekt terloops al .eens genoemd, ik wiJ hier nog eens uitcinikkelijk 
een eigenschap van jou, Jos, en evenzeer van jou, Henny, noemen, die ik voor het geinak 
maar samenvat .Jllet het woord: gastvrijheid. 
Met grote openheid en hartelijkheid ben ik altijd door jullie ontvangen bij feesten of 
verjaardagen, bij het einde van eenvisdag of andere gelegenheden. . 
Het was goed toeven in jullie gezelschap. Er .werd niet alleen aan tafel gedeeld, maar ook 

· in gesprekken datgene, wat ons bezig hield. Door aJles heen klonk aJtijd de oprechte 
belangstelling voor het persoonlijke welbevinden van mensen. 
Jij kon altijd scherp formuleren, hoe bepaaJde problemen aangepakt en opgelost konden 
worden en waar het iemand persoonlijk betrof, ging je uit van de eigen verantWoordelijk
heid. De gastvrije en gezellige sfeer werd me<le mogelijk gemaakt door Henny, die zorgde 
dat ik me bij jullie thuis voelde. Ik behoorde bij de familie en werd als pastor dait ook 
uitgenodigd om voor te gaan bij huwelijk en (loop. . 
Beiden waren juUie erûp uit om mensen een gastvrij onthaal te bieden en een luisterend 
oor bij het wel en wee van ieders eigen verhaal. Ik spreek uit ervaring, want ook ik kon 
mijn verhaaJ bij jullie kwijt. . . . 
De keuze van de:ie levensstijl is in onze tijd niet zo vanzelfsprekend meer. D.aarom is het 
een dubbel 'dank-je-wel' waard en de mandala, die hierbij past spreekt ook voor zichzelf: 
geven en ontvangen. .·. ·. · · · · 

. . : . . . 
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Tenslotte Jos: je bent 65 geworden. Dat is op zich geen verdienste, want dat worden 
anderen ook. Het is een willekeurige mijlpaal, die net zo goed op een andere leeftijd 
gekozen zou kunnen worden. Maar nu het zo is, betekent dit een nieuwe fase in je leven, 
die je ontheft van de plicht tot werken en je de mogelijkheid biedt voor een hele andere 
invulling van je tijd. Misschien gaat het afscheid van de TH gepaard met wat weemoed 
en moet je even door een periode van ontwenning heen, maar ik kan me niet voorstellen 
dat je gaat duimen draaien achter de geraniums. 
Ik wens je van harte proficiat met je verjaardag, met je afgerond en geslaagd professoraat. 
Het "rusten op je lauweren," zal wel niet de invulling worden van de tijd die voor je ligt. 
Die woorden horen niet bij jou. Maar de uitdrukking kan ook staan voor de aangename 
constatering dat je met jouw capaciteiten bijgedragen hebt aan de verdere ontwikkeling 
van de wetenschap, het begeleiden van studenten met het oog op hun toekomstige funktie 
en het peil en werkklimaat op de TH. 
De "pensioengerechtigde leeftijd" noem ik graag de periode van de "zevende dag". 
In het bijbelse scheppingsverhaal staat, dat God op de zevende dag rustte. 
Zonder op de stoel van God te gaan zitten, mag je zijn omgaan met de tijd wel volgen. 
Rusten mag dan verstaan worden, als met voldoening terugkijken op wat er allemaal is 
gedaan en tot stand gekomen. 
Rusten ook in de zin van genieten van de nieuwe tijd, die voor je ligt en die je wellicht 
doet toekomen aan de dingen, die je altijd al graag had willen doen. 
Ik wens je daarbij veel succes en waarom zou ik niet eindigen met een zin uit hetzelfde 
bijbelfragment: "En God zag dat het zeer goed was?" 
Ik ben bet 'in dit geval' helemaal met hem eens. 
Nogmaals gefeliciteerd, ook Henny, en goede tijden toegewenst. 

Frits Bakker 

15 
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Bepaling van de eigenwaarden 
van enige matrices 

J. Boersma 

Voorwoord voor Jos Jansen 

Beste Jos: In de loop der jaren hebben we samen gewerkt aan de oplossing van tal van 
wiskundige problemen die ons beider interesse hadden. Daarbij ben ik steeds onder 
de indruk geweest van je vakmanschap als numericus en van je vaardigheid met de 
computer. Het navolgende stukje vormt een goed voorbeeld van onze samenwerking; 
eigenlijk had ik je als medeauteur moeten vragen. Ik heb nog een tweede stukje 
geschreven over een Mathematica detail (Engelstalig, omdat ik het mogelijk nog aan 
Wolfram c.s. ter kennis wil brengen). Daaraan heb je indirect bijgedragen doordat 
jij me indertijd op het spoor van Mathematica hebt gezet. 
Jos, ik dank je voor het wiskundig plezier dat we samen gehad hebben en ik hoop dat 
onze samenwerking niet minder zal worden in de toekomst. 

Bij een overigens mislukte poging om SIAM Review Problem 95 - 18* [1] op te lossen, 
liep ik aan tegen het volgende deelprobleem: 
Bepaal de beste constante 1-l zodat de ongelijkheid 

;~i + H;~:)' < .;,~ (1) 

geldt voor elke x= (x1, xz, X3, ... ) E lz. Hierin zijn }q, Àz, À3, ... de positieve nulpunten 
van de Besselfunctie 

h;z(z) = .[f (s~z -cosz), 

gerangschikt in opklimmende volgorde. Anders gezegd, À 1 , Àz, À3, ... zijn de opvol
gende positieve wortels van de vergelijking tan x = x, zoals getabelleerd in bijv. [2, 
Table 4.19]. Mijn hoop was dat 1-l :s; 1/'rr.2 zou zijn. 

Bij de kwadratische vorm in het linkerlid van (1) behoort de oneindige symmetrische 
matrix A= (Omn)~ n=1 met 

- 2 2 - 1 - 1 
Omn = Àm Sm,n + 3 Àm Àn ' 

waarin Sm,n het Kroneckersymbool is: Sm,n = 0 voor m -=/=- n, Sm,m = 1. De matrix A 
definieert een lineaire operator: lz ~ lz, die zelfgeadjungeerd en compact is. Als ik in 



Liber amicorum fos fansen 17 

het volgende spreek over de eigenwaarden van een oneindige matrix, bedoel ik eigenlijk 
de eigenwaarden van de overeenkomstige operator. Het is bekend [3, Theorems 3.3.8, 
4.2.1], dat de beste constante 1-l in (1) gelijk is aan de grootste eigenwaarde van de matrix 
A. Mijn idee was toen om de matrix A af te breken tot een (N x N) -matrix, en van de 
afgebroken matrix de grootste eigenwaarde, 1-l ( N l, te bepalen. Vervolgens verwachtte ik 
dat limN-+oo 1-l(N) = 1-l zou zijn. Op 1 april1996 heb ik dit idee voorgelegd aanJas Jansen 
en reeds de dag daarop kwam hij met een uitwerking in de vorm van de volgende Tabel. 

N 1-l.(N) (N) 
1-l~ 1 

(N) 
1-l~ 2 

(N) 
1-l~ 3 

10 0.097683 
20 0.099393 0.101103 
40 0.100327 0.101261 0.101314 
80 0.100816 0.101305 0.101320 0.101321 
160 0.101067 0.101318 0.101322 0.101322 

In de 1-l(NLkolom is weergegeven de grootste eigenwaarde voorN = 10, 20, 40, 80, 160. 
Op deze waarden is een extrapolatie toegepast op basis van de veronderstelde ontwik
keling 

(N ~ oo). 

De geëxtrapoleerde waarden 1-l~~l, i= 1, 2, 3, zijn bepaald door 

(N) 
1-le, 1 

4 (N) (N/2) 
1-le 1 - 1-le 1 

4-1 
(N) 

l-le,3 

8 (N) (N/2) 
1-le 2 - 1-le 2 

8-1 

Op grond van de numerieke waarden in zijn Tabel komt Jansen tot het volgende ver
moeden: 1-l = 1 /n2 = 0.101321. 

Zo'n eenvoudig expliciet resultaat moet natuurlijk te bewijzen zijn, en met de hulp van 
Jos Jansen en Stef van Eijndhoven is me dat inderdaad gelukt. Het vermoede resultaat 
volgt als speciaal geval van een algemener lemma als hierna gegeven. Vooraf voer ik 
nog in de notatie j-v, 1 , jv ,2, j-v ,3, ... voor de positieve nulpunten van de Besselfunctie 
J-v(z), gerangschikt in opklimmende volgorde. 

Lemma 1 Zij v > 0. Voor elke x= (x1, x2, x3, ... ) E lz geldt de ongelijkheid 

00 2 (00 )2 00 
' Xn 1 ' Xn 1 ' 2 L -;y- +- L -.- :=:; -.2-- L Xn, 
n=1 J-v,n 'V n=l J-v,n 1-v-1,1 n=1 

(2) 

met gelijkheid indien Xn = kn/(j~,n - j~_ 1 , 1 ), n = 1, 2, 3, ... 

Bewijs. Bij de kwadratische vorm in het linkerlid van (2) behoort de oneindige sym
metrische matrix 0 + (1/v)wwT, met diagonaalmatrix 0 = diag(j~~ ,j~~.j~~ •... ) en 
kolomvector w = (j~ 11 , j~ i, j~ 1, ... ) T E l2, waarbij .de boveninde~ T staat • voor ge
transponeerde. De eigÈmwaardèn J.! van deze matrix en de bijbehorende eigenvectoren 
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x = (x 1 , x2, X3, ... ) T E l2 worden bepaald door het oneindige stelsel vergelijkingen 

( 0 + ~ WWT - J.!.l) X = 0, 

waarin I de eenheidsmatrix is. Herschrijf dit stelsel als 

Links-vermenigvuldiging met wT en deling door wT x leidt tot 

1 
-wT(J.LI- 0)-1w = 1, 
'V 

of, na uitwerking van de matrix-vector-vermenigvuldigingen, 

.!_ f j~~2 = 1. 
'V n=1 J.l.- )v,n 

Stel hierin J.l. = z-2 , dan komen we tot de transcendente vergelijking 

Tot zover heb ik de bewijzen van Jansen en Van Eijndhoven gevolgd. 

Gebruik nu de partieelbreuksplitsing [4, form. 15.41(1)] 

_ Jv+1(z) = ~ 2z 
J ( ) L 2 ·2 • 
v Z n=1 Z -Jv,n 

en de recurrente betrekking [4, form. 3.2(1)] 

2v 
Jv-1 (z) + Jv+1 (z) =- Jv(Z). 

z 

Daarmee gaat de vergelijking (3) over in 

~ Jv+1 (z) = 1 _ ~ Jv-dz) = 1 J ( ) 0 ===} v-1 Z = . 
2v Jv(z) 2v Jv(z) 

(3) 

(4) 

De laatste vergelijking heeft wortels z = jv- 1, n, zodat de eigenwaarden van de matrix 
worden gegeven door J.l.n = j~: 1 ,n, n = 1,2,3, ... De grootste eigenwaarde is J.l.1 = 

j~:_ 1 1, en deze treedt op als beste constante in het rechterlid van (2). Gelijkheid in (2) 
treedt op als x gelijk is aan de eigenvector behorend bij J.l.1· Voor deze eigenvector is te 
nemen 

met componenten 

·-1 . 
X _ __ lv n _ )v,n ( 1 2 3 ) 
n- ·2 ·-2 ·-2 - ·2 ·2 ' n = ' ' '· · · · 

lv-1,1 lv-1,1 -Jv,n lv,n -Jv- 1,1 
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Hiermee is Lemma 1 bewezen. 0 

Om de oorspronkelijke vraag naar de beste constante~ in (1) te beantwoorden, nemen 
we 'V = 3/2 in Lemma 1. We vinden dan ~ = iï}2,1 = 1/n2, aangezien J1 ; 2(z) = 

(2/nz) 112 sinzen dus i1;2, 1 = 7t. Gelijkheid in (1) treedt op indien Xn = Ï3;2,n/(i~;2,n
n 2 ), n = 1, 2, 3, ... 

Aardig is ook nog het geval 'V= 1/2 van Lemma 1. Dan is i1;2,n = nn, terwijlj-1 ; 2, 1 = 
n/2 wegens J_112 (z) = (2/nz)112 cosz. Voor elke x= (x1,x2, x3, . . . ) E l2 geldt dan de 
ongelijkheid 

met gelijkheid indien Xn = n/(n2 - 1 /4), n = 1, 2, 3, . .. 

Begrepen in het bewijs van Lemma 1 is het volgende resultaat over de eigenwaarden 
van een oneindige symmetrische matrix: 

Lemma 2 Zij 'V > 0. De oneindige symmetrische matrix ( Omn )~. n= 1 met 

· - 2 1 · - 1 ·-1 
Omn = Jv,m bm,n + :y Jv,m Jv,n 

heeft eigenwaarden j~~ 1 n• n = 1, 2, 3, ... 

Hier volgt nog een uitbreiding van Lemma 2. 

Lemma 3 Zij 'V > -1 en H +v > 0. De oneindige symmetrische matrix (Om n )~. n= 1 met 

·-2 2 ·-1 ·-1 
Omn = Jv,m bm,n + H +'V Jv,m Jv,n 

heeft eigenwaarden À~2 , n = 1, 2, 3, ... , waarin À 1, À2, À3, . . . de positieve nulpunten 
zijn van de functie zJ~(z) + HJv(z), gerangschikt in opklimmende volgorde. 

Bewijs. De matrix in kwestie is van de vorm D + (2/(H +v))wwT, met dezelfdeDen 
w als in het bewijs van Lemma 1. Noem de eigenwaarden ~en stel ~ = z-2. Analoog 
aan (3) komen we nu tot de transcendente vergelijking 

2 oo z2 
---" = 1. H +v L z2- j2 n=l v,n 

(5) 

Gebruik hierin de partieelbreuksplitsing (4) en voorts de recurrente betrekking [4, form. 
3.2(4)] 
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dan gaat de vergelijking (5) over in 

z Jv+dz) 
H+-v Jv(z) 

-v zJ~(z) , ( ) ( ) 
_H_+_-v_- (H +-vlJv(z) = 1 ===? zJv Z + HJv Z = 0. 

Het is bekend [4, §15.25] dat de laatste vergelijking enkel reële wortels heeft, als -v > -1 
en H+-v > 0 is. De functie zJ~ (z) + HJv (z) heeft overeenkomstig [4, §15.23] aftelbaar veel 
positieve nulpunten, die we noteren als À 1 , À2, À3, ... , gerangschikt in opklimmende 
volgorde. De eigenwaarden van de matrix worden dan gegeven door 1-1 = À~2, n = 
1,2,3,.. . D 

Lemma 2 komt overeen met het speciale geval H = -v van Lemma 3, mede gelet op de 
recurrente betrekking [4, form. 3.2(3)] 

zJ~(z) +-vJv(z) = zJv-1 (z). 

Tenslotte geven we nog een generalisering waarbij de rij Ov,nl~=l vervangen is door 
een algemene rij (On)~= 1• 

Lemma 4 Zij de rij (an)~=l monotoon stijgend met On > 0 en L~=l a~2 convergent; 
zij ex > 0. De oneindige symmetrische matrix met elementen 

-2 2 - 1 -1 
Om bm,n+-;xam On, (m,n=1,2,3, ... ) 

heeft eigenwaarden 1-1 = À~2 , n = 1, 2, 3, ... Hierin zijn À 1 , À2, À3 , ... de positieve nul
punten van de functie zP'(z) + exP(z), gerangschikt in opklimmende volgorde, terwijl 
P(z) = [1~= 1 (1- z2ja~). 

Bewijs. De matrix in kwestie is van de vorm 0 + (2/ex)wwT, met diagonaalmatrix 
0 d . ( - 2 - 2 - 2 ) k 1 t ( - 1 - 1 - 1 )T l H tb .. = 1ag a 1 , a 2 , a 3 , . . . en o omvec or w = a 1 , a 2 , a 3 , . . . E 2 · e eWlJS 
is analoog aan dat van Lemma 1. Noem de eigenwaarden 1-1 en stel 1-1 = z-2 • Analoog 
aan (3) komen we nu tot de transcendente vergelijking 

(6) 

Voer nu in de functie P(z) = [l~=l (1 - z2 /a~). Omdat de reeks L~=l a~2 convergent 
is, is het oneindig product P(z) uniform convergent op elke compacte verzameling in 
<C. Derhalve is P(z) een gehele functie. Logaritmisch differentiëren van P(z) leidt tot de 
partieelbreuksplitsing 

P'(z) ~ 2z 
P(z) = L z2 - al · 

n=1 n 
(7) 

Met gebruik van (7) gaat de vergelijking (6) over in 

_ ..:_ P'(z) = 1 P'(z) ex 
ex P(z) => P(z) =- ~ of zP'(z) + exP(z) = 0. 
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Door differentiatievan (7) is in te zien dat P'(x)/P(x) dalend is voor x> 0, met singulari
teiten in x= an 1 n = 11 21 3 1 ••• Anderzijds is de functie -a/x stijgend voor x > 0. Daar
uit volgt dat de vergelijking P'(z)/P(z) = -a/z aftelbaar veel positieve wortels heeft. 
Noteer deze wortels als À 1 1 À2 1 À3 1 ••• , in opklimmende volgorde, waarbij 0 < À 1 < a 1 1 

an-1 < Àn < an 1 n = 2 1 3 1 41 ••• Met deze wortels corresponderen de eigenwaarden 
1-l = À;:;:2 

1 n = 1 1 2 1 3 1 ••• A priori is bekend dat de eigenwaarden van de matrix positief 
zijn. Daaruit volgt impliciet dat de functie zP'(z) + aP(z) enkel reële nulpunten heeft.D 
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On the exponential integral Ei in Mathematica 

J. Boersma 

In the literature two farms of the exponential integral are known, defined by [1, form. 
5.1.1, 5.1.2] 

EJ(z) = Joo e-t dt, (I argzl < n) 
z t 

where the integration path is parallel to the real axis; and 

Ei(x) = -f00 e-t dt = f" et dt, (x> 0) -x t -oo t 

(1) 

(2) 

where J denotes that the integral is a Cauchy principal value. The function E, (z) is 
analytic in the complex z-plane cut along the negative real axis. Usually the function 
Ei(x) is defined for argument x > 0 only. The two functions are related through [1, 
form. 5.1.7] 

Ei(x) = -E,(-x±iO)=F7ri, (x>O). (3) 

Mathematica also has two farms of the exponential integral. One is the function Expin
tegralE [n, z] (see [2, p. 1127]), which for n = 1 is identical toE 1 (z) in (1). The second 
form is the function ExpintegralEi [z] with the following specification [2, p.1127]: 
"ExpintegralEi [z] gives the exponential integral function Ei(z). 

• Ei(z) = - f:'z e-t /t dt, where the principal value of the integral is taken. 

• ExpintegralEi [z] has a branch cut discontinuity in the complex z plane run-
ning from -oo to 0." 

Notice that the principal value of the integral makes sense only if z = x > 0, whereupon 
there is agreement with the definition (2). Next, the function Ei(x) should be analytically 
continued into the complex z-plane cut along the negative real axis. lt is the aim of this 
note to present the details of the analytic continuation and to clarify the specification of 
Mathematica's function Ei(z). 
In a fust approach we rewrite (2) as 

Ei( x) f et (x> 0) = - dt+m, -oo t 

Ei( x) f et (x> 0) -dt - m t , 
-co 

where rf ( fl denotes that the integration path is along the real axis except for an inden
tation àbove (below) t = 0. The terms ±m stem from half the residue of et /t at t = 0. 
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Starting from these representations for Ei( x), we infer that the analytic continuation into 
Imz > 0 and Imz < 0, is given by 

Ei(z) = Iz et dt ± m, (Imz ~ 0) . 
-oo t 

Here the integration path nms from -oo to z, parallel to the real axis. 
In a second approach we employ the series expansion [1, farm. 5.1.10] 

oo n 

Ei(x)=y+logx+ L ~' (x>O) 
n=l nn. 

(4) 

where y denotes Euler's constant. The analytic continuation is now obvious and is 
provided by 

oo n 

Ei(z) =y+logz+ L ~' (largzl <n) 
n=l nn. 

(5) 

where log z stands for the principal value of the logarithm, specified by -n < Im(log z) < 
n. Clearly, Ei(z) is analytic in the complex z-plane cut along the negative real axis. Cam
pare (5) to the series expansion of the fundion E, (z) taken from [1, farm. 5.1.11]: 

oo ( -z)n 
E,(z) =-y-logz- L --1 , (largzl <n) 

n=l nn. 
(6) 

where log z denotes again the principal value of the logarithm. Replace z by -zin (6) 
and use the relation 

log(-z) = logz =f m, (Imz ~ 0) 

between the principal values of log( -z) and log z. Then we find, by comparison to (5), 

Ei{z)=-E,(-z)±ni, (Imz~O) (7) 

in accordance with (4). Also, for z =x> 0 the relation (7) passes into (3). 
lt has been verified numerically that Mathematica's ExpintegralEi [z] does repro
duce the function Ei(z) as defined by (2), (4) or (7). Accordingly, it is recommended to 
modify and supplement the specification in [2, p. 1127] as follows: 
ExpintegralEi [z] gives the exponential integral fundion Ei(z). 

• Ei( x) = f~oo et /t dt for x> 0, where the principal value of the integral is taken. 

• Ei(z)=f~ooet/tdt±mforlmz~O. 

• ExpintegralEi [z] has a branch cut discontinuity in the complex z plane nm
ning from -oo to 0. 

Referenties 

[1] M. Abramowitz and LA. Stegun (Editors), Handbaak of Mathematica! Functions, 
Dover, New York, 1965. 

[2] S. Wolfram, The Mathematica Book, 4th Edition, Cambridge University Press, Cam
bridge, 1999. 
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Spelen met pentominos 

Chris Bouwkamp 

Om met de deur in huis te vallen, 

Stelling. Het hele platte vlak kan worden bedekt met 
Y-pentominos. 

Bewijs. Door combineren van twee Y's maken we een tegel: 

Uitbreiding met tegels naar links en naar rechts geeft een oneindige strook: 

Uitbreiding van de strook naar boven en naar beneden geeft 

Einde Bewijs! 
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Opmerking 1. Geen enkele rechthoek kan worden gevuld met een eindig aantal tegels. 

Opmerking 2. Is het aantal tegels in horizontale richting eindig, zeg k, dan kan de 
configuratie om een cirkel-cylinder met straal5k/2n worden gewikkeld. 

Opmerking 3. Het verhaal kan nagenoeg worden herhaald voor elk van de 11 reste
rende pentorninos; zie de navolgende figuren. 

p w N u 

F L T 

z x V I 
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Beste Jas, 

Van 1 mei af ben je pensioen-genieter. Dat ben ik al twintig jaar! We kennen elkaar veel 
langer. Wat hebben we gestoeid met de 1620, tezamen met Bomhoffen Bussemaker! 
Begrippen als faculteit, vakgroep, logo etc. zijn voortdurend veranderd. Mathematica èn 
Simons zijn er nog- gelukkig! 
Ik ben je dankbaar voor de hulp met mijn computers thuis, trap op, trap af, naar en van 
de dealer als er iets kapot is. 
Ali en ik wensen Henny en jou gelukkige en gezonde jaren, samen met kinderen en 
kleinkinderen. 

P.S. Indien Jos zich zou vervelen, moge hij in de slotfiguur uitzoeken hoeveel "simple" 
oplossingen er zijn: "compounds" dus niet meegerekend. 
Opmerking: De hele figuur is opgevuld met "eenzijdige" pentorninos. 



Liber amicorum ]os fansen 

Set! 

N.G. de Bruijn 

Bijdrage van N.G. de Bruijn aan het Liber Amicorum aangeboden aan ]os fansen 
bij zijn afscheid van de Faculteit Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit 
Eindhoven.~ei2001 
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In speelgoedwinkels is het spel SET! te koop (Ravensburger Spielverlag). Volgens de 
doos is het geschikt voor kinderen van 10-99 jaar. Die 99 zal wel zoiets als een millen
niumfout zijn, want boven de honderd moet het ook nog wel kunnen. Maar of het dan 
nog leuk is? Het is een zenuwenspel: wie niet het snelst is verliest steeds. Geen spel 
voor oudere heren die hun hart ook nog voor andere dingen nodig kunnen hebben. Die 
laten het snelle denkwerk beter aan hun computer over, wanneer ze die tenminste nog 
kunnen progranuneren. Ik deed dat op mijn huiscomputer van het jaar nul-nul (om 
misverstand te voorkomen, dat is het jaar 2000). Die liet ik een paar honderd miljoen 
keer spelen om wat inzicht in de spelkansen te krijgen. 

Het spel SET! wordt gespeeld met 81 kaarten waarop figuur~es staan. De kaarten zijn 
te onderscheiden door vier kenmerken. Het eerste kenmerk is het aantal figuur~es: een 
kaart kan één figuur~e hebben, of twee onderling gelijke, of drie onderling gelijke. Het 
tweede kenmerk is de kleur van de figuur~es. Ze kunen rood, groen of paars zijn. Het 
derde kenmerk is de vorm van de figuur~es. Het ktmnen rechthoeken zijn, of ellipsen, 
of slingers. Het vierde kenmerk is de vulling: ze kunnen massief gekleurd zijn, of ge
spikkeld, of leeg (d.w.z. dat alleen de randen gekleurd zijn). 

Elke combinatie van de vier kenmerken zit precies één keer in de doos. Doorgewinterde 
numerici weten wel dat 81 == 34 . 

Om er wat gemakkelijker over te kunnen schrijven vervang ik hier de kenmerken door 
tekens. Voor het eerste kenmerk geef ik de mogelijkheden 1,2,3, voor het tweede de 
kleine letters a, b, c, voor het derde de hoofdletters X, Y, Z, en voor het vierde de tekens 
+,-,x. Een kaart is nu een woord van vier tekens, bijv. 3cZx of 2bZ+. 

Ik zal hier niet alle spelregels noemen, maar het alleen hebben over de steeds terugke
rende situatie van 12kaarten die uit een geschud spel zijn gehaald en zichtbaar op tafel 
worden gelegd. Gemakshalve zal ik zo'n greep van 12 een tafel noemen. De kaarten 
worden grondig bestudeerd door de spelers (op de doos staat dat er 2 tot 8 deelnemers 
ktmnen zijn, maar ik zou zeggen dat het ook wel gaat met 0, 1 of oneindig). Het is de 
kunst om in de collectie van 12 kaarten een drietal aan te wijzen die een SET vormen. 
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Wie dat denkt te zien roept vlug SET!, maar als het daarna aangewezen drietal geen 
echte SET blijkt te zijn volgt een straf. 

Wat is een SET? Dat is voor velen nogal verwarrend, maar de ervaring leert dat ook 
kinderen ermee overweg kunnen. Een SET is een stel van drie kaarten met de volgende 
eigenschap: voor elk van de vier kenmerken geldt dat de kaarten àf alle drie gelijk àf 
alle drie verschillend zijn. Een voorbeeld is het drietal 

2bYx 2aZx 2eXx. 

Naar het eerste kenmerk zijn ze alle drie gelijk (2, 2, 2), naar het tweede alle drie ver
schillend {b, a, e), naar het derde ook (Y, Z, X), en naar het vierde weer alle drie gelijk 
(x, x, x). 

Het is gemakkelijk in te zien dat bij elk tweetal kaarten uit het pak van 81 er precies één 
is die met die andere twee een SET vormt. Daaruit leiden we af dat het aantal mogelijke 
SETs 1080 bedraagt: het aantal paren is q~ (ik gebruik Ck' voor de binomiaalcoefficient 
m!/(k!(m - k)!), en als we bij elk paar de bijbehorende derde kaart zoeken krijgen w e 
elke SET drie keer). 

Een voorbeeld van een tafel is 

2aZ- 3eY+ 2bZ+ 2eZ+ 
lbYx 3eZx 3aY+ 3bY-
2aZx 3aX- 2eY- 3aZx 

De verdeling in rijen en kolommen dient voor het overzicht maar heeft verder geen 
bijzondere betekenis. 

In dit voorbeeld zijn er drie SETs: 

1: 
2: 
3: 

lbYx 3aY+ 
lbYx 3aX-
3aY+ 3aX-

2eY-
2eZ+ 
3aZx 

Het komt ook wel voor dat er geen enkele SET op tafel ligt. Een voorbeeld: 

lbX+ 2aZx 2bZ- 3bZ+ 
2aZ+ laZx 3aX- lbXx 
leX+ lbX- 2aY x leX x 

Ter oefening voor de lezer nog een tweetal tafels (ze hebben respectievelijk 5 en 6 SETs). 

2bX+ laY- 2aY+ 3bX+ 
2eZ+ 3bZ+ leX+ 2aX+ 
3bY+ 2aZ- 2bY x 3bXx 

lbYx 3aY+ 3aX- laY+ 
3eX- 2bZx leX- lbZx 
3bX- leY- 2eY- 3bX+ 
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Het ligt voor de hand een computer in te schakelen om experimenteel vast te stellen wat 
ongeveer de verdeling is van het aantal SETs in een aselecte trekking van 12 kaarten uit 
het pak van 81 stuks. Om een snel programma te maken dat een groot aantal gevallen 
achter elkaar behandelt, is het verstandig de kaarten te nummeren van 0 t.e.m. 80, en te 
beginnen met de aanleg van een 81 x 81 matrix waaruit voor elk paar i en j het nummer 
is af te lezen van de kaart die samen met kaart i en kaart j een SET vormt. 

Hier is het resultaat van een run van 250 miljoen stuks. Daarbij was, als mk het aantal 
gevallen met k SETs voorstelt: 

mo = 8077176, m, = 36294878, m 2 = 65238204, m3 = 68149583, 1n4 = 45063382, 
ms = 19968806, m6 = 5829548, m7 = 1169702, ms = 170948, m9 = 29468, 

m10 = 7326, m11 = 571, mn = 322, m13 = 73, m14 = 13, m1s = m16 = · · · = 0. 

We zien dat er maar een paar procent kans is dat er geen enkele SET op tafel ligt, en dat 
er maar een doodenkele keer een tafel tevoorschijn komt met 14 SETs. Hier is er zo een: 

2bX* 3cY* 2cY+ 3cY-
2aZ- 2cY- 1cY* 1aZ+ 
3aZ* 2cY* 1bX- 3bX+ 

Zouden we nog hoger dan 14 kunnen komen? Na zoiets als een half miljard probeersels 
bleek 14 nog steeds het absolute record te zijn, en 14kwam zo om de 23 miljoen keer 
voor. 

Een beetje wiskunde 

Laten we er nu eens wat wiskunde omheen gaan bouwen. Eerst gaan we over op een 
notatie die wat lastiger is te lezen dan de hierboven gebruikte, maar duidelijk beter is 
voor de wiskundige behandeling: bij elk kenmerk geven we de waarden met 0, 1 of 2 
aan. Een kaart is nu een getal van 4 cijfers (soms beginnend met nullen, zoals 0201) in 
het drietallig stelsel. Deze drietallige codes representeren de getallen van 0 tot en met 
80. 

Nog leuker is het om kaarten als punten in een eindige lineaire ruimte te zien. We 
werken dan in de vierdimensionale affiene ruimte met F3 als grondlichaam. Deze F3 
wordt ook wel aangeduid als GF(3), of als Z(mod 3), of Z/(3Z), of Z/(3). Maar F3 laat 
zich het gemakkelijkst schrijven. De elementen zijn 0, 1 en 2, en de operaties zijn de 
gewone optelling en vermenigvuldiging modulo 3. 

De verzameling kaarten is nu de verzameling punten in de ruimte (F3 )4 • 

Een paar belangrijke opmerkingen. 

1. Laat x, y, z elementen van F3 zijn. Dan is de conditie 

Of ze zijn alle drie gelijk, of ze zijn alle drie verschillend 
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gelijkwaardig met de conditie x + y + z = 0. 

2. Een SET is dus een drietal verschillende punten 

met 

X]+ 1J1 + Z] = 0, Xz + 1J2 + Zz = 0, X3 + 1J3 + Z3 = 0, X4 + 1J4 + Z4 = 0. 

3. Als x= (x,, xz, x3, x4) en y = (y,, 1J2, 1J3, 'Y4) twee verschillende punten uit de ruimte 
(F3 )4 zijn, dan is het derde punt van de rechte lijn die door deze punten gaat het punt 
z = (z,, z2, Z3, z4) bepaald door de conditie dat x+ y + z = 0. De punten van de verbin
dingslijn zijn namelijk gegeven door ux + vy met u, v E F3, u+ v = 1. De waarde u = 0 
(dus v = 1) levert het punt x op, de waarde u= 1 (dus v = 0) het punt y, het derde punt 
komt daarom van u= 2 (dus ook v = 2), en is daarom het punt 2x + 2y. Opgeteld bij 
x + y geeft dat 0. 

4. Een SET is dus hetzelfde als een drietal verschillende punten x, y, z die op één lijn 
liggen. 

Lijnen, vlakken en hypervlakken 

We bekijken een affiene ruimte en geen vectorruimte, dus lijnen, vlakken en hypervlak
ken hoeven niet door de oorspong te gaan. Laten we ze even tellen. 

Er zijn in de ruimte 81 · 80/2 puntenparen, en op elke lijn liggen er drie, zodat er zijn 
81 · 80/6 = 1080 lijnen zijn. Dit werd al eerder gevonden bij het tellen van de SETs. 

Het aantal hypervlakken kunnen we tellen door naar hun vergelijkingen te kijken. Die 
hebben de vorm ax + by + cz + dw = e (E. Landau zou hieraan toegevoegd hebben: 
waarin e niet de basis van de natuurlijke logaritmen is). Met e = 0 zijn er 80 combinaties 
voor a, b, c, d, want we moeten het geval a = b = c = d = 0 uitsluiten. Dan hebben 
we wèl alles dubbel geteld, want vermenigvuldiging van een vergelijking met een van 
nul verschillende factor levert geen nieuw hypervlak op. We krijgen er dus 40. Om 
dezelfde reden kunnen we ons, als e van 0 verschilt, beperken tot e = 1, en we krijgen 
er nog eens 80. Totaal120 hypervlakken. 

Op dezelfde manier kunnen we, door naar vergelijkingen te kijken, het aantal vlakken 
binnen een hypervlak tellen. Inplaats van drie keer (81 - 1 )/2 krijgen we drie keer 
(27- 1 )/2, dus 39 stuks. En weer een dimensie lager: het aantallijnen in een vlak is drie 
keer (9- 1 )/2, dus 12. 
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Tafels met 14 SETs 

De tafels met 14 SETs, voorzover ik die aantrof, hadden allemaal dezelfde structuur, en 
konden door (niet-homogene) lineaire transformaties uit elkaar worden afgeleid. De 
structuur is eenvoudig te beschrijven. In de eerste plaats merk je op dat alle 12 punten 
in één hypervlak liggen. En binnen dat hypervlak liggen er 9 van de twaalf in een
zelfde vlak V (dat ze dus helemaal opvullen). Binnen het hypervlak zijn er twee andere 
vlakken evenwijdig V. De drie resterende punten P, Q, R liggen in deze evenwijdige 
vlakken, maar niet alle drie in hetzelfde. Laat P in het ene liggen, Q en R in het andere. 
De verbindingslijnen PQ en PR snijden het vlak V en leveren dus SETs op. Samen met 
de 12lijnen uit het vlak V komen we tot 14 SETs. 

Tafels met deze speciale structuur zal ik 3D14-tafels noemen. 

Hier is een voorbeeld (terwille van de algebraïsche discussie zijn de kaarten als viercij
ferige getallen in het drietallig stelsel aangegeven): 

Er zijn 14 SETs: 
1200 1101 1002, 
1200 0200 2200, 
1101 2200 0002, 
21011012 0220, 
0101 0200 0002, 

1200 1101 
0101 1002 
0220 0200 

1200 2101 0002, 
1101 2101 0101, 
21011002 0200, 
2220 01011012, 
1002 2002 0002. 

2101 2220 
2002 1012 
2200 0002 

1200 0101 2002, 
1101 2002 0200, 
2101 2002 2200, 
0101 1002 2200, 

In dit stel van 12kaarten zijn er 9 die een vlak vormen: 
1200, 1101, 1002, 2200, 2101, 2002, 0200, 0101, 0002. In dat vlak liggen 12 lijnen, dus 12 
SETs. Buiten dat vlak vallen 1012, 2220, 0220. 

De lijn van 2220 naar 0220 loopt evenwijdig aan het vlak, maar die van 1012 naar 2220 
snijdt het vlak in 0101, zodat dit drietal een SET vormt. Ook de verbinding van 1012 met 
0220 snijdt het vlak, en wel in 2101. Dat levert dan de veertiende SET op. 

Als vergelijkingen van het vlak (in de variabelen x, y, z, w) kan men opgeven: z = 0, 
y + z + w = 2. Een parametervoorstelling van het vlak is: ( 1200) + k * ( 0201 ) + m * ( 1 000). 

Het hypervlak dat alle 12 punten bevat heeft de vergelijking y + w = 2. 

Hoeveel van zulke 3D14-tafels zijn er binnen een gegeven hypervlak? Er zijn, zoals 
boven vastgesteld, 39 mogelijke vlakken om vol te leggen met de eerste negen pun
ten, daarna nog 18 mogelijkheden voor P, en dan nog ei voor het paar Q, R. In dat 
hypervlak liggen dus 39 · 18 · ei= 25272 kopiëen van die 3D14-tafel. 

Door een volledige zoekactie naar alle gevallen met 14 of meer SETs in een gegeven 
hypervlak kon worden vastgesteld dat er daarvan ook precies 25272 zijn. Daaruit volgt 
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dat, nog steeds binnen een hypervlak, alle gevallen met 14 SETs zulke 3D14-tafels zijn, 
en dat er geen zijn met 15 of meer SETs. 

Overigens is het amusant gebruik te maken van de mogelijkheid de zoekactie met een 
factor 117/22 te verkorten door beperking tot tafels die twee gefixeerde kaarten uit het 
hypervlak bevatten. Met een eenvoudige redenering laat je eerst zien dat het er niet toe 
doet wèlke kaarten je fixeert: het levert steeds hetzelfde aantal. Door te sommeren over 
alle mogelijke paren van twee te fixeren kaarten krijg je een 66 keer te grote uitkomst, 
want 66 = C12 is het aantal paren in een stel van 12 (dit is een geval van de schaap
herderstelling: om vast te stellen hoeveel schapen er in een wollige kluwen zitten, gaat 
de herder op de grond liggen, telt het aantal poten en deelt door 4. In dit geval zijn 
poten puntenparen, waarvan elk schaap er 66 heeft). Op deze manier werkende kan 
je je beperken tot het doorploegen van en tafelsinplaats van q~, en dat scheelt die 
genoemde factor 117/22. Erg belangrijk is het overigens niet, want de afwerking van 
Cf~ =17383860 tafels kost maar een half uurtje (mijn programma doet er 10000 per se
conde). Maar het gebruik van symmetrieargumenten is charmant, altijd leerzaam en 
soms knapjes gevaarlijk (het gevaar van wishful thinking). 

De conclusie is dat, wanneer er binnen de gehele (F3 )4 een geval met 15 of meer SETs 
zou liggen, dat geen driedimensionale zou zijn. 

Als we met random tafels werken zonder beperking tot lager-dimensionale, komen we 
af en toe zo'n 3014-tafel tegen. Hoe vaak is dat te verwachten? 

Zoals eerder werd gezegd, zitten er in elk hypervlak 25272 van deze. En er zijn 120 
hypervlakken. We komen daarmee op 3032640 stuks, want een tafel kan nooit in twee 
verschillende hypervlakken liggen (de doorsnede van twee verschillende hypervlakken 
heeft nooit meer dan 9 punten). 

Het totale aantal tafels is en = 70724320184700. Dus zo één op de 23 miljoen keer kan 
je een 3014-tafel tegenkomen. Bij een wilde zoektocht over meer dan een half miljard 
tafels naar gevallen van 14 of meer SETs kwam ik er nooit eentje tegen die niet driedi
mensionaal is. Wat ik vond waren dus allemaal3D14's. Ik merk op dat het checken op 
driedimensionaliteit een fluitje van een cent is, en veel gemakkelijker dan het checken 
of een tafel isomorf is met een 3D14-tafel). 

Dit is voor mij dan de stand van de wetenschap. Maar het kan heel goed zijn dat de een 
of andere slimmeling met een eenvoudig bewijs laat zien dat alle tafels met 14 SETs in 
hypervlakken liggen, en dat tafels met meer dan 14 SETs er helemaal niet zijn. Dan sta 
ik een beetje voor schut met al mijn machinekracht. 
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Beste Jos 

Kees Dekker 

Het is inmiddels meer dan dertig jaar geleden dat wij elkaar voor het eerst ontmoetten, 
tijdens één van de werkbesprekingen van de werkgroep differentiaal vergelijkingen, die 
in de jaren zeventig regelmatig op het Mathematisch Centrum gehouden werden. On
der de geur van de Amstel-brouwerijen, waarbij jij je als Brabander ongetwijfeld goed 
thuisvoelde, hielden toen nog onbekende, maar later eminente numerici voordrachten 
over diverse onderwerpen. 

Uit het jaar 1970-1971, waarin de besprekingen volgens mijn gegevens voor het eerst 
plaatsvonden, noteer ik: Multistepmethoden met gedeelde differenties voor het oplossen van 
gewone differentiaalvergelijkingen door Th.J. Dekker, Een impliciete tweeslapsmethode met va
riable staplengte door P.W. Hemker, Runge-Kutta achtige schema's met variërende parameters 
door P.J. van der Houwen, Stabiliteit van methoden voor het oplossen van niet-lineaire partiële 
differentiaal vergelijkingen door M.N. Spijker, Een uitbreiding van het proces der Iterated De
ferred Corrections door M. van Veldhuizen, en dan waren er op 2 maart 1971 de bijdragen 
De Hopscotch-methode van Saul'yev en stijve differentiaalvergelijkingen door K. Dekker en 
Korte samenvatting van de algoritme van Fowler en Warten van de ]-dimensionale 1 e orde D.V. 
door J.K.M. Jansen, met een verwijzing naar een nog te verschijnen afstudeerverslag 
onder leiding van prof.dr. G.W. Veltkamp. 

In de loop der jaren komen er nieuwe onderwerpen, de werkgroep wordt omgedoopt 
tot Werkgroep Differentiaalvergelijkingen en Integraal vergelijkingen, maar jouw naam 
komen we niet meer zo vaak tegen. Onderwijs verplicht-ingen op de THE nemen je 
behoorlijk in beslag. Pas op 20 januari 1982 is er weer een voordracht van jou, kennelijk 
een uitgebreide, want er was maar liefst drie uur voor uitgetrokken. De titel: Het THE
eindige elementenpakket voor het oplossen van partiële differentiaalvergelijkingen. 

Inmiddels hadden we elkaar beter leren kennen in 1979, het jaar dat ik aangesteld was 
aan de THE ter vervanging van Pieter de Groen, die 'tijdelijk' naar de Vrije Universiteit 
Brussel verhuisd was. Over deze verhuizing kon jij een smakelijke anekdote vertellen, 
een bepaalde grootheid veranderde zowel bij onze zuiderburen als in Eindhoven in 
positieve zin, en de hele kantine van het rekencentrum bulderde dan van de lach. Daar, 
in de kantine bij de Burroughs B7700 computer, brachten wij tijdens de hmchpauzes vele 
amusante uurtjes door, met kaartspel waarbij ieder de anderen met luide stemverheffing 
probeerde te overbieden. Ik denk dan ook met veel genoegen aan die periode terug, 
die tot een jaar beperkt bleef, niet omdat de samenwerking met jou, Alois Geurts en 
Henny ter Morsche niet plezierig was, maar omdat voor mij de studie bij J.C. Butcher in 
Auckland lokte. 
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Ook tijdens de Conferenties van Numeriek Wisknndigen die jaarlijks te Woudschoten 
gehouden werden, en waarvan jij een van de trouwste bezoekers was, kwamen we el
kaar vaak tegen. Terwijl de hoogleraren zich 's avonds na een zware dag nog over de 
onderwerpen voor de komende Conferentie moesten buigen, konden wij ons aan de 
bar verpozen met een partijtje bridge, samen met onder anderen Alois, Jan Cuppen, 
Jaap van de Griend en Eugen Botta. Vrolijkheid was daarbij troef, en buitenstaanders 
bleven niet lang in het ongewisse aan welke tafel jij speelde. 

Onlangs raapte ik bij het kampioenschap van de TU Delft de volgende zuidhand op: 
0 AHV7432, 0 A9, • AT42. Na de biedingen: N 20, 0 4., gingen mijn gedachten 
terug naar de lnnchpauzes bij de TUE. Volgens de Eindhovense conventie was mijn bod 
duidelijk, 6 0, en dat pakte goed uit, want het hele spellag als volgt: 

• 82 
0 TB 
0 HT8654 

• H98 

• AVS • HBT97643 
0 965 0 B 
0 V73 0 B2 

• 8763 • vs 

• 0 AHV7432 
0 A9 

• AT42 

Jos, ik wens je de komende jaren nog vele genoegens toe. 
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What's in a name? 

Enna van Dijk 

Waar komt die naam Enna toch vandaan, vroeg Jozef van Aritmathea zich af. Dat die 
terug te voeren zou zijn volgens Twentse familietraditie tot de naam Zwaantje, vond 
hij onbevredigend. Geen diepgewortelde traditie, noch een heilige kwam er aan te pas: 
dat kon toch niet bestaan? Dat een niet-katholiek het gemis van een heilige en dus 
het vieren van diens naamdag niet eens beseft, kon er bij Jozef van Aritmathea niet in. 
Daarom toog hij aan het werk. Hij moest en zou een eerbiedwaardige wortel en wie 
weet zelfs wel een heilige voor Enna vinden. 

Bij de tijd als hij was, surfte hij het internet af om zijn licht op te steken. Ook bibliotheken 
vereerde hij met een bezoek om de nodige boeken uit te pluizen. En jawel, zijn zoektocht 
werd beloond. Hij vond sporen van helden, heiligen en goden uit alle windstreken: 
Friesland, Schotland, Sicilië en Griekenland. Er blijkt zelfs een stad te zijn op Sicilië met 
de naam Enna, die dan weer is te herleiden tot de Griekse Helena. 

Zo blijkt de Twentse Enna een bonte stoet van naamgenoten te hebben, waaronder hel
den, heiligen en goden, uit verre streken en oude tijden. Bedankt Jozef van Aritmathea, 
voor de verbreding van de Twentse horizon! 
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a SULZER METCO company 

Jos, wat zal het stil worden 

M&M 
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Hoe leer je iemand kennen? 

Jan en Lien van Ditmarsch 

Ooit woonden wij vlak bij elkaar in de Oude Gracht. Jong en druk bezig kenden we 
elkaar niet. 

Na jaren ontmoette ik Henny, jouw echtgenote, op het koor in Veldhoven. Om precies 
te zijn: in april1986. Henny was mijn koorbuurvrouw. Het klikte en de ontdekking van 
het gelijktijdig wonen in de Remuslaan gaf meteen spraakwater. Via je vrouw ontmoet
ten wij (mijn man en ik) jou. 

Na enige tijd ontdekte jij uit allerlei gesprekken dat onze zoon zeer ondernemend was. 
Destijds afstuderend, reizend en daarna werkend aan het Riks en de O.U. 

Deze zoon gunde zich geen tijd om te promoveren. Jij stond altijd open voor onze 
verhalen over zijn activiteiten en jij was een van die personen, die steeds benadrukte 
hoe belangrijk het promoveren voor hem zou zijn. Die start begon in Groningen. Jij 
hebt hem zelf 20 november 2000 kunnen feliciteren. 

Wij voelen nog steeds, dankbaar, de ruggenprikken die we door moesten geven. 
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Boekenlegger 

René van Hassel 

Met deze boekenlegger wil ik jou danken voor de vele malen dat je mij hebt geholpen. 
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A set of IP-functions 

M.L.J. Hautus 

Department of Mathernaties and Computing Science 
Eindhoven University of Technology 

To ]os fansen, whose never-ending enthusiasm has inspired many people. 

Introduetion and problem formulation 
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In the theory of neural networks, one approximates arbitrary fundions by expressions 
of the form 

Co+ L CiO"(aiX +bi) 
i 

(1) 

on a fixed interval [ex, f3]. Here O" is a fixed function and ai, bi, ei are real numbers with 
ai> 0. The fust question that arises is whether every function can be approximated this 
way. It tums out that this is the case if and only if O" is nota polynornial (see [1]). 

A second question is: For what functions O" are the coefficients Ci uniquely determined 
for every choice of (ai, bi), i.e., when are the fundions 1, <J(a1x + b1 ), .. . , <J(anx + bn) 
linearly independent? 

Definition 1 A function O" is called an IP-function (ar it is said to have the Independenee 
Property) if for every n-tuple of distinct pairs (ai, bt) with ai > 0 and bi E IR, the fundions 
1, x H <J(a1x + b1), .. . , x H <J(anx + bn) are linearly independent on [0, oo). 

Obviously, a periadie function is not an IP-fundion. An other obvious example of a 
function that is not IP is <J( x) : = ex, because <J( x+ 1)- e<J( x) = 0. More generally, it can 
be shown that every Bohl fundion is not an IP function. (A Bohl function is a salution 
of a homogeneaus linear differential equation with constant coefficients.) 

In [2], a class of IP-functions is given: IJ O" has an extension as an analytic function defined 
on a subset of <C of the form {z E <C : I Im zl :::; À}\{zo, zo}, where À : = Im zo :f. 0, and zo is a 
singularity, then O" is an IP-function. 
Examples of such fundions are <r(x) = tanh(x) and <J(x) = arctan(x). 
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A new class of IP-functions 

In this paper, we give a different class of IP-functions. Our main result is: 

Theorem 2 Let o- be continuously differentiable on lR and satisfy the condition 

lo-'(x)/o-(x)l ---7 oo (x ---7 oo). 

Then o- is an IP-function. 

Using this theorem, we find that functions of the form q(x)ePlxl, where pis a polyno
mial of degree at least two and q an arbitrary polynomial, are IP-functions. A generati
zation of this result can be formulated in terms of the following property. 

Definition 3 We say that the function o- satisfies property P if 

Pl: o-(x + a)/o-(x) is defined and boundedfor a> 0 andfor sufficiently large x. 

P2: For each a> 0, we have o-(x + a)/o-(x) ---7 0 (x ---7 oo). 

We show the following implications 

Theorem 4 Consider the properties: 

1. lo-'(x)/o-(x)l---t oo (x ---t oo). 

2. o- or 1 I o- has property P. 

3. o- is an IP-function. 

Then we have 1 =? 2 =? 3. 

Proof of 1 =? 2: Suppose that o-'(x)/o-(x) ---t -oo (x ---7 oo). Then we may assume that 
o-(x) > 0 and o-'(x) < 0 for x 2: xo. Let a> 0 and x 2: xo. Then log o-(x +a) -log o-(x) = 
a(log o-)'(E.) = ao-'(E.)/o-(E,) forsome E. E [x, x+ a]. In the fust place, it is clear that 
log o-(x +a)- log o-(x) < 0 and hence o-(x + a)/o-(x) < 1 for x 2: xo. But it also follows 
that log o-(x +a) -log o-(x) ---t - oo (x ---7 oo) and hence o-(x + a)/o-(x) ---7 0 (x ---7 oo). 
We see that o- has property P. lf o-'(x)/o-(x) ---7 oo (x ---t oo), one proves similarly that 
1/o- has property P. D 

For the proof of the second implication, weneed two auxiliary results. 

Lemma 5 Let f have property P. Then 

1. o-(x) ---7 0 (x ---t oo). 

2. o-( a 1 x+ b1 )/ o-( a x+ b) ---t 0 (x ---7 oo ), whenever (a, b) < (a 1, b1), lexicographically. 
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Proof: Assume that <Y(x) =J 0 for x ~ xo and that <Y(x + a)/<Y(x) :::; M for x ~ xo, a > 
0. Let € > 0 be given. Choose y E (0, 1 ). Because of P2, there exists x1 such that 
<Y(x + 1 )/<Y(x) < y for x ~ x1. Then we have for n E N that <Y(Xl + n) < yn<Y(xl ). 
Therefore there exists n 0 such that <Y(xl + n) < E/M for n ~ n 0 . Now it fellows that 
<Y(x) < € for x> x1 + no. This proves the fust statement. Por the second statement, we 
note that a 1 x + b 1 ~ ax + b + bo for some bo > 0 and sufficiently large x. Hence: 

I 
<Y(alx + bl)l =I <Y(alx + bl) 1·1 <Y(ax + b +bol I 
<Y(ax+b) <Y(ax+b+bo) <Y(ax+b) 

<MI<Y(ax+b+bo)i~o (x~oo). 
- <Y(ax + b) 

0 

Proof of 2 =} 3: Assume that O" has the property P. Suppose that there exist constants 
co, ... , Cn such that 

<I>( x):= Co+ c1 <Y(alx + b1) + · · · + Cn<Y(anx + bn) = 0 

for all x E IR. By letting x tend to oo, we conclude from Lemma 5,1 that co must be 
zero. We may assume that c 1 =J 0. Furthermore, we may assume that (a 1 , b 1 ) is the 
lexicographically smallest of the (ai, bi)'s. Then Lemma 5,2 implies 

<I>(x) <Y(azx + bz) <Y(anx + bnl 
( b):=c1+c2 ( b)+···+cn ( b)-Hl=/:-0 (x~oo), 

0" a1x+ 1 0" a1x+ 1 0" a1x+ 1 

which is a contradiction. Hence O" is an IP-function. The proof for the case where 1 jO" 
has property P, is similar. 0 

Remark 6 The independenee property is defined over the infinite interval [0, oo ). If the 
function O" is analytic, this implies the independenee over a finite interval. 0 

Remark 7 Often one is interested in functions O" that have a limit as t 4 ±oo. The 
fundions tanh and arctan are examples of such behaviour. The above class leads to the 
following example of this kind: Define <Y(x) ; = eoo e-[.2 dE,. This is because x H e-X2 

is an IP-function, according to Theerem 4, and it is easily seen that this implies that O" 

is an IP-function. Note that this IP-function is an entire function, contrary to the other 
examples. 0 

Acknowledgement: The author wants to thank Eduardo Sentag for bringing up the 
question of finding classes of IP-functions. 
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Hartkloppingen in Bari 

Dick Hoekstra 

In de nazomer van 1988 vond de ECMI-week plaats in het zuiden van Italië. Daar in 
Bari werd door mij en een aantal andere TUE-ontwerpers in spe een week lang ge
zwoegd op een of ander wiskundig modelleringprobleem. Jammer genoeg maakte ik 
geen deel uit van de groep die gecoacht werd door dottore Jansen. Jos had narnelijk de 
complete uitwerking van het probleem dat hij aan zijn groep had voorgelegd in zijn tas 
en schroomde niet hen stap voor stap door die uitwerking heen te loodsen. Daar waar 
onze groep na veel gezweet en gestuntel een pover eindproduct fabriceerde, scoorde de 
groep van Jos met een vlekkeloze presentatie, die in Eindhoven door hun mentor alvast 
maar even op sheet was gezet. 

Er was gelukkig ook de nodige tijd voor ontspanning. Zo wandelden Roel Mans, Josbert 
Kester en ik in gezelschap van ons Jos eens rustig keuvelend door de straten van Bari, 
daarbij het lokale schoon niet uit het oog verliezend. En opeens stond zij daar, een niet 
onaantrekkelijke dame van middelbare leeftijd. Ik beoordeelde haar als zijnde te oud en 
dus niet interessant, maar onze eerbare huisvader dacht daar duidelijk (en begrijpelijk) 
anders over. Even was er dat oogcontact tussen de twee, even die glimlach en even later 
de niet te missen blos bij Jos. Hij was helemaal van de kaart door deze ontmoeting en 
mengde zich nauwelijks nog in onze conversatie. Slechts eenlettergrepige woorden vie
len uit zijn mond nog te horen. Eenmaal terug in het hotelleek een practical joke ons op 
zijn plaats. We gaven Jos een uurtje de tijd om tot zichzelf te komen en draaiden vervol
gens het nummer van zijn kamer. 'Si', klonk het nieuwsgierig. 'Pronto', zei ik met een 
vrouwenstem en vroeg: 'Signore Jansen?'. Je kon 'm horen denken: wat heb ik nou aan 
mijn fiets hangen? 'Si', klonk het opnieuw. Het kostte me moeite me goed te houden, 
terwijl Roel en Josbert over de vloer rolden van het lachen. 'I arn the woman from the 
street. Could we meet each other?', vervolgde ik in zo duidelijk mogelijk steenkolenen
gels. Stilte. 'Wat zijn jullie een stelletje smeerlappen', bulderde het vervolgens in mijn 
oor. 'Dit zet ik jullie betaald, ha, ha, ha.' Het hotel schudde op zijn grondvesten. 

In wiskundig opzicht zal Jos me ongetwijfeld wel iets hebben bijgebracht, maar wat mij 
vooral van hem bij zal blijven zijn z'n onbedaarlijke schaterbuien. Het is een prettige 
gedachte dat ik er een aantal van heb veroorzaakt en ik hoop dat dit stukje minimaal 
een glimlach bij hem teweeg zal brengen. 

Jos, het ga je goed! Ik heb trouwens begrepen dat dit verhaal en andere verhalen die 
je thuis in een lastig parket zouden kunnen brengen in een apart boekje gestopt zul
len worden dat jou buiten het zicht van je familie zal worden overhandigd. Dat liber 
amicorum numero due zou ik te zijner tijd ook wel eens willen doorbladeren. 
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Zonder Jos rest ons slechts een stil-leven 

Het zal stil worden zonder jou. 
Ik zal je levendige lach en je opgewekte 
humeur enorm missen. 
Het ga je goed JJ. 

Marie-Louise 
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Dualiteit Limburger in Brabant + Brabander in Limburg 

Jos: 

Geboren Limburger 
Wonend in Brabant. 
Gestart in het bedrijfsleven 

Antoine: 

Geboren Brabander 
Wonend in Limburg 
Eerst een studie aan de TH (later TUE) 

(bij HSA, ooit onderdeel van Philips) 
Later naar de TH (later TUE) Daarna naar de industrie .... bij Philips 
Je sluit je Joopbaan nu af Ik heb (hopelijk) nog een substantieel gedeelt 

van miin loottbaan v_0_or m~ 

Wiskundige dualiteit zou in de volksmond beschreven worden als "net andersom"eén aantal opzichten 
vertonen jij en ik een vorm van dualiteit, zoals je hierboven ziet. Daarnaast vertonen dualen ook overeenkomsten, 
immers ondanks hun dualiteit zijn het elementen uit een zelfde groep: 

Wiskundige 
• Levensgenieter 

Getrouwd met een Limbrgse 
Werkend in Eindhoven 

MESH 

A.J.M.Hu!Jb~n TUE 

IL'LI• 

···-
........ 

Wiskundige 
Levensgenieter 
Getrouwd met een Limburgse 
Werkend in Eindhoven 

Eind 1986 en begin 1987 heb ik met plezier gewerkt 
aan mijn afstudeerwerk over gemengde eindige 
elementen onder jouw enthousiaste begeleiding. 

Aangestoken door dit enthousiasme leek het er zelfs 
even op dat mijn toekomst ook in die richting zou 
liggen. Het werd echter de industrie. 

Van de stap naar het bedrijfsleven heb ik nooit spijt 
gehad. Het ondernemerschap is misschien nog wel 
mooier dan de wikunde. Wel gebruik ik met een 
zekere regelmaat wiskundige modellen, ook voor 
nietwiskundige zaken. 
Het bloed kruipt ..... 

Jos, 

Ik dank je voor de start, die je aan mijn loopbaan hebt gegeven. 
Het juiste momet om dat te zeggen, is wellicht aan het einde van jouw 
professionele loopbaan. Ik wens je de komende jaren veel plezier met 
zowel wiskundige als niel.Yiskundige zaken, zoals o.a. de familie. 
Ooit heb je tegen me gezegd te willen starten met het onderREilt van je 
familiestamboom (één van mijn hobby's), maar je hebt je naam niet mee. 
Wellicht dat het er nu na je 
pensionering· van gaat komen. 
Ik heb recentelijk een Limburgse 
naamgenoot met schuimkraag 
ontmoet. Ik schenk hem je (in). 

Groeten, 

AntoineHuijben 
Lariksstraat 15 
6101 KE Echt 

Antoine.Huijben@philips.com 
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Beste Jos 

Jos Janssen 

Werkgroep Elektrochemische Technologie 
Faculteit Scheikundige Technologie 
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Enkele weken geleden belde ik een ingenieur van een firma op, die we beiden tot onze 
zakenrelaties mogen rekenen. Zijn eerste woorden waren: "Ga je ook al met pensioen?" 
Hij had gehoord dat }os Jans(s)en van de TU/e over enkele maanden met pensioen ging. 
Vaak hebben mensen zowel binnen als buiten de TU/e ons beiden verwisseld. We zijn 
toch echt geen eeneüge tweeling. Niet alleen schelen we een s-je in de naam, maar ons 
doen en laten is geheel verschillend. 

Onze eerste contacten dateren wel van ongeveer dertig jaar geleden en onze samenwer
king op wetenschappelijk gebied is ongeveer vijftien jaar geleden begonnen. Dit naar 
aanleiding van een vraag over het stoftransport naar roterende ring-kegel-elektroden. 
Een wiskundige beschrijving hiervan vond je een geweldig interessante uitdaging. Het 
resultaat is in een afstudeerrapport vastgelegd en is in de literatuur vermeld (L.J.J. Jans
sen, J. Appl. Electrochem. 22 (1992) 1091-1094). 

Veel numeriek onderzoek heb je verricht op het gebied van anodisch etsen van super le
geringen, een tak van de elektrochemie die bij Eldim B.V. in Lommal vele jaren beoefend 
wordt. Voor een wiskundige die zich bezig houdt met problemen uit de praktijk zijn ex
perimentele data een voorwaarde om zinvol numeriek onderzoek te doen. Over een 
periode van enkele jaren hebben we toen vaak gesproken over het anodisch etsproces. 

Als elektrochemisch technoloog heb ik steeds een sterke behoefte gevoeld om wiskundi
gen bij mijn onderzoek te betrekken en zo de kwaliteit van mijn onderzoek te vergroten. 
In jou, }os, heb ik niet alleen een kritisch wiskundige gevonden, maar ook een die de taal 
van een elektrochemisch technoloog begrijpt. Het klikte tussen ons beiden. Dit heeft 
geresulteerd in min of meer continue samenwerking tussen onze groepen. Geweldig 
groot is de inbreng van jullie groep geweest bij het tot stand komen van het proefschrift 
Analysis and Design of a GBC reactor operating in a galvanic mode (llja Portegies Zwart), 
ontwerpstukken en afstudeerverslagen. 

Zelfs nu nog, vlak voor je pensionering, ben je actief betrokken bij het numeriek op
lossen van een model van een proces voor het ontwikkelen van een met nikkelbeladen 
ionenwisselaar in een elektrodialyse cel. Met groot enthousiasme en optimisme heb je 
je ingezet om samen met ons problemen op elektrochemisch-technologisch terrein op te 
lossen. Door jouw vakmanschap heb je een meerwaarde van ons onderzoek gecreëerd, 
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waarvoor ik je zeer dankbaar ben. Niet alleen op wetenschappelijk terrein, maar ook op 
menselijk vlak waardeer ik je sterk. Ieder kent je hartelijke lach en het joviale gebaar, 
waardoor je heel makkelijk het ijs weet te breken. Ook de gesprekken over het wel en 
wee van de TU/e en over maatschappelijke vragen heb ik als zeer prettig en verrijkend 
ervaren. 

Je werk als wiskundige aan de TU/e loopt teneinde. Ik dank je voor onze uiterst prettige, 
collegiale en vruchtbare samenwerking gedurende een groot aantal jaren. Ik wens je 
samen met je vrouw, kinderen en andere familieleden een zeer fijne tijd toe. 

}os in zijn kamer op de universiteit. (Foto: Jan B. Dijkstra) 
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C]os <]ansen uit d.e numerieke hoek, 
kwam vaak bij mij op bezoek. 

Louis kun je d.it even ritselen, wil je d.aar 
achteraan? 

en steeds heb ik d.at voor hem gedaan. 
}VIaar ondanks mijn goede wil, 

hoorde ik overal zijn gegil: 
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uHé, ouwe <]anssen," klonk d.an z'n kreet, 
zich nauwelijks bewust hoe ik eronder leed.. 

}VIaar nu met zijn 65 jaren, 
màg hij zich ook onder d.e ouderen scharen. 

IJeste <]os, ik zal niet omzien in wrok, 
op jouw afscheid. kom ik ok! 

Louis <]anssen 
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Beste Jas, 

Een bljzondëre binnenkomer In het Katechetisch Centrum Eindhoven eind Jaren 70 was 
een proefschrift vol cijfers en getallen van de hand van de nieuwe voorzitter· Jas ..lansen. 
Waar breng je zo'n boek In een bijbel-theologisch en katechetische bibliotheek onder? 
Wat moet je met een bèta-man In een alpha cultuur? Zijn de werelden van de 
natuurwetenschap en van geloof en godsdienst wel met elkaar te verenigen? Was de 
Verlichting juist niet de grote drijfveer van de zelfstandige ontwikkeling van de exacte 
wetenschappen, los van de theologie? 

Ik weet niet meer, Jas, onder welke rubriek jouw proefschrift een plaats gekregen heeft. 
Ik ben b~mg, dat het ergens een heel eenzaam bestaan leidt Jn de katechetische 
bibliotheek. Want de cijfers en tabellen verwezen naar een werkelijkheid, die voor ons 
katacheten duister en ontoegankelijk bleek. 
Onze werkelijkheld was vol van engelen, kleurrijke heiligen en een hemel vol van Gods 
glorie. Daarbij verbleken toch koude rationele getallen en cijfers? 

De (katechetlsche) wereld, waarin je binnentrad was een interessante wereld. Er werd 
gestoeid met waarden en waarheden. die vanuit een sterke kerkelijke traditie waren 
Ingekleurd, maar door het dynamische leven van de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw 
sterk onder druk waren komen te staan. De hemel als vertrekpunt voor geloofsopvoeding 
moest wijken voor een meer aardse benadering. Het leven hier en nu, gelovig doordacht, 
werd de kern van katechetisch denken. Een waaier van thema's en onderwerpen kreeg 
vorm in het 'Katechetisch Veldboeket' , bedoeld voor de katholieke scholen In de regio 
Eindhoven, maar al gauw gekend en gevraagd ver bulten de reglogrenzen. 

Ons stoelen om een nieuw gelovig zicht te krijgen op ons aardse werkelijkheid was soms 
heel moeizaam en niet zonder conflicten. Het verschil van Inzicht zag je terug in het 
katechetisch materiaal, dat we de scholen In die dagen konden aanbieden. Maar het 
omgaan met die verschillen was wel verrijkend, gelovig vormend. 

Gaandeweg ben je meer vertrouwd geraakt met die wereld van denken. Je beste 
krachten en energie zette je In om samen met de andere bestuursleden en met name 
met Mart Bogaers,de penningmeester, het werk van het Katechetisch Centrum Eindhoven 
en van de distriktskatecheten vruchtbaar te laten zijn. Die uitdaging ben je aangegaan . 

. Het Is een goede tijd geweest, waarin naast de zakelijke kanten van het besturen ook 
bewust ruimte werd gezocht voor menselijke aspecten en persoonlijke aandacht voor alle 
medewerkers. 
Bil deze mijlpaal, die 65 jaar toch Is in onze samenleving , wil Ik dit nog eens heel 

· uitdrukkelijk zeggen en mijn waardering daarvoor uitspreken. 
Jouw enthousiasme, dikwijls vergezeld van een hilarische lach, zullen de toenmalige 
medewerk(st)s van de Stichting Schoolkatechese Eindhoven niet gauw vergeten! 
Jas, daarvoor bijzonder dank. 
En ik geloof ook te mog.en zegg.en, dat de ontmoeting van de twee geschetste werelden 
en de daarmee gepaard gaande culturen in jouw leven een vruchtbare doorwerking 
hebben gekregen. 

Jos, nogmaals dank voor alles, en graag een goede 'otium cum dlgnitate' toegewenst. 

In vriendschap, 
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Uit de oude doos van de Xl en de XS 
over de berekening van sinus en cosinus 

F.E.J. Kruseman Aretz 

Beste Jos, 

Aan jouw afscheid van de TU/e wil ik graag een kleine bijdrage leveren. Het is een 
herinnering aan oude tijden, toen alles nog klein was. Ik ken jou vanaf het moment dat 
ik op de TU/e kwam werken, en je hebt altijd belangstelling getoond voor wat ik alzo 
deed. 

Nu ben ik natuurlijk geen numericus maar een informaticus, of, zoals we toen zeiden, 
een programmeur. Maar in die goede oude tijd was het verschil tussen numerici en pro
grammeurs niet zo groot: je moest gewoon van beide onderwerpen voldoende weten. 
Daarom heb ik mij toch maar aan een wat numeriek getinte studie gewaagd. 

Het verhaal toont iets van waar programmeurs en numerici in de begintijd zich mee 
bezig moesten houden: het zo snel en nauwkeurig mogelijk berekenen van elementaire 
functies. In het onderstaande zal ik iets vertellen over de berekening van de sinus- en 
cosinusfunctie in de ALGOL 60-systemen op de EL-Xl en de EL-X8. Ik hoop dat je het 
met even veel plezier zult lezen als ik het voor jou heb opgeschreven! 

1 De sinus/cosinusroutine van de 
ALGOL 60-implementatie op de Xl 

Het is mij niet bekend wanneer en door wie de sinus/cosinusroutine voor het ALGOL 
60-systeem op de EL-X1 geschreven is. Hij is gedocumenteerd als onderdeel van het 
"Complex ALD" met codenummer P1295. Dat suggereert dat het een verbeterde versie 
is van een P295, waarvan ik geen tekst heb. Het jaarverslag 1961 van het Mathematisch 
Centrum maakt melding van een groot aantal kleine veranderingen in de arithmetische 
complexen om te beantwoorden aan nieuwe aan de arithmetiek gestelde eisen. Dat zou 
kunnen betekenen dat de 'huidige' routine uit 1961 stamt en is geschreven door mej. 
Römgens. De routine beslaat 72 woorden: 54 instructies en 9 constanten van elk twee 
woorden. Hij heeft twee ingangen, een voor de berekening van de sinus, de andere voor 
de cosinus. 
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1 'real' 'procedure' cos(x); 'value' x; 'real' x; 
2 cos:= sin(x+1.570796326794897); 

3 'real' 'procedure' sin(x); 'value' x; 'real' x; 

Liber amicorum ]os Jansen 

4 'begin' 'real' xp,yp,pol; 'integer' j; 'array' a[O 12]; 
5 'if' abs{x) > 2251799813685248 'then' sin:= 0 
6 'else' 
7 'if' abs(x) < .953674316406%-6 'then' sin:= x 
8 'else' 
9 'begin' 'comment' reduceer argument; 

10 xp:= x * 0.636619772367581; 'comment' eenheden pi/2; 
11 'if' abs(x) > 1 
12 'then' 'begin' xp:= abs(xp/4); 'comment' eenheden 2*pi; 
13 xp:= xp - entier(xp); 'comment' negeer veelvouden van 2*pi; 
14 xp:= xp * 4; 'comment' opnieuw eenheden pi/2; 
15 'if' xp > 3 'then' xp:= xp - 4 + .222%-15 
16 'else' 'if' xp > 2 'then' xp:= 2 - xp; 
17 'else' 'if' xp > 1 'then' xp:= 2 - xp- .222%-15; 
18 xp:= sign(x) * xp; 'comment' met teken van x er weer bij; 
19 'end'; 
20 'comment' bereken polynoom-approximatie; 
21 a[ 0] := . 785398163397447; 
22 a[ 2] := -.322982048749250; 
23 a[ 4] := .039846313061240; 
24 a [ 6] : = -. 002340876695560; 
25 a [ 8] : = . 000080219527120; 
26 a [10] : = -. 000001797854010; 
27 a [12] : = . 000000027313203; 
28 yp:= xp * xp; pol:= a[12]; 
29 'for' j:= 10 'step' -2 'until' 0 'do' pol:= pol* yp + a(j]; 
30 sin:= 2 * pol * xp 
31 'end' 
32 'end' sin; 

Figuur 1: De Xl-routines 

In Figuur 1 heb ik het idee van die routine trachten weer te geven in ALGOL 60. De 'stijl' 
is daarbij de z.g. apostrophe-stijl, zoals die ook op de TU/e (toen nog THE geheten) voor 
de X8 in gebuik is geweest, met name op ponskaarten. Na de tekst zal ik een toelichting 
geven en ook op de numerieke aspecten ingaan. Ten behoeve van verwijzingen naar 
bepaalde statements heb ik de regels genummerd. 

Voor eventuele andere lezers die niet zo goed thuis zijn in ALGOL 60 vermeld ik hier dat 
de body van een procedure of functie in ALGOL 60 een statement is, dus bijvoorbeeld 
een assignment statement zoals in regel 2. De specificatie van de parameters van een 
procedure of functie volgt direct op de parameterlijst, zie regels 1 en 3. De body van 
functie sin is een blok; in ALGOL 60 volgen de declaraties van lokale variabelen op het 
symbool 'begin'. 

We zien dat de cosinusroutine zich er met een Jantje van Leiden afmaakt: we gebruiken 
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datcos(x) = sin(x+n/2). 

In de sinusroutine worden, zoals zo vaak gebeurt bij het berekenen van functies, twee 
technieken toegepast: reductie van het argument en polynoombenadering. Door de 
periodiciteit van de sinus is de argumentreductie wel erg eenvoudig: veelvouden van 
2n kunnen we weglaten. We gebruiken dat sin( x+ 2nn) = sin( x) voor gehelen. Ver
dere reductie van het argument is mogelijk door gebruik te maken van de eigenschap 
sin(x) = sin(n/2- x) en opnieuw van de eigenschap sin(x + 2n) = sin(x). Daar
mee wordt het argument uiteindelijk teruggebracht tot een argument in het interval 
[-n/2, +n/2]. In dit interval wordt sin( x) benaderd door een polynoom van graad 13 
met uitsluitend oneven machten van x, dat volgens het schema van Homer berekend 
wordt. 

Om de argumentreductie eenvoudig te kunnen uitvoeren wordt overgegaan op een
heden n/2: sin(x) = sin((n/2) * (2x/n)). We kunnen dan van het gehele gedeelte de 
viervouden weggooien en het overblijvende gehele gedeelte gebruiken voor de verdere 
reductie tot een argument in het interval ( -1, + 1 ). De coëfficiënten van het polynoom 
worden dan in eerste benadering oneven machten i van n/2 gedeeld door i! met alter
nerend teken. 

Voor we naar de verdere details kunnen kijken moeten we eerst iets weten over de 
getalrepresentatie in de Xl. De X1 had geen floating-point arithmetiek in hardware. 
Daarom werden floating-point berekeningen met behulp van subroutines uitgevoerd. 
Er waren twee floating-point representaties: voor geassigneerde waarden met een 40-
bits mantisse (met een waarde in het interval [0.5, 1 )), 2 (identieke) tekenbits voor de 
mantisse en een binaire exponent van 12 bits (lopend in waarde van -2048 tot 2047), 
voor anonieme tussenresultaten op de stapel met een 52-bits mantisse, 2 (identieke) 
tekenbits en een binaire exponent van 27 bits. Bovendien wordt in de routine veelvuldig 
gebruik gemaakt van een fixed-point representatie van echte breuken in 52 bits met twee 
tekenbits. 

Het argument van sinus en cosinus wordt via de stapel overgedragen. De constante n/2 
in regel 2 wordt met een mantisse van 40 bits gerepresenteerd. 

De tests in regels 5 en 7 worden uitgevoerd op de binaire exponent op de stapel; ze 
moeten er voor zorgen dat we het stuk van regel 9 t/m 30 uitsluitend uitvoeren voor 
binaire exponentenE [-19, 51]. Voor lxl < 0.5 * 2-20 is x een perfecte benadering voor 
sin(x); voor lxl 2 251 is het fractionele gedeelte van 2x/7r volledig ongedefinieerd en 
kunnen we weinig beter dan de middelwaarde van de sinusfunctie afleveren. 

In regel10 wordt overgegaan op eenheden n/2. De constante 2/n is in fixed-point re
presentatie gegeven met een precisie van 52 bits en de operatie wordt in fixed-point 
uitgevoerd met de mantisse van x. 

Als de binaire exponent m van x nul of negatief (dus lxl < 1) is, wordt deze door een 
schuif van de mantisse van x over-mplaatsen naar rechts in rekening gebracht. Hierbij 
profiteren we van het feit dat -m hooguit 19 is. 
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Voor positieve m wordt een stukje uiterst getrucde code uitgevoerd dat ruwweg equi
valent is met regel12 t/m 19. Dooreen schuif van de mantisse van x over m-2 plaatsen 
naar links wordt de binaire exponent in rekening gebracht en en passant overgegaan op 
eenheden 2n. Bij het schuiven wordt het gehele gedeelte uitgeschoven en valt dat daar
bij weg. Zo zijn we meteen de veelvouden van 2n kwijt. Dan wordt, in twee schuiven 
over 1 positie naar links, weer overgegaan op eenheden n/2; de daarbij uitgeschoven 
bits worden voor verwijdering vergeleken met het tekenbit en bepalen de transforma
ties van regel15 t/m 16. Soms worden daarbij de bits van x geïnverteerd waardoor 
een peuter (in dit geval ter waarde van 2-52) verschil ontstaat, typisch een van de ge
bruikte trucs1. We krijgen daarbij gegarandeerd een resultaat in [-1 + 2-52 , 1 - 2-52], 

dus voorstelbaar als echte breuk in fixed-point. Doordat de getalvoorstelling van de X1 
in het one-complementsysteem symmetrisch is in positieve en negatieve getallen is het 
mogelijk de hele operatie in de X1 uit te voeren zonder de absolute waarde van x te 
nemen (zoals in regel 12 gebeurt) en zonder later weer het oorspronkelijke teken van x 
in rekening te moeten brengen. 

Al met al hebben we zo x gereduceerd tot het interval ( -n/2, n/2), uitgedrukt in een
heden n/2 en gerepresenteerd als echte breuk in fixed-point notatie. Nu volgt de bere
kening van de polynoombenadering. Uiteraard gebruiken we als polynoom niet de na 
de dertiende macht afgebroken machtreeks: dat zou leiden tot een afbreekfout 0 voor 
x = 0 en een afbreekfout van -0.36 * 10-7 voor x = n/2. Optimaal zou zijn het gebruik 
van de beste polynoombenadering in de zin van Chebyschev. 

De coëfficiënten van het polynoom zijn gegeven in fixed-point notatie met een precisie 
van 52 bits; daar de eerste coëfficiënt groter dan 1 is (nl. ca. n/2) zijn alle coëfficiënten 
gehalveerd; dat wordt in regel 30 goedgemaakt door een vermenigvuldiging van de 
functiewaarde met een factor 2. 

Voor de berekening als weergegeven in regel 28 en 29 wordt gebruik gemaakt van een 
hulproutine (P24) van 15 woorden. 

Uiteindelijk wordt in regel 30 de berekende waarde aan de functie toegekend. Hierbij 
wordt overgegaan van fixed-point naar floating-point, waarbij een waarde 0 wordt ver
vangen door 2-33554432 . De vermenigvuldiging met 2 vindt natuurlijk plaats door de 
binaire exponent met 1 te verhogen. 

Laten we de kwaliteit van het hier gebruikte polynoom eens nader bekijken. Met p(x) 
als notatie voor het polynoom geven we in Figuur 2 een grafiek van 2 * p(x * 2/n) *(x* 
2/n)- sin(x) en in Figuur 3 een grafiek van 2 * p(x * 2/n) * 2/n- sin(x)/x weer. We 
zien dat het gebruikte polynoom minder goed is dan dat beste polynoom in de zin van 
Chebyschev: de verschilfunctie heeft immers niet in absolute waarde gelijke extremen. 
Het is mij niet bekend hoe de gebruikte benadering gekozen is maar het had duidelijk 
iets beter gekund. Wellaat Figuur 3 zien dat ernaar is gestreefd dat sin(x)/x ~ 1 voor 
x ~ 0 door de coëfficiënt a[O] van x0 in het polynoom voldoende dicht bij n/4 te kiezen. 

1 De term 'peuter' werd indertijd gebruikt voor de getalwaarde van een bit op de minst-significante positie 
van de representatie van een niet-geheel getal. Het was daarmee de grootteorde van het kleinste getal dat je 
bij dat getal kon optellen met merkbaar effect. 
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Het feit dat voor een polynoombenadering gekozen is met een absolute fout in de orde 
van 10-13 zou er op klll\I\en wijzen dat het algorithme voor de sinus en cosinus ont
leend is aan een ouder systeem voor berekeningen in floating-point op de Xl, genaamd 
P9. Daarin werd gerekend met een relatieve nauwkeurigheid van 40 bits, dus inderdaad 
met fouten in dezelfde orde van grootte. 

Als we de sinus tussen 0 en n/2 laten berekenen door onze Xl-emulator, krijgen we 
dezelfde foutcurve met daarop enige ruis gesuperponeerd, met name bij de berekening 
van sin( x )/x. Die ruis heb ik nog niet klll\I\en verklaren. Je zou namelijk verwachten dat 
afrondingsfouten in het niet vallen bij de benaderingsfouten, die immers in de orde van 
1 o- 13 zijn terwijl de berekeningen in de Xl-routine in ca. 50 bits, dus in ca. 16 decimale 
cijfers worden uitgevoerd. 

Aan de foutgrafiek voor de sinus klll\I\en we onmiddelijk aflezen dat de functiewaarde 
van de sinus als berekend door de Xl niet tot het interval [-1, + 1) beperkt is. In Figuur 
4 geven we de waarden van cos (x) voor enige waarden van x in de omgeving van 0. 
Reeds in de Xl-tijd was dit bekend en af en toe werd daar ook over geklaagd. 

2 De sinus/cosinusroutine van Barning voor ALGOL 60 
op de XB 

Bij de taakverdeling voor de op het Mathematisch Centrum gemaakte implementatie 
van ALGOL 60 voor de EL-X8 was het maken van de routines voor de elementaire 
functies aan Baming toegewezen. Hij heeft zijn versie gedocumenteerd in een rapport 
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Figuur 3: De afbreekfout in sin(x)/x op de Xl 

x 
.0 * 10 6 

.2 * 10-6 

.4 * 10-6 

.6 * 10-6 

.8 * 10-6 

1.0 * 10-6 

cos(x) 
1.00000000000038 
1 .00000000000036 
1 .00000000000030 
1 .00000000000020 
1.00000000000006 
0. 99999999999988 

Figuur 4: cos(x) in de omgeving van 0 

[1]. Voor de ontwikkeling van de routines heeft hij zich sterk gebaseerd op de corres
ponderende routines voor de Xl. 

Het belangrijkste verschil voor de sinus- en cosinusroutine ten opzichte van de Xl
versie is het gebruik van de floating-point aritlunetiek van de X8. Daarnaast was het 
in de X8 eenvoudiger voor werkruimtes van de stapel gebruik te maken. 

Bamings routine beslaat 48 woorden (30 instructies, 9 constanten) en maakt gebruik van 
twee hulproutines, voor polynoomberekening en voor de entier-functie (die gedeeld 
worden met de routines voor andere functies). 

De routines voor de sinus en cosinus uit [1] heb ik zo goed mogelijk trachten weer te 
geven in ALGOL 60, zie Figuur 5. 

De representatie van floating-point getallen in de XB was een hele fraaie, zowel in het re
gister F als in het geheugen. Die representatie was van Grau [2] afkomstig. De mantisse 
van 40 bits (plus 2 tekenbits) was een gehele waarde in het interval [-240 + 1, 240 - 1]. 
De binaire exponent lag in het interval [-16383, 16383] en de normering was dusda
nig dat de exponent in absolute waarde zo klein mogelijk was. Een niet-negatieve ex
ponent impliceerde dat de voorgestelde waarde een geheel getal was. De integers in 
het interval [-240 + 1, 240 - 1] waren, inclusief 0 zelf, een echte subset van de reals en 
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1 'rea1' 'procedure' cos(x); 'va1ue' x; 'real' x; 
2 cos:= sincos(x,1); 

3 'real' 'procedure' sin(x}; 'value' x; 'real' x; 
4 'begin' 'if' abs(x) _< .953674316406%-6 
5 'then' sin:= x 
6 'else' sin:= sincos{x,2) 
7 'end'; 
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9 'real' 'procedure' sincos(x,i); 'value' x,i; 'real' x; 'integer' i; 
9 'begin' ' integer' k; 'real' xx, pol; 'array' a[O : 12]; 

10 'comment' reduceer argument; 
11 'if' x< 0 
12 'then' x:= - x 
13 'else' 'if' i= 2 'then' i:= 0; 
14 
15 
16 
17 
19 
19 
20 
21 

x:= 0.6366197723673 * x; 'comment' eenheden pi/2; 
k:= entier(x); x:= x - k; i:= i + k; 
'if' i I= i_: 2 * 2 'then' x:= 1- x; 'comment' i mod 2 
'if' i- i : 4 * 4 > 2 'then' x:=- x; 
'comment' bereken polynoom-approximatie; 
a [ 0] : = +1. 5707963267942; 
a [ 2] := - .64596409749911; 
a[ 4] := + .079692626122437; 

22 a[ 6] := - .0046917533911191; 
23 a [ 9] : = + . 00016043905423979; 
24 a [10] : = - . 0000035957090197769; 
25 a [12] : = + . 000000054626406065239; 
26 xx:= x* x; pol:= a[12]; 
27 'for' k:= 10 'step' -2 ' until' 0 'do' pol:= pol * xx + a[k]; 
29 sincos:= pol * x 
29 'end' sincos; 

Figuur 5: De X8-routines van Baming 

1; 

werden voorgesteld met exponentwaarde 0. Het F-register kon dus ook voor integer
arithmetiek gebruikt worden! De operaties op het F-register leverden steeds het dichtst 
bij het exacte resultaat liggende antwoord op. Voor het afronden van een (mogelijk) 
niet-gehele waarde tot een gehele waarde werd een door C.S. Scholten bedachte truc 
gebruikt: bereken (F + 3 * 238 ) - 3 * 238 • De constante 3 * 238 werd daarom 'Scholtens 
constante' genoemd. 

Barnings routines zijn een stuk eenvoudiger dan die voor de Xl. Opnieuw wordt cos(x) 
berekend als sin(x + n/2), maar de bijtelling gebeurt nu pas als al is overgegaan op 
eenheden n/2, dus in het .integer domein. Het feit dat sinus een oneven functie is, wordt 
verdisconteerd door te gebruiken dat sin( -x) = sin(x + n) door een bijtelling van 2 na 
overgang op eenheden n/2. Wonderlijk is alleen dat niet in de sinusroutine zelf naar het 
teken van x gekeken wordt maar pas in het gemeenschappelijke stuk van de sinus- en 
cosinusroutine, zie regels 11 t/m 13. 
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Figuur 6: De afbreekfout in sin( x) bij Bamings routine 

Bij het berekenen vandeentier-functie in regel15 wordt vermeden dat integer overflow 
optreedt: het gaat in feite slechts om de laatste twee bits van het gehele gedeelte. 

Voor in absolute waarde zeer kleine x levert de sinusroutine nog steeds de benadering 
x op, terwijl voor in absolute waarde zeer grote x geen afzonderlijke maatregelen geno
men worden. Bijgevolg levert de sinus/cosinusroutine in dat geval 0,1 of -1 op, afhan
kelijk van de laatste bits van x* 2/n en of het om de sinus of om de cosinus gaat. Dat is 
op zich niet zo erg aangezien de sinus en cosinus voor zulke grote waarden überhaupt 
numeriek ongedefinieerd zijn. 

Alle constanten in de routine zijn voorgesteld in floating-point, dus met een relatieve 
nauwkeurigheid van 40 bits en niet van 52 bits. Ze zijn vermoedelijk verkregen door 
de waarden van de Xl-routine af te ronden tot 40 bits. Overigens beïnvloedt dat wel 
de polynoombenadering van sin(x) voor x E [-n/2, n / 2], zoals geiUustreerd wordt 
door Figuur 6. Het hoofdeffect is hier de afronding van de coëfficiënt voor x 1 van 
1.570796326794895 tot 1.57079632679415, wat voor x = n/2 al een verschil van 8 * 1 o-13 

geeft. Het is, nu er met floating-point representatie gewerkt wordt, niet langer nodig 
met gehalveerde coëfficiënten te werken. 

De waarde van cos(O) komt nu op 1- .11 * 10-13, voor x ---7 0 nadert sin(x)/x ---7 1-
4.73 * 10-13 . 

Nu de berekeningen in 40 bits gedaan worden, zijn de afrondfouten niet langer geheel 
verwaarloosbaar t.o.v. de fouten in de polynoombenadering. Gelukkig heeft het schema 
van Homer de prettige eigenschap dat het sommeert vanaf de kleinste term. Bij iedere 
volgende optelling wordt een deel van de tot nu toe gemaakte afrondfouten uitgescho
ven. Alleen voor x* 2/n in de buurt van 1 treedt in de laatste stap licht cijferverlies op 
daar de laatste coëfficiënt 1.5708 ... is en de uitkomst ongeveer 1. 
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3 De uiteindelijke sinus/cosinusroutine voor ALGOL 60 
op de XS 

Bij elkaar waren er voor mij indertijd een aantal redenen om nog eens naar de routines 
van Baming te kijken. Wanneer dat precies geweest is kan ik niet meer achterhalen. Niet 
onwaarschijnlijk is dat in de zomer van 1965 geweest toen de ALGOL 60-implementatie 
voltooid was maar de eerste X8 nog afgeleverd moest worden, en ik daardoor wat tijd 
beschikbaar had. Een andere mogelijkheid is de winter 1965/1966, toen het systeem wel 
op de RUU draaide maar nog geen X8 op het Mathematisch Centrum was geïnstalleerd. 
In ieder geval is in rapport MR 84 [3] van november 1966 een door mij ontwikkelde 
routine voor de sinus- en cosinusberekening afgedrukt. 

De volgende kritische aantekeningen zou je bij Bamings sinus- en cosinusroutine kun
nen maken: 

• De gebruikte polynoombenadering is niet zo nauwkeurig als bij de gegeven graad 
zou kunnen. 

• Hij voldoet niet aan cos(O) = 1 en niet zo nauwkeurig als zou kunnen aan 
sin(x)/x-----+ 1 voor x-----+ 0. 

• Voor argumenten in de buurt van 1 (eenheden n/2) treedt bij de berekening van 
het polynoom licht cijferverlies op. 

Nadenkend over een simpele manier om te zorgen dat enerzijds cos ( 0) = 1 en dat ander
zijds sinus en cosinus zowel1 als -1 kunnen aannemen maar nooit buiten dat interval 
kunnen komen kwam ik op het idee om voor (in absolute waarde) kleine functieresul
taten de sinusreeks te gebruiken en voor grote functieresultaten de cosinusreeks. Als in 
de cosinusreeks de constante term exact 1 is kunnen dan nooit resultaten groter dan 1 
voorkomen aangezien de volgende term een minteken heeft en de arithmetiek van de 
X8 keurig voldeed aan monotonie-eisen. 

Dit betekent dat bij de berekening van sin( x) met x in het interval [-n/2 , n/2] de sinus
reeks gebruikt wordt voor -n/4 ~x~ n/4, terwijl voor n/4 <x~ n/2 de cosinusreeks 
wordt toegepast op x- n/2 en voor -n/2 ~x< -n/4 eveneens de cosinusreeks wordt 
toegepast, nu op x + n/2. Dit heeft nog twee andere voordelen: 

• Doordat t.o.v. de eerdere routines de reeksen worden toegepast op een gehalveerd 
interval, blijken we met een term minder te kunnen volstaan. 

• De tweede term van de reeks is aan de randen van het interval slechts een kwart 
van die in de eerdere routines, hetgeen de numerieke kwaliteit verbetert. 

De door mij geschreven routine beslaat 59 woorden, waarvan 33 voor instructies en 
26 voor de 13 constanten. Er wordt geen beroep gedaan op hulproutines; slechts de 
representatie van de constante van Scholten wordt extern gedefinieerd. 
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1 'real' 'procedure' cos(x); 'value' x; 'real' x; 
2 cos:= sincos(x,1); 

3 'real' 'procedure' sin(x); 'value' x; 'real' x; 
4 sin:= sincos(x,O); 

5 'real' 'procedure' sincos(x,i); 'value' x, i; 'real' x; 'integer' i; 
6 'comment' computes sin(x + i * pi/2); 
7 'begin' 'integer' k; 'real' xx, pol; 
8 'comment' reduceer argument; 
9 x:= 0.6366197723673 * x; 'comment' eenheden pi/2; 

10 k:= x; x:= x - k; 'comment' afronding van x, rest in x; 
11 i:= i + k; 
12 'comment' bereken polynoom; 
13 XX:= X * X; 
14 'if' i= i : 2 * 2 
15 'then' pol:= x* (((((- .0000035564007703215 * xx 
16 + . 00016042926973414) * XX 
17 - . 0046817525928873) * XX 
18 + .079692626118344) * XX 
19 - . 64596409749265) * XX 
20 +1.5707963267942) 
21 'else' 'begin' pol:= ((((- .000024856344680302 * xx 
22 + .00091916541791548) * XX 

23 - . 020863468913689) * XX 
24 
25 
26 
27 
28 'end'; 

i:= i - 1 

+ .25366950725402) * XX 
-1.2337005501249) *XX 
+1; 

29 sincos:= 'if' (i- i 4 * 4) 2 0 'then' pol 'else' - pol 
30 'end' sincos; 

Figuur 7: De uiteindelijke X8-routines 

In Figuur 7 heb ik getracht de resulterende routine zo goed mogelijk in ALGOL 60 weer 
te geven. 

We geven daarop de volgende toelichting. In regel4 zien we dat de speciale maatregelen 
voor zeer kleine x zijn weggelaten. Na overgang op eenheden n/2 in regel9 splitsen we 
het argument in een tot integer afgerond deel in k en een breukdeel in x. Hierbij geldt 
x E [-.5, +.5] en is slechts de waarde van k roodulo 4 van belang. In regelll wordt k bij 
i opgeteld. Voor even waarden van i wordt vervolgens de reeks voor de sinus gebruikt 
en voor oneven waarden de reeks voor de cosinus. Daarbij wordt niet langer van een 
cyclus gebruikt gemaakt: het polynoom wordt met een stukje gestrekte code berekend. 
Voor i = 2 (rood 4) en i = 3 (rood 4) moet tenslotte nog het teken geïnverteerd worden. 
We hebben het gebruik van de reeksen in het diagrammetje van Figuur 8 weergeven. 

In Figuur 9 is de afbreekfout weergegeven. De singulariteit bij x= n/4 markeert duide
lijk de overgang van de sinusreeks op de cosinusreeks. We zien fraai dat voor x ~ n/2 
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Figuur 8: Gebruik van sinus- en cosinusreeks 

de fout naar 0 gaat: cos(O) is exact 1. 
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Verder valt op dat het deel waar de cosinusreeks gebruikt is meer slingeringen vertoont 
dan het deel waar de sinusreeks is toegepast. Ik herinner mij nog goed dat ik indertijd 
voor de cosinusreeks zelf van scratch af' optimale' coëfficiënten heb bepaald (meer daar
over in Sectie 4), echt gericht op de beste benadering van cos( x) voor x in het interval 
[-n/4, n/4], terwijl ik vermoedelijk de coëfficiënten van de sinusreeks bepaaldheb door 
een kleine aanpassing van de bestaande coëfficiënten voor sin( x) met x in [-n/2, n/2]. 
Doordat de polynoombenadering voor de sinus van graad 11 een hogere graad heeft 
dan die voor de cosinus (van graad 10) luistert het net ook iets minder nauw om de 
afbreekfout onder 1 o-13 te houden. 

Aangezien in de sinusreeks de coëfficiënt van x 1 niet verschilt van die bij de routine van 
Barning zal het gedrag voor x ---+ 0 ook niet verschillen, behalve voor lxl < 2-20 waar 
Barning de benadering x voor sin(x) gebruikt. 

In de rest van deze sectie willen we nog iets nader ingaan op het effect van afrondfouten 
op de berekeningen. We doen dit voor de sinusfunctie; voor de cosinus is een analoge 
analyse te maken. Er zijn in principe twee verschillende effecten te onderscheiden. 

In de eerste plaats maken we fouten bij de reductie van het argument voor het polynoom 

... -... 

-1 

0 n/4 n/2 

Figuur 9: De afbreekfout in sin( x) bij de routine van Figuur 7 
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Figuur 10: De afrondingsfouten bij de argumentreductie bij de routine van Figuur 7 

tot een waarde in het interval [- 0.5, 0.5]. Die vindt plaats in regels 9 en 10 van het 
algorithme. Met name bij de aftrekking in regel10 kan cijferverlies optreden. Het effect 
is dat het polynoom voor een (enigzins) verkeerd argument wordt uitgerekend. Voor 
x E [-n/4, n/4] is alleen de fout in regel 9 van belang, voor x E [-3n/ 4, -n/4] en 
x E [n/4, 3nj4] gaat in regel10 bij de aftrekking een bit verloren, maar is de afgeleide 
van de functie in absolute waarde ten hoogste 0.71, zodat de gevoeligheid daarvoor wat 
kleiner is. 

Voor grotere waarden van x neemt het effect van deze afrondingsfouten steeds toe, tot
dat voor x > 1012 het resultaat volledig ongedefinieerd wordt. Voor het interval [0, n] 
hebben we de invloed van afrondingen op de waarde van het polynoomargument, ver
menigvuldigd met de afgeleide, weergegeven in Figuur 10 (door de vermenigvuldiging 
met de afgeleide wordt het effect op de functiewaarde gerepresenteerd). 

In de tweede plaats zijn er de afrondfouten bij de berekening van het polynoom. In 
regel13 wordt x gekwadrateerd. Gelukkig is de fout die daarbij gemaakt wordt niet 
van grote invloed. Dat zien we in de regels 19/20 respectievelijk 25/26, waar geldt 
dat 0 :::; xx :::; 0.25. Bij gebruik van de sinusreeks wordt de fout bij de berekening van 
het polynoom in hoofdzaak gemaakt bij de aftrekking van een getal kleiner dan 0.162 
van 1.57 ... in regel19/20, gevolgd door de vermenigvuldiging met x in regel15; bij 
gebruik van de cosinusreeks door de aftrekking van een getal kleiner dan 0.309 van 
exact 1 in regel 25/26. Dat laatste is overigens niet echt een verbetering ten opzichte 
van de aftrekking van 0.57 ... van 1.57 ... bij de berekening van sin(n/2) in de routine 
van Barning als genoemd in de inleiding van deze sectie. 

Om het effect van deze afrondingen na te gaan hebben we de berekeningen van Fi
guur 9 nog eens in ALGOL 60 overgedaan met behulp van onze emulatie van de Xl, 
daarbij zorgvuldig het resultaat van iedere binaire operatie op reals afrondend op 40 
bits relatieve precisie door een assignment aan een variabie van type real. We mogen 
er van uitgaan dat daarmee de floating-point arithmetiek van de X8 zeer nauwkeurig 
gesimuleerd is. Het resultaat is weergegeven in Figuur 11. 
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Figuur 11: Het effect van afrondfouten bij de polynoomberekeningen 

Voor x tussen 0 en rc/6 is sin(x) < 1/2. Bij een floating-point representatie van 40 bits 
betekent een fout van 1 bit op de minst significante positie dan een absolute fout van 
2-n met n 2: 41, dus een fout van ten hoogste 4.5 * 10-13 . 

Voor x tussen rr/6 en rr/2 geldt 1/2 :S sin(x) :S 1. Dan betekent een fout van 1 bit op de 
minst significante positie een absolute fout van 2-40 = 9.1 * 1 o-13 . 

Bij gebruik van de sinusreeks (voor argumenten< rr/ 4) is de laatste operatie een ver
menigvuldiging met (x* 0.6366 .. . ). Dat maakt de absolute fout voor kleine x gering. 

Kortheidshalve hebben we maar geen plaatje gemaakt van de som van beide fouten
bronnen: afronding en de afbreekfout. Wel is duidelijk dat de afbreekfout, zoals het 
hoort, verwaarloosbaar is ten opzichte van de afrondfouten. 

Overigens zijn in [4] ook figuren gegeven zowel voor de afbreekfout als voor de totale 
fout (inclusief alle afrondingseffecten). Deze verschillen nogal van de hier gepresen
teerde resultaten en het is mij op het ogenblik onduidelijk hoe zij aan hun resultaten 
gekomen zijn. 

4 De berekening van de coëfficiënten voor de cosinus 

Vermoedelijk heb ik voor de bepaling van de coëfficiënten van het benaderende poly
noom voor cos(rr/2 *x) op het interval [-rr/4, rr/4] gebruik gemaakt van Algorithm 318 
'Chebyschev Curve-fit' van J. Boothroyd [6]. Aangezien ik nog geen oude resultaten 
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Figuur 12: De afbreekfout in de beste benadering van cos(n/2 *x) 

hiervan heb kunnen terugvinden heb ik geprobeerd het proces in ALGOL 60 met mijn 
X1-emulator te reconstrueren. Hieronder volgt een kort verslag van mijn bevindingen 
daarbij. 

Als te benaderen functie werd de machtreeks voor cos(n/2 *x) gebruikt vanaf de term 
van graad 10 in x tot en met die van de graad 20, op het interval [-0.5, 0.5]. Merkwaardig 
genoeg trad geen convergentie op voor even machten van het polynoom, zodat het 
beste polynoom van graad 11 werd bepaald. Omdat de te benaderen functie even was 
waren de oneven coëfficiënten verwaarloosbaar. De zo gevonden maximale afwijking 
is .55 * 10-13 en wordt keurig in het inwendige 11 keer aangenomen. Voor het interval 
[0, 0.5] is de grafiek weergegeven in Figuur 12. 

Er zijn echter nog twee zaken die enige aanpassing noodzakelijk maken. Ten eerste is 
de afwijking voor cos(O) niet exact 0. Dat kunnen we goed maken door de coëfficiënt 
van graad 0 exact 1 te maken. Maar dat tilt de hele foutencurve op met een bedrag van 
.55 * 10-13, waardoor de maximale afwijking verdubbelt (overigens nog niet rampza
lig). Door een iteratieve aanpassing van de andere coëfficiënten kunnen we hier aardig 
voor corrigeren. In de tweede plaats ontstaan afwijkingen van de ideale afwijkings
curve doordat we de verkregen coëfficiënten moeten representeren in 40 bits relatieve 
precisie. De coëfficiënt van de term met graad 0 is exact 1, dus heeft daar geen last van. 
De coëfficiënt van de term met graad 2 is het grootst en de afwijkingscurve is het ge
voeligst voor het afronden op 40 bits daarvan. Gelukkig kunnen we het effect daarvan 
weer enigszins compenseren door de overige coëfficiënten aan te passen. Zo komen we 
uiteindelijk tot een optimale keuze. 

Ik geef nog enige resultaten. 

Laat ik de coëfficiënten van het polynoom weergeven als ao, a2, . . . , a1o, en zij a2i = 
( -1 )i(n/2)2i /(2i)! +Eli· De eerste benadering voor €, met maximale absolute fout .55 * 
10-13, is: 
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Figuur 13: De afbreekfout na de eerste correctie van het polynoom 

€ 0 -.000000000000055379 
€2 +.000000000015996845 
€4 -.000000000746972823 
€6 +.000000012757833186 
€g - .000000098526342439 
€10 -.000024850977536461 
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Als eerste correctie nemen we het (symmetrisch) polynoom met constante term .55379 * 
1 o-13 en nulpunten op de posities van de 5 inwendige extrema van Figuur 12. We 
vinden dan een benadering voor € met de volgende coëfficiënten: 

€o +.0000000000000000 
€2 +.0000000000108663 
€4 -.0000000006163760 
€6 + .0000000114234100 
€g - .0000000926389600 
€10 -.0000248603244300 

met maximale inwendige afwijking .60 * 10-13 en randafwijking -1.01 * 10-13, zie Fi
guur 13. 

Door kleine aanpassingen van de laatste drie coëfficiënten kunnen we snel het randex
treem terugdrukken tot .70 * 10-13 zonder dat de interne extremen daar in absolute 
waarde bovenuitkomen, zie onderstaande tabel en Figuur 14. 

€o + .0000000000000000 
€2 +.0000000000108663 
€4 -.0000000006163760 
€6 +.0000000114264100 
€g -.0000000927229600 
€JO -.0000248600044300 
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Als volgende stap ronden we de zo verkregen waarden voor o2;_ = (-1 )i.(n/2)2i./(2i)! + 
€2i af op 40 bits relatieve precisie. Het effect daarvan is weergegeven in de volgende ta
bel en in Figuur 15. We zien duidelijk dat verdere aanpassing nodig is. Het eindresultaat 
uit het verleden valt af te lezen uit Figuur 7 voor wat betreft de gebruikte coëfficiënten 
en uit Figuur 9 voor wat betreft de behaalde nauwkeurigheid. 

voor afronding na afronding 
oo + 1.000000000000000 + 1 .000000000000000 
02 -1.233700550125305 -1.233700550124920 
04 +0.253669507284672 +0.253669507284485 
06 -0.020863480649089 -0.020863480649098 
Ug +0.000919167551879 +0.000919167551880 
U10 -0.000050062046803 -0.000050062046803 

Het in 1968 verschenen boek van Hart en anderen [5] maakt het zelf bepalen van ge
schikte coëfficiënten nagenoeg overbodig, en voor de routines voor de standaardfunc
ties van ALGOL 60 in de door mij op Philips Natuurkundig Laboratorium begin jaren 
70 geschreven implementatie op de Philips P1400 werd daar door J.A. Zonneveld dank
baar gebruik van gemaakt. Maar in de tijd dat ik mijn sinus/ cosinusroutine maakte was 
dat boek er nog niet. 
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Mijn samenwerking met }os Jansen 

Frans van Loo 

In mijn functie als opleidingsdirecteur Scheikundige Technologie leerde ik Jos kennen 
als een enthousiast docent bij de Wiskunde-vakken voor onze studenten. Zoals in het 
algemeen geldt voor de wiskunde-docenten waar ik mee te maken heb gehad, waren 
zijn instructies goed en boeiend en werden ze door de studenten zeer gewaardeerd. 

In mijn hoedanigheid als onderzoeker heb ik wellicht nog vruchtbaarder samenwer
king met hem gehad. In een, in ieder geval voor mij en voor mijn promovendus Mark 
van Dal, ingewikkeld systeem van twee tegen elkaar in met verschillende snelheid dil
funderende componenten wilde ik een wiskundig exacte uitdrukking vinden voor de 
verplaatsing en snelheid van inerte deeltjes, van te voren in het ongediffundeerde sys
teem aangebracht. 

In een paar dagen tijd had Jos, samen met te hulp geschoten andere wiskundigen, dit 
probleem opgelost. Ik heb nog nooit iemand zo gemakkelijk en met zo'n groot enthou
siasme een fysisch/chemisch probleem in wiskundige termen zien vertalen als Jos dat 
deed. Hij kwam telkens bij ons langs om te informeren wat we nu allemaal konden 
berekenen met zijn model en we zijn er zeer trots op dat dit model aan de basis heeft 
gelegen van een viertal publicaties in uitstekende tijdschriften. Ik hoop je te zien op de 
promotie van Mark, gepland op 9 oktober 2001. 

Jos, van harte bedankt, ook namens Mark. 
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Io vivat! Io vivat! Nos iungit amicitia 
Voor J ozeph van Arithmetica 

Bob Mattheij 
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Hoe lang ik J os precies ken, kan ik niet meer goed nagaan. In ieder geval moet de eerste 
kennismaking geweest zijn ergens bij de aanvang van mijn wetenschappelijke loopbaan. 
De numerici kwamen vroeger regelmatig( er dan nu) bij elkaar, maandelijks op het Ma
thematisch Instituut in Utrecht of het Mathematisch Centrum op de 2e Boerhavestraat 
in Amsterdam, jaarlijks op het WG-congres of de bijeenkomst van numeriek wiskundi
gen, eerst in Lunteren later in Zeist. Sommige mensen zjn er gewoon, en bij Jos was me 
dat al heel snel duidelijk. Bij zo'n gelegenheid was Jos altijd duidelijk hoorbaar in de 
buurt van een mop die, hoewel soms wat belegen, de omstanders telkens toch weer aan 
het lachen bracht, al was het maar omdat Jos als verteller daarbij zelf steeds het goede 
voorbeeld gaf. 

Ik heb Jos natuurlijk veel beter leren kennen toen ik zelf in Eindhoven kwam te werken. 
Al vlug maakte ik ook kennis met een andere Jos Jansen: iemand met een geweldige 
inzet en een indrukwekkend plichtsgevoel. Toen ik tot hoogleraar benoemd werd kwam 
hij naar mij toe met de verzekering dat we er samen iets moois van zouden gaan maken. 
Ik denk dat dit nog een gave van hem illustreert: hij heeft een vooruitziende blik. Als 
we met wat gepaste trots zien hoe de groep numerieke wiskunde van toen gegroeid is 
tot de Scientific Computing Group van nu, dan is dit succes voor een niet gering deel aan 
hem te danken. Het is in het algemeen heel prettig als een leerstoel over een bekwame 
Universitair Hoofd Docent beschikt, maar voor mij heeft hij veel meer betekend. Zijn 
warme persoonlijkheid, waarmee hij ook vele anderen voor zich innam, heeft er mede 
voor gezorgd dat wij - in ieder geval ik - ook bij zwaarder weer altijd wel ergens de 
zon zag( en) schijnen. 

Een van de zaken, waar wij elkaar gevonden hebben, was het idee om bij bedrijven 
enthousiasme te kweken, hun problemen door ons te laten oplossen. Natuurlijk deed 
hij al aan een soort dienstverlening in de tijd dat het rekencentrum min of meer het 
alleenrecht op het "elektronisch rekenen" had, maar we wilden meer. En dat is won
derwel gelukt. Zijn solide en brede ingenieursachtergrond is daarbij instrumenteel ge
weest. Met "klanten" wist hij altijd een speciale band te ontwikkelen, met behulp van 
een uniek instrument, genaamd "Jos Jansen". Een bekend onderdeel van zijn ragfijn 
zakelijk spel was het uitdelen van (doorgaans goedbedoelde) klappen op de schouders 
van zo'n "klant". Ook verder schuwde hij geen enkel middel om hen te imponeren. Bij
voorbeeld, teneinde iemand van RoUs Royce duidelijk te maken dat wij projecten nodig 
hadden om onze broek op te houden, gaf hij een demonstratie van de gevolgen van het 
uitblijven van de opdracht. Waar kom je dit soort toegewijde mensen nog tegen? 
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Speciale vermelding verdient het knnstwerk dat Jos op vloer 8, tegenover zijn kamer, 
heeft opgericht. Voor de voorbijganger, die anders alleen maar gedachteloos op weg 
zou zijn naar een bamibal mèt of een zuurkoolschotel zonder, staat een onthaastmonu
ment: een hypermoderne glazinette met daarin smaakvol gedrapeerde pindakaas- en 
jampotten. Hier wordt alle moeite verbeeld, die bij onze groep in het glas geperst is. 
Op de onderste schappen staan verder de drankflessen. Helaas maken sommigen de 
fout te denken dat dit het voorterrein van de kantine is, een soort drankenautomaat, 
waar alvast de ernstiger drankensoorten uit meegenomen kunnen worden. Maar nee, 
de potten en flessen blijken leeg. Voor het voorbijvliedende kantinevee straalt dit knnst
werk dan ook een bijzondere symboliek uit, waar immers lege pot en fles een sublieme 
associatie oproepen met hnnlege maag. 

Wat waarschijnlijk niet iedereen weet, is dat Jos een speciale affiniteit heeft tot BB. Het 
is een emstig geval, maar het moet maar een keer in de openbaarheid gebracht wor
den, omdat het op den duur toch uitlekt. De wat meer ontwikkelde jongeren onder 
ons hebben misschien wel eens gehoord van een dame met die naam, iemand die voor 
zeehondjes en andere zielige dieren opkomt. De iets ouderen associëren de naam wel
licht met de film Et Dieu créa la femme. Alhoewel ik dit laatste niet helemaal goed mag 
rekenen, komt het in de buurt. Het gaat inderdaad om een FEM fatale. Bij colloquia en 
seminaria roept Jos voortdurend dat niet aan de BB-conditie is voldaan, of juist wel, dat 
doet er eigenlijk niet toe. Op jonge aio's maakt dit soort voorvallen een diepe indruk, 
zeker als Jos daarna nog wel eens opmerkt dat het eigenlijk om La BB gaat; de adoratie 
ten top. 

Jos en ik hebben, naast ons vak, een aantal dingen gemeen. Ik vrees dat onze gezamen
lijke "culturele" achtergrond, daar een beetje debet aan is. Ik moet echter bekennen dat 
hij met afstand wint als het om Roomsche blijheid gaat. Het is dan ook een van zijn 
grootste charmes, waarmee hij niet alleen zijn collega's, maar ook zijn studenten steeds 
weer weet te vertederen. Op een gegeven moment gaf hij de studenten te kennen dat 
hij best als Ome Jos aangesproken mocht worden (gewoon zijn voornaam vonden ze 
niet zo passend, gezien het leeftijdsverschil). Direct nadat zijn eerste kleinkind geboren 
was, mochten ze ook opa tegen hem zeggen. Ga daar als eenvoudige docent maar eens 
tegen concurreren! Ik denk overigens dat de waardering die hij van de studenten kreeg, 
naast zijn oprechte enthousiasme, minstens zoveel met zijn kwaliteit van doen had. 

Jos is van een generatie die nog in militaire dienst moest. Ik heb begrepen dat hij het tot 
wachtmeester radar en vuurleidingmonteur bij de luchtdoelartillerie heeft geschopt. In 
dienst leer je nog eens wat! Alles is inderdaad goed van pas gekomen: Wachtmeester, 
dat is een soort geduldige onderwijzer, die desondanks klaar staat iemand de les te le
zen; kortom een perfecte voorbereiding op zijn latere docentschap. Over radar kunnen 
we kort zijn: hij heeft in zijn diensttijd dit instrumentje zorgvuldig kunnen bestude
ren. Pas nadat hij aan de THE benoemd was, kreeg hij voldoende tijd om zijn studie 
uit te werken en heeft hij met een scherp lamé pennetje alles nog eens piekfijn in een 
proefschrift opgeschreven. Zijn kennis van zaken als vuurleidingmonteur doet hem, 
neem ik aan, nog steeds fijntjes, maar veelbetekenend, glimlachen als hij zijn buren met 
vuurwerk ziet klnngelen tijdens oud en nieuw. Tenslotte, in zijn mooie herinneringen 
aan de luchtdoelartillerie zie ik zelf de hoofdoorzaak van het enthousiasme waarmee hij 
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Jos in zijn militaire diensttijd. 

mij hier verwelkomde. Voordat ik naar Eindhoven kwam, had ik namelijk wat onder
zoek gedaan aan randwaardeproblemen voor differentiaalvergelijkingen, en wel in het 
bijzonder de parallelle schietmethode. Zoals oplettende lezertjes weten is enkelvoudig 
schieten niet zo succesvol, en hij was derhalve uiterst geïnteresseerd te vernemen hoe 
parallelle artillerie dan wel werkt. Een mooi voorbeeld, waar de theorie nog veel kan 
betekenen voor de praktijk. 

Meer dan veertig jaar in dienst van de overheid, vol werklust tot de laatste werkdag, 
dat is iets heel bijzonders. Het pensioen zal wennen zijn, niet alleen voor Jos, maar ook 
wel voor ons. Voor zijn studenten moge hij een oom dan wel een opa geweest zijn, voor 
mij past het beeld van een oudere broer beter. En als het snor zit met je familie, houd je 
er altijd contact mee. Zo wens ik dat minstens een béétje Jos altijd bij ons blijven zal. 

Ad multos annos! 
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Een harmonische aangelegenheid 

W. van der Meiden 

Een vriend met toepassingsgerichte neigingen stelde zich onlangs de vraag: 'Als men 
in een nauwe steeg, met breedte d, tegen de tegenoverstaande verticale muren ladders 
plaatst, met lengtene en m waarbij min{€, m} > d, onder de minimale helling, hoe hoog 
ligt dan het schijnbare snijpunt van de ladders boven de grond?' Hij had met behulp van 
de stelling van Pythagoras ([E] I, prop. 47) een vergelijking voor dit probleem opgesteld, 
maar was bij het verdrijven der wortels gestruikeld. 

Nu is er ook een andere toegang tot dit probleem. Van Molenbroek weten wij dat voor 
een trapezium met een aan de evenwijdige zijden evenwijdige transversaal geldt: Als 
de evenwijdige zijden lengten a en b hebben en de opstaande zijden worden verdeeld 
in de verhouding p : q, dan is de lengte van het op de transversaal afgesneden lijnstuk 
(qa +pb)/(p + q) ([M] stelling 85, p. 195). 
Dit geldt ook als b = 0, dus in een driehoek ([E] VI, prop. 2). Als men nu een diagonaal 
tekent, dan wordt het transversale lijnstuk in stukken x en y verdeeld, en dan geldt voor 
deze stukken 

qa 
X=--, 

p+q 
pb 

1J = --. 
p+q 
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a. 

Deze stukken zijn gelijk indien qa = pb, of p : q =a: b; en dan is x= y = ab/(a + b ). 
Dit geldt natuurlijk ook op de andere diagonaal. Dit betekent: 

Stelling: De transversaal die de opstaande zijden verdeelt in stukken met verhouding 
a: b, gaat door het snijpunt van de diagonalen, dat tevens het midden is van het op de 
transversaal afgesneden lijnstuk. Ook het omgekeerde geldt: De lijn door het snijpunt 
van de diagonalen en evenwijdig aan de evenwijdige zijden, verdeelt de opstaande zij
den in de verhouding a : b. 

........ 
........ 

........ 
........ 

........ 

Voor de lengte h van het afgesneden lijnstuk geldt dan 

h = 2ab 
a+b' 

of ~ = ~(~ + ~). 
h 2 a b 

h is het harmonisch gemiddelde van a en b. Met behulp van deze stelling kan van twee 
gegeven lijnstukken het harmonisch gemiddelde gemakkelijk (met passer en liniaal) 
worden geconstrueerd. 
Beschouwen wij nu een trapezium ABCD met twee rechte hoeken, bijBen bij C. De 
transversaal door het snijpunt van de diagonalen en evenwijdig aan AB snijdt de recht
hoekszijde in N. Dan geldt AB : BN = DC : CN, zodat de driehoeken ABN en DCN 
gelijkvormig zijn en LN1 = LN4. Aangezien de hoeken LN1,2 en LN3,4 recht zijn, 
geldt ook LN2 = LN3. 
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R B 

Wij interpreteren de figuur nu als de stralengang bij een holle spiegel. Van een punt V 
gaan drie lichtstralen uit. De eerste is evenwijdig aan de as van de spiegel en wordt 
teruggekaatst door het brandpunt F op de as. De tweede gaat door dit brandpunt en 
wordt teruggekaatst evenwijdig aan de as. Deze twee stralen snijden elkaar in B. De 
derde straal treft de spiegel in het puntNop de as en wordt, volgens Snellius, terugge
kaatst met LN2 = LN3. 
Volgens de regel van Descartes geldt voor de afstanden b, fen v van B, Fen V tot de 
spiegel 

1 1 1 
-+- = 
b V f 

([AF] p. 171. [YF] p. 1091), zodat 2f het harmonisch gemiddelde is vanben v. De derde, 
in N weerkaatste straal, gaat ook door B. 

Voor lenzen geldt een overeenkomstige redenering. Als men op fysische gronden aan
neemt dat de stralen 1, 2 en 3 na spiegeling (of, bij een lens, na breking) in één punt 
samenkomen, dan volgt omgekeerd weer de regel van Descartes. Hiermee zijn de be
kende regels voor spiegels en lenzen van de middelbare school opnieuw afgeleid ([DN] 
p. 127-139). 
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Het behoeft nu geen betoog meer dat voor de onbekende hoogte x uit het oorspronke
lijke probleem geldt: 
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Jos' Roets 

Désiree Meijers 

Meer dan tien jaar pendel ik als rasechte Limburgse een aantal malen per week naar de 
1U/e om me hier nuttig te maken. Sinds twee jaar doe ik dat als FR-functionaris voor 
de capaciteitsgroep Informatica. Het is in deze hoedanigheid dat ik Jos Jansen heb leren 
kennen en waarderen. Niet om wat hij kan, want dat kan ik niet beoordelen. Maar wel 
om wie hij (gebleven) is. 

Dat zit zo. Ik weet zeker dat er binnen de lU/e Limburgse medewerkers zijn die het 
Limburgs dialect als moerstaal beheersen maar die het nimmer bezigen binnen de lUie
muren. Onder de studenten ligt dat anders, maar het heeft er alle schijn van dat het nat 
done is om het Limburgs dialect als medewerker te praktizeren. 

Voor mij was het dan ook uitermate verfrissend om in mijn eerste kennismaking met 
Jos door hem te worden aangesproken met: 'Ha Limburgs meadje'. Dat is hij blijven 
doen. Jos, dit waardeer ik zeer. Niet omdat ik een fanatieke aanhanger ben van het 
Limburgse culturele erfgoed, maar omdat jij op deze manier laat blijken dat jij je afkomst 
niet verloochent. Dat jij je 'roets' trouw blijft. 

Limburgs jungske, ich houp dan auch det ut dich good geit, det ste altied blies wie ste bes en 
sjtuur dich de herlelijke groete vanoet Herte wo, zo wie ste mich höbs veteldj, dien amoureuze 
'roets' llgge. 
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Beste }os 

Jaap Molenaar 

Toen ik in '88 bij de TUE binnenkwam werd ik door een aantal collega's geweldig op
gevangen. Een van hen was jij en daar trof ik het geweldig mee. Jij combineert nu 
eenmaal hulpvaardigheid met grote opgewektheid en dat is een uiterst plezierige com
binatie. Zeker in mijn begintijd was het nooit moeilijk te detecteren of je ergens in de 
buurt was: ik behoefde slechts na te gaan of ik je schaterlachen ergens op de gang uit een 
openstaande of zelfs door een dichte deur hoorde komen. Je hele omgeving trouwens 
kon altijd profiteren van je expertise. Je handigheid om lastige numerieke problemen 
effectief aan te pakken heeft me altijd geünponeerd. Eens had ik tijden besteed aan 
het analytisch berekenen van het spectrum van een inhomogeen membraan- een wat 
exotisch project voor een paukenfabrikant Toen jij de vergelijkingen onder ogen kreeg, 
stopte je ze linea recta in de computer en had je de spectra in een oogwenk ter beschik
king. Indrukwekkend. Helaas was er een factor verschil met mijn berekeningen en als 
ik zover op leeftijd mag komen als jij nu bent, zal ik nog eens op zoek gaan naar die 
mysterieuze factor. Je laat dus nog huiswerk achter. 

Zoals jij me regelmatig verklaart, behoor ik tot de selecte groep mensen die jij een 'zalig 
nieuwjaar' in plaats van een neutralere uitdrukking toewenst met de jaarwisseling. Jij 
schat me dus in als iemand die, hoewel aan de andere kant van de lijn Rome - Reforma
tie, de betekenis van het woord zalig aanvoelt. En je hebt daarin gelijk. Wat ligt er meer 
voor de hand dan jou bij dit afscheid wederzijds een zalige toekomst toe te wensen, met 
alle diepte die dit woord in zich heeft. Bovendien lijkt het me heel gepast enkele re
gels te citeren van een dichter die aan beide zijden van genoemde lijn zeer gewaardeerd 
wordt: 

Tot wederzien, tot wederzien! 
Al waar het moge wezen: 
Na lang- of korten tijd, misschien 
In 't ongekend nadezen. 

(Guido Gezelle, 1861) 
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Wat ik allemaal niet had kunnen onderzoeken 
als Jos me niet op de juiste sporen had gezet 

~ 
I 

Hoe knoop je een net netje (vraag Jos} 

Hoe gaat de lucht de buitenlucht in (v. J.) 

Hoe gaat de lucht door de bocht (v.J.) 

Hoe lekt de lucht (v.J.) 

Hoe rondt de lucht de scherpe hoeken (v.J.) 

En als je onverhoopt ergens door nul moet delen, 
dan is er gelukkig de "truc van Jos", waarmee nul in 
eindig wordt getransformeerd (vraag Jos). 

Kan dit ook met wijn? (vraag aan Jos) 

~ Je hebt me altijd geweldig geholpen (Kees Nederveen) 
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J os, zools elkuil hem kent 
Sinds .i-" en dag hier hoofddocent 
Is zeer doorkneed en competent 
Jaren lang reeds In de weer 
Was im111er in zijn clement 
Met d' eindige elementen-leer 

Zijn roem bekend, Yll1l ve!'l'' en heinde 
Alselemente~~ zijnde 
MÄ4r aan alles kOmt een einde' 
ZCifs aan ' t eindig element 
Zo wellicht ooit afscheid schrijnde: 
Op zegewens hgt NU 't accent I 

81 
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Uit de oude doos: 
Freudenthals algoritme voor driedimensionale 

adaptieve eindige elementen methoden 

Amold Reusken 

Opgedragen aan Jos Jansen 
ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. 

1 Inleiding 

Bij het numeriek oplossen van partiële differentiaalvergelijkingen met adaptieve me
thoden wordt vaak een strategie gebruikt zoals in Fig.l schematisch weergegeven. Wat 
betreft de discretisatiemethode beperken we ons tot de eindige elementen methode. 
Bovendien beschouwen we slechts simplidale eindige elementen: driehoeken in 2D, te
traëders in 3D. Een verdeling van een gebied in simplices noemen we een triangulatie. 
In deze bijdrage behandelen we enkele methoden om een hierarchie van steeds fijnere 
triangulaties te construeren die aan zekere eisen voldoet. 
We schetsen eerst een eenvoudig algoritme, de zogenaamde rood-groen verfijning uit [1], 
dat voor de tweedimensionale situatie goed bruikbaar is. In dit algoritme wordt een 
verfijningsstap in twee fasen gerealiseerd. Eerst worden de door de foutschatter gemar
keerde driehoeken in vier kleinere congruente driehoeken verdeeld ("rode" fase, zie 
Fig. 2). Daarna vindt een verdere verfijning plaats om zogenaamde zwevende rooster
punten (hanging nodes) te elimineren. Deze tweede fase in een verfijningsstap heet de 
"groene" afsluiting van de triangulatie en wordt in Fig.3,4 geïllustreerd. Bij herhaalde 
verfijning mogen driehoeken die bij deze groene afsluiting ontstaan niet verder verfijnd 
worden. Het is echter wel toegestaan een groene verfijning ongedaan te maken en door 
een rode verfijning te vervangen. Dit proces wordt in Fig.S gei1lustreerd. Het is evident 
dat herhaalde toepassing van deze rood-groene verfijningsmethode een rij triangulaties 
oplevert die consistent en stabiel is: er zijn geen zwevende roosterpunten (consistentie) 
en er ontstaan geen driehoeken met willekeurig kleine hoeken (stabiliteit). Deze sta
biliteit volgt uit het feit dat bij herhaalde toepassing van bovengeschetste strategie alle 
optredende hoeken minimaal -! C:Xmin zijn, waarbij C:Xmin de kleinste hoek in de aanvang
striangulatie is. Voor de tweedimensionale situatie hebben we aldus een bevredigende 
methode voor (lokale) roosterverfijning waarbij de eigenschappen consistentie en stabi
liteit gewaarborgd zijn. 
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Figuur 1: Een adaptieve oplosmethode 

In het navolgende houden we ons bezig met de vraag hoe een analoge methode voor 
tetraëderverfijning in drie dimensies gerealiseerd kan worden. Bij de rode verfijning 
van een tetraëder T worden eerst de middelpunten van de ribben met elkaar verbon
den (Fig. 6). Er ontstaan dan vier deeltetraëders T1, ... , T4, die alle congruent met T 
zijn, en een oktaëder. In deze oktaëder kunnen drie elkaar snijdende parallelogram
men geconstrueerd worden (Fig. 6) en elk tweetal van deze par allelogrammen heeft als 
snijlijn een diagonaal van de oktaëder. Zo'n diagonaal verdeelt de oktaëder in vier te
traëders T51 ••• 1 Tg. De deeltetraëders T1. . . . 1 Tg hebben alle hetzelfde volume maar de 
tetraëders T s1 ••• , Tg zijn in het algemeen niet congruent met T. Nu rijst natuurlijk de 
vraag of het voor de stabiliteit van belang is welke diagonaal in de oktaëder men kiest 
voor de opdeling in tetraëders. In [11] wordt een voorbeeld gegeven dat aantoont dat bij 
een ongeschikte keuze voor deze diagonaal (namelijk steeds de langste) het inderdaad 
kan gebeuren dat bij herhaalde verfijning tetraëders met willekeurig kleine hoeken ont
staan. De methode is in dat geval dus niet stabiel. Recentelijk zijn in [11], [3] eenvoudige 
algoritmen gepresenteerd waarbij de oktaëder zo opgedeeld wordt dat stabiliteit gega
randeerd is. Laat T = [x.f 0 l, x(l) 1 x(2l, x(3 l] een tetraëder met hoekpunten x( 0 l 1 ••• , x( 3 l 
zijn en x(iil := i(x(i) + x(il) het middelpunt op de ribbe tussen x(il en x(il. Het in [3] 
voorgestelde algoritme is als volgt: 
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Figuur 2: Rode verfijning Figuur 3: Groene afsluiting 

Figuur 4: Groene afsluiting 

Figuur 5: Groene verfijning wordt door rode vervangen 

Algoritme 1 RODE-VERFIJNING3D(T = [xl0l, x< 1l, xl2l, x<3l]). 

T, :=[x lOl, xiOlJ, x(02), x(03l]; 

Tz := [x lOl l, x<l l, x(12), x<Bl]; 

T3 := [x(02l,x(12l,x(2),x(23l]; 

T4 := [xi03l, xll3l, xl23), xl3l]; 

Ts:= [x lOl), x(02l, x(03), xl13l]; 

T ·= [xiOll x(02J x<12l xl13l] · 6· ' , , , 

T7:= [xi02l, x(03), xl13l, xl23l]; 

Ts:= [xi02), x(12), xl13l, xl23l]; 

Merk op dat de verfijning afhangt van de volgorde van de hoekpunten x< 0l, ... , x<3l. 
Voor dit algoritme wordt in [3,4] het volgende stabiliteitsresultaat bewezen: 

Stelling 1 Laat T C JR3 een niet ontaarde tetraëder zijn. Dan liggen alle tetraëders die ontstaan 
bij willekeurig vaak herhaalde toepassing van Algoritme 1 op T, de zonen van T, etc., in ten 
hoogste drie verschillende congruentieklassen. 

Dit resultaat toont aan dat deze rode verfijningsstrategie stabiel is. Deze techniek kan 
men, net als voor de 2D situatie, combineren met een groene afsluiting, waarbij te
traëders met zwevende roosterpunten verfijnd worden. Dergelijke methoden vindt men 
in [3], [8] en worden hier niet verder behandeld. Omdat de bij de groene afsluiting ont
stane tetraëders niet verder verfijnd mogen worden (maar wel vervangen mogen war-
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den door een rode verfijning) blijft de stabiliteit van de methode behouden. Aldus heeft 
men een stabiele methode waarbij de door (lokale) verfijning geconstrueerde triangu
laties alle consistent zijn. Een met deze methode geconstrueerde triangulatie wordt in 
Fig. 7 getoond. 

Figuur 7: Consistente triangulatie via een stabiele verfijningsmethode 

In de praktijk worden voor verfijning van 30 triangulaties ook methoden gebruikt die 
gebaseerd zijn op bisectietechnieken. Hiervoor verwijzen we naar de literatuur, bijvoor
beeld [2,6,7,9,10]. 

Het stabiliteitsresultaat in Stelling 1 is een direct gevolg van een veel algemener re
sultaat van Preudenthai uit 1942 [5] (dus bijna 65 jaar geleden!) over de regelmatige 
verfijning van n-simplices. Uiteraard hield Preudenthai zich niet vanwege adaptieve 
eindige elementen met dit thema bezig. In de inleiding van [5] motiveert hij het thema 
als volgt: 



88 Liber amicorum ]os Jansen 

"Wir beantworten eine Frage von Herrn Prof L.E.J. Brouwer nach einer einfachen Konstruktion 
einer unendlichen Folge beliebigfeiner Simplizialzerlegungen eines Polytops, deren jede eine Un
terteilung der vorangehenden ist, und bei der die auftretenden Teilsimplexe nicht beZiebig flach 
werden dürfen, d.h. bei der der Quotient c n /v ( c = Durchmesser = gröflte Kantenlänge des Sim
plexes, v = Volumen des Simplexes) für alle n-dimensionalen Simplexe gleichmäflig beschränkt 
bleibt. Derartige Zerlegungsfolgen braucht man in der Analysis und auch im Grenzgebiet zwi
schen Analysis und Topologie." 

De door Preudenthai voorgestelde techniek blijkt achteraf van groot praktisch belang 
te zijn, omdat hiermee eenvoudig een voor (adaptieve) eindige elementen benodigde 
stabiele hierarchie van triangulaties geconstrueerd kan worden. Dit artikel van Preu
denthal is echter tot het begin van de negentiger jaren binnen de numerieke wiskunde 
onopgemerkt gebleven. Dit is waarschijnlijk deels te wijten aan de zeer compacte pre
sentatie in [5] en het feit dat de constructieve methode door Preudenthai zeer algemeen 
en weinig algoritmisch beschreven wordt. In [4] wordt de analyse van Preudenthal, 
die naar hedendaagse normen op bepaalde punten onvolledig is, gecompleteerd en een 
nieuw resultaat bewezen dat aantoont dat de methode van Preudenthal in zekere zin 
optimaal is (Stelling 5 hieronder). Bovendien wordt de methode van Preudenthai in een 
algoritmische stijl geformuleerd, waardoor ze direct geschikt is voor een computerim
plementatie. 

In de volgende twee paragrafen wordt de methode van Preudenthai en de stabiliteits
analyse uit [5], [4] beschreven. De presentatie volgt die in [4]. De meeste bewijzen 
worden achterwege gelaten. De geïnteresseerde lezer kan die vinden in [3,4]. 

2 Definities, notaties en Kuhns triangulatie 

Laten xf0l, ... , xfnl E ~n gegeven (hoek)punten zijn. We zijn alleen in niet ontaarde 
simplices geïnteresseerd en nemen derhalve aan dat er geen ( n - 1 )-dimensionaal hy
pervlak in ~n is dat alle punten xf 0 l, ... , xfn) bevat. Den-simplex T C JRn wordt gede
finieerd door 

n n 

T = [x ( O), ... , x ( n)] = {x = L Àj x (i l I L Àj = 1; Àj ~ 0, j = 0, ... , n}. 
j = O j = O 

In het vervolg wordt met een simplex steeds een niet ontaarden-simplex bedoeld. Merk 
op dat de definite van T afhangt van de volgorde van de hoekpunten: twee simplices T = 
[xf 0 l, ... , xfnl] en f = [yf0l, ... , yfnl] zijn hetzelfde precies dan als xfil = yfil, j = 
0, ... , n geldt. Indien simplices T en f als verzamelingen in ~n overeenstemmen wordt 
dit met T ~ f genoteerd. 

Simplices Ten f zijn elementen van dezelfde congruentieklasse als een vector v E JRn, een 
orthogonale matrix Q E JRnxn en een scalar c -:j:. 0 bestaan zo dat T ~ v + cQf geldt. 

Een affiene transformatieF : JRn --+ JRn heeft de vorm Fx = v+ Bx, met v E JRn, B E JRnxn 
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en det B =I 0. De affiene transformatie van een simplex T wordt gedefinieerd door 

F(T) = [Fx!Ol • ... • Fx(nl]. 
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De nummering van de hoekpunten van F(T) wordt dus geïnduceerd door die van T. 
Voor elk tweetal simplices T, t is er een unieke affiene transformatieF zo dat F(T) = t. 

Laat D. een (polyedrisch) gebied in JRn zijn. Een verzameling 7 van simplices T C JRn 
heet triangulatie van D. als UT El T = .Ö en voln (T n T) = 0 voor alle paarsgewijs verschil
lende simplices T, TE 7. Een triangulatie 7 heet consistent indien voor alle paarsgewijs 
verschillende simplices T, TE 7 geldt datTntleeg is of een lager dimensionale sub
simplex van zowel T als T is. 

Een reguliere verfijning van een simplex T is een triangulatie R.(T) van T bestaande uit 
2n simplices (de zonen van T) waarbij elk hoekpunt in R.(T) een hoekpunt vanTof een 
middelpunt van een ribbe van T is. 
Een reguliere verfijningsstrategie is een afbeelding R. die aan elke simplex T c JRn een 
reguliere verfijning R.(T) toevoegt. Zo'n strategie heet affien invariant als R.(F(T)) 
F(R.(T)) voor elke simplex T c JRn en elke affiene transformatie F. 

Laat Tó een triangulatie van een gebied D. zijn (b.v. D. =teen simplex en Tó = {t}) en 
R. een reguliere verfijningsstrategie. Dan wordt de door (R., Tol geïnduceerde hierarchie 
van triangulaties (1i) kEN gedefinieerd door 

7k+1 := U{R.(T) I TE 7k}. k ~ 0. 

Deze hierarchie is stabiel indien er een constanteKis zo dat voor alle k ~ 0 geldt 

h(T) K max-- < 
TE/k p(T) ' 

waarbij h(T) de lengte van de langste ribbe van T is en p(T) de diameter is van de groot
sten-dimensionale bol die in z'n geheelinT ligt. Een reguliere verfijningsstrategie R. is 
stabiel als voor elke simplex t de door (R., t) geïnduceerde hierarchie van triangulaties 
stabiel is. 
Het is duidelijk dat indien voor elke simplex t de door (R., t) geïnduceerde hierarchie 
van triangulaties slechts eindig veel congruentieklassen van simplices oplevert de ver
fijningsstrategie R. stabiel is. Er geldt zelfs het volgende resultaat: 

Stelling 2 Een reguliere verfijningsstrategie R. is stabiel dan en slechts dan als voor elke sim
plex t de door (R., t) geïnduceerde hierarchie van triangulaties eindig veel congruentieklassen 
van simplices oplevert. 

In de methode van Preudenthai speelt de zogenaamde Kuhn-triangulatie van de n-dimen
sionale eenheidskubus [0, 1]n een belangrijke rol. Deze triangulatie is als volgt gedefi-
nieerd. Laten e! 1 l, ... , e!nl de standaard basisvectoren in JRn zijn en Sn de groep van 
permutaties van {1, ... , n}. Voorn E Sn definiëren we de (hoek)punten 

x(il = x(i- 1l + e(7t(ill 
7t 7t ' 1 :::; j:::; n, (1) 
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en de corresponderende simplex 

T ,_ ( (0) (nl] 7( .- x7( , ... , x7( . (2) 

De verzameling X::(C) = {T7( In E Sn} is de Kuhn-triangulatie van C. Voor een affiene 
transformatieF wordt de Kuhn-triangulatie van F( C) gegeven door X::(F( C)) := F(K( C) ). 
Voor n = 3 is de Kuhn-triangulatie weergegeven in Fig. 8. 

(1,1,1) 

Figuur 8: Kuhn-triangulatie in 3D 

De volgende eigenschappen van de Kuhn-triangulatie zijn verderop van belang: 

Lemma 1 Zij v E ~n met Vi E {0, 1} voor alle i. Dan is X::(C) U X::(v + C) een consistente 
triangulatie van CU (v + C). Verder geldt voorT 7( E K(C): 

(3) 

3 Freudenthals algoritme en het aantal congruentieklas
sen 

Het idee waarop de methode van Preudenthai gebaseerd is kan met behulp van Fig. 9 
verduidelijkt worden. Deze figuur laat zien dat herhaalde verfijning van de eenheids
simplex in 2D (onderste horizontale pijlen) kan worden gerealiseerd door eerst het 
eenheidsvierkant herhaald te verfijnen (bovenste horizontale pijlen) en dan telkens de 
Kuhn-triangulatie van de ontstane vierkanten te construeren (verticale pijlen). 

Freudenthal heeft in [5] aangetoond dat de generalisatie van deze techniek naar n di
mensies resulteert in een stabiele reguliere verfijningsstrategie. 

Voor de algemenen-dimensionale situatie wordt de eenheidskubus C = [0, l)n in 2n 
deelkubussen verdeeld 
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D - EE - m 
~ ~ ~ 

[2] - ~ - 11 
Figuur 9: Verfijning in 2D via Kuhn-triangulatie 

Met de notatieT v,TC := v + -i T TC wordt de Kuhn-triangulatie van een deelkubus Cv gege
ven door JC( Cv) = { T v,TC I rr E Sn}. Vanwege Lemma 1 geldt dat 

1 
Ti:={Tv,-nlvE{0,2}n,rrESn} (4) 

een consistente triangulatie van C is. Merk op dat in Fig. 9 Ti ontstaat door uitgaande 
van het eenheidsvierkant de pijl naar rechts en vervolgens de pijl naar beneden te 
volgen. Freudenthal bewijst in [5] dat Ti een reguliere verfijning is van de Kuhn
triangulatie van C (in Fig. 9: horizontale pijl linksonder): 

Stelling 3 De triangulatie Ti van C komt overeen met een reguliere verfijning van elk van de 
simplices in JC ( C). 

BEWIJS. (Dit bewijs is van belang voor de afleiding van de methode hieronder.) We 
nemen een willekeurig element T v,TC uit Ti en tonen aan dat er een unieke permutatie ft 
is zo dat Tv TC C Tft. 
Zij k zo d~t er precies k componenten in de vector v gelijk aan -i zijn. Dan zijn er 
eenduidige indices ij (1 ::; j ::; n) zo dat 

1 
1 ::; i1 < · · · < ik ::; n, Vrr(iJ] = · · · =Vrr(ik] = 2' 

1 ::; ik+ 1 < · · · < in ::; n, VTC(ik+l) = · · · = VTC(in) = 0. 

Definieer ft E Sn door ft(j) := rr( ij), 1 ::; j ::; n. Dan geldt 

1 
Vft(l) = ... = Vft(k] = 2' Vft(k+l J = ... = Vft(n) = 0. 

Voor x E -! T TC geldt, vanwege (3), 0::; XTC(n) ::; · · ·::; Xrr(l J ::; !, en dus 

1 1 
0::; Xft(n)::; · · ·::; Xft(k+l]::; 2' 0::; Xft(k)::; .. ·::; Xft(l)::; 2· 

Voor y = v + x E v + -i T rr geldt derhalve 

1 
0 :S 1Jft(n) = Vft(n) +Xft(n) :S ··· :S Vft(k+l] +Xft(k+l] :S 2' 
1 
2 :S Yft(k) =Vft(k) +xft(kJ::; · · ·::; Vft(l) +xft(l)::; 1, 
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en dus 
0 :S: Y?t(n) :S: · · · :S: 1J?t(k+1) :S: 1Jft(k) :S: · · · :S: 1J?t(1) :S: 1. 

Uit (3) volgt dan dat y E T ft· Er is nu bewezen dat voorT v,n E Ti geldt: 

Tv,n C T1t E K(C). (5) 

Voor elk hoekpunt h E m.n van Tv. n is h;_ E { 0, ~, 1} voor alle i = 1 , ... , n. Hieruit 
en uit (5) volgt dat h een hoekpunt of een middelpunt van een ribbe van T 1t is. De 
triangulatie Ti van C bestaat uit 2nn! simplices met volume 2 n1n!. De Kuhn-triangulatie 
K(C) van C bestaat uit n! simplices met volume ~~. We kunnen dus concluderen dat 
er 2n elementen Tv,n E Ti zijn zo dat (5) geldt. Deze elementen vormen tezamen een 
reguliere verfijning van T ft· 0 

Uit bovenstaande stelling volgt dat voorT ft E K( C) de simplices 

R(Tft) = U{Tv,n E Ti I Tv,n C T1d (6) 

een reguliere verfijning van T ft vormen. We beschrijven nu een afleiding van een con
structieve methode ter bepaling van deze verfijning R(T ?t). 

De permutatie P 1t : m.n ~ m.n , Xi ~ X ft( i l , i = 1 , ... , n, definieert een affiene transfor
matie. De identiteit in Sn wordt met id genoteerd. Men kan aantonen dat 

(7) 

geldt. Uit het bovenstaande bewijs (met ft = id) volgt dat R(Tict) precies alle simplices 
Tv,n E Ti bevat zodanig dat voorven 1t de condities 

1 1 
v=( 2, ... ,2,o, ... ,O) ...._____, (8) 

k 

en 
(9) 

vervuld zijn voor zekere k met 0 :::;: k :::;: n. Laat Tv,n een simplex zijn waarvoor aan 
deze condities voldaan is. De hoekpunten hiervan worden met v( 0 l, . .. , v(n) genoteerd. 
Vanwege (7) willen we de constructie Tict ~ Tv,n in affien invariante vorm formuleren. 

Uit (1) volgt voor de hoekpunten x~Jl van Tict: x~il = 2v, x~l = 0. Derhalve is v = 
~(xi(~l + xfil ). Het eerste hoekpunt v(O) van Tv,n = v + ~ T n wordt dus gegeven door 

(0) _ ( )T _ 1 ( (0) (k)) v - v + 0, ... , 0 - 2 xid + xid . 

0 kd 1 d h k {1) (n)k . d h k (0) (n) o e vo gen e oe punten v , .. . , v urmen m e oe punten xid , ... , xid van 
Tict uitgedrukt worden: 

1 1 t 
v(t) = v + - x(t) = v +- " e(n(j)) 

2 n 2 L 
i=1 

_ (t-1) + 1 (n(t)) _ (t-1) + 1 ( (n(t)) (n(t)-1)) 
- v 2 e - v 2 xid - xid . 



Liber amicorum Jos Jansen 93 

De constructie T;ct ~ Tv,n kan dus worden gerealiseerd met het volgende affien invari
ante algoritme: 

Algoritme 2 RODE-VERFIJNINGND(T = [x!0 l, ... , x!nl]) 

FOR k = 0, ... , n DO 
v!Ol := !fx!Ol + xfkl); 
FOR 7r E Sn DO 

IF (rr1 (1) < .. · < n-1 (k)) 

AND (n- 1(k+1)<···<n- 1 (n))THEN 

FOR 1 ~ l ~ n DO 

END; 

END; 

vfl) :=v(t-1) + !fx(n(t)) -xfn(t)-1l); 

T ·- [vfO) vfnl]· 
v(Ol,7r .- , · • · , , 

Men kan eenvoudig nagaan dat Algoritme 2 voor n = 3 equivalent is met Algoritme 1. 
Algoritme 2 beschrijft een affien invariante reguliere verfijningsstrategie R die vanwege (7) 
voor elke T1t E JC(C) de reguliere verfijning R(T1t) uit (6) levert. De in Algoritme 2 
beschreven verfijningsstrategie is stabiel: 

Stelling 4 Laat T een simplex in ~n zijn en R de in Algoritme 2 gegeven reguliere verfijnings
strategie. Laat (Tk)kEN de door (R, T) geïnduceerde hierarchie van triangulaties zijn. Dan is 
elke triangulatie Tk consistent en liggen de in de hierarchie voorkomende simplices in ten hoogste 
21 verschillende congruentieklassen. De verfijningsstrategie R is derhalve stabiel. 

BEWIJSSCHETS. Laat ('hel kEN de door (R, JC(C)) geïnduceerde hierarchie van triangu
laties zijn. Voor Ti hebben we de representatie (4). Met inductie kan men aantonen 
dat 

Tk ={v+2-kTnlv E Zk. nE Sn}, 

waarbij Zk := { v E m_n I v;. = 2-km;. met m;. E No, 0 ~ m;. < 2k voor alle i}. Deze 
triangulaties zijn consistent vanwege Lemma 1. Elk element Î E (fk )kEN is van de vorm 
Î = v + 2- kT nvoor zekerev E Zk en 7r E Sn. Er zijn n! verschillende permutaties 1r E Sn 
en dus hoogstens n! verschillende congruentieklassen voor Î. Men kan aantonen dat 
voorelkpaarn, 7r1 E Sn metn'(j) = n(n+ 1-j), j = 1, . . . , n, geldtTn' = (1, ... , 1 )T-Tn. 
Met behulp hiervan volgt dat er ten hoogste ! n! congruentieklassen van simplices in 
de hierarchie (fk)kEN zijn. 
Laat nu T C m_n een willekeurige simplex zijn en F de affiene transformatie die de een
heicissimplex T;ct op T afbeeldt. Omdat de verfijningsstrategie R affien invariant is geldt 
voor de door (R, T) geïnduceerde hierarchie van triangulaties (Tk)kEN: 
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De consistentie van Tk volgt uit de consistentie van tk. Omdat het aantal congruentie
klassen in (fk)kEN ten hoogste 'l' is moet dit ook voor (7klkEN het geval zijn. 0 

Met betrekking tot de stabiliteitseigenschappen van de verfijningsstrategie en de imple
mentatie van de eindige elementen methode (waarbij de transformatie van een wil
lekeurige simplex T in de triangulatie naar een referentie eenheidssimplex gebruikt 
wordt) is het gunstig als het aantal bij de verfijning optredende congruentieklassen klein 
is. De vraag rijst of er een reguliere verfijningsstrategie is waarbij gegarandeerd min
der dan 'l' congruentieklassen ontstaan. Indien we ons beperken tot affien invariante 
reguliere verfijningsstrategien wordt het antwoord op deze vraag in [4] gegeven: 

Stelling 5 LaatReen affien invariante reguliere verfijningsstrategie voor simplices in JRn zijn. 
Voor bijna alle simplices T C JRn ontstaan in de door (R, T) geïnduceerde hierarchie van trian
gulaties simplices uit tenminste 'l' verschillende congruentieklassen. 

Met de formulering "bijna alle" in deze stelling wordt het volgende bedoeld: de n
simplex T is als vector in JRn( n+ 1 l opgevat en "bijna alle" heeft de gebruikelijke beteke
nis als we op JRn( n+ 1 l de Lebesque maat nemen. 
Het resultaat in Stelling 5 toont aan dat Algoritme 2 in zekere zin optimaal is. 

Tenslotte, bespreken we nog kort de toepassing van de verfijningsstrategie R zoals in 
Algoritme 2 gedefinieerd op een gegegeven consistente aanvangstriangulatie To. Het 
algoritme wordt dan toegepast op elk van de elementen T E To. Omdat voor n = 3 de 
zijvlakken van de tetraëder T eenduidig in vier congruente driehoeken verdeeld worden 
is de door (R, To) geïnduceerde hierarchie van triangulaties automatisch consistent. De 
stabiliteit is een direct gevolg van Stelling 4. Voor de algemenen-dimensionale situatie 
is de consistentie niet meer evident (de stabiliteit volgt wederom direct uit Stelling 4). In 
[5] poneert Freudenthal dat de resulterende triangulaties consistent zijn, hij bewijst dit 
echter niet. In [3] wordt bewezen, dat indien de aanvangstriangulatie To aan een milde 
voorwaarde voldoet, de triangulaties die in de door (R, Tol geïnduceerde hierarchie 
voorkomen inderdaad alle consistent zijn. Deze conditie heeft te maken met de lokale 
nummering van de hoekpunten in elk van de simplices in To: de aanvangstriangulatie 
moet een zogenaamde "consistente lokale nummering" hebben. Indien een consistente 
aanvangstriangulatie To met een willekeurige globale nummering van hoekpunten ge
geven is en men vervolgens de hoekpunten van elke simplex in To zo nununert dat de 
volgorde overeenstemt met de volgorde van deze hoekpunten in de globale nunune
ring is gegarandeerd dat To een "consistente lokale nummering" heeft. De door (R, Tol 
geïnduceerde hierarchie is dan consistent en stabiel. 

DANKWOORD. De auteur bedankt Jürgen Bey voor het ter beschikking stellen van en
kele afbeeldingen uit [3]. 

Referenties 

[1] Bank, RE., Sherman, A.H., Weiser, A. (1983): Refinement algorithms and data struc
tures for regular local mesh refinement. In: Stepleman, R (ed.) Scientific Computing, 
Amsterdam: IMACS/North Holland,3-17. 



Liber amicorum Jos Jansen 95 

[2] Bänsch, E. (1991): Local mesh refinement in 2 and 3 dimensions. Impact of Compu
ting in Science and Engineering 3,181-191. 

[3] Bey, J. (1998): Finite-Volumen- und Mehrgitterverfahren für elliptische Randwert
probleme. Ad vances in Numerical Methods, Teubner, Stuttgart, Leipzig. 

[4] Bey, J. (2000): Simplicia! grid refinement: on Freudenthal's algorithm and the optimal 
number of congruence classes. Numer. Math. 85,1-29. 

[5] Freudenthal, H. (1942): Simplizialzerlegungen von beschränkter Flachheit. Annals 
of Mathernaties 43,580-582. 

[6] Liu, A., Joe, B. (1995): Quality local refinement of tetrahedral meshes basedon bisec
tion. SIAMJ. Sci. Comput. 16,1269-1291. 

[7] Maubach, J.M.L. (1995): Local biseetion refinement for N-simplicial grids generated 
by reflection. SIAM J. Sci. Comput. 16, 210-227. 

[8] Reichelt, V., Reusken, A. (2001): On a parallel tetrahedral grid refinement technique. 
IGPM report, RWTH-Aachen. 

[9] Rivara, M.C. (1991): Local modification of meshes for adaptive and/ or multigrid 
finite-element methods. J. Comput. Appl. Math. 36, 79-89. 

[10] Traxler, C.T. (1997): An algorithm for adaptive mesh refinement in n dimensions. 
Computing 59, 115-137. 

[11] Zhang, S. (1995): Successive subdivisions of tetrahedra and multigrid methods on 
tetrahedral meshes. Houston J. Math. 21,541-556. 



96 

Introduetion 

Liber amicorum ]os fansen 

Groundwater flow and rain 
an intriguing asymptotic matching problem 

Sjoerd W. Rienstra 

to the honour of my friend and colleague dr. ]os Jansen 
March 2001 

Consicier a long strip of land between two canals of different water levels. Above a cer
tain level, the ground is porous like sand, allowing the water to flow very slowly from 
the canal with the higher level to the other one. Below the porous top layer, the ground 
is semi-permeable like clay, through which the water disappears at a rate proportional 
to the local hydrastatic pressure. From above there is a vertical influx of rain. 

We are interested in the groundwater level in a situation of steady state for moderate to 
small amounts of rain, while one of the canal water levels is below the semi-permeable 
layer. 

The model 

See figure 10. Assume the width of the strip is L Select a coordinate system, such that 
the Z-axis is parallel to the strip, the Y -axis along the vertical, and the X-axis orthogonal 
to both. X = 0 corresponds to the border of canal 0, and X = l to canal 1. Consicier 
the groundwater level in Z-direction constant. The semi-permeable layer is situated at 
Y = 0, the groundwater level is at Y = h(X), the phreatic surface, and the water levels of 
the canals 0 and 1 are at Y = ho < 0 and Y = h1 2: 0, respectively. Above Y = h(x) the 
ground is not saturated with water. Here, any available water slowly creeps downwards 
under the effect of gravity only, until it merges with the saturated region 0::; Y::; h(x). 

Water flows through the semi-permeable layer at a rate proportional to the local hydra
static pressure, which is in turn proportional to height h. So the flux density at Y = 0 
may be given by 

<Do = cxh, (1) 

where ex is a constant, the inverse of the hydraulic resistance of the semi-permeable 
layer. 
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ra in 

X=O +H++~HHH+ X=l 

Y=ho 

Figuur 10: Sketch of groundwater and rain problem 

From the top surface of the strip water comes in due to rain fall. Although there is 
of course no rain continually, the time scales of the rain fall and the water flow in the 
unsaturated region Y > h are so much apart that we consider the flux density from the 
top 

(2) 

constant in time. N is assumed to be a smooth, non-zero function in X to include varia
tions due to different top surface coverage like green, buildings, or roads. 

Between two neighbouring positions X and X +dX we have a small difference in ground
water levetand therefore a small pressure gradient. According toDarcy's law this pro
duces a slow flow with velocity v proportional to the pressure gradient and dependent 
of the porosity of the ground. For the moment we assume the porosity uniformly the 
same. According to the Ou puit approximation [lL assuming the phreatic surface nearly 
horizontat the flow is essentially horizontaL Since the pressure difference is then the 
same for all Y E [0, h(X)L the flow velocity is uniform and we have 

p(X) - p(X + dX) - h(X)- h(X + dX) - v(X) dX. 

So, the horizontal flux density is proportional to 

dh 
<I>h = -D dX' 

where D is the aquifer permeability, a material constant. 

The flux balance across all sicles of a slice dX is then given by [h<I>h] ~+dX 
<Do) dX, or 

d ( dh) dX DhdX = cxh- N(X). 

(3) 

(4) 

(5) 
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The boundary condition at X = lis evidently h = h,. From the presence of the semi
permeable layer the groundwater level cannot become negative, so the boundary con
dition at X = 0 is just h = 0. 

The present problem, described by equation (5), has been stuclied before in [2] for the 
case where N is constant. In that case it is easily seen that an exact, albeit implicit, 
solution exists. We will consider the slightly more general case of a variabie N asymp
totically for large strip width L The advantage is that the solution is toa large extent 
explicit, and therefore far more easily interpreted. 

Analysis 

We make dimensionless with l, h1 and a: X = lx, h(X) = h 1 <f>(x), N(X) = ah1 K(x) 
where K is a smooth, non-zero function in x, and introduce the positive dimensionless 
parameter 

Dh, 
€ = 2aU · (6) 

The equation and boundary conditions are 

along 0 ~x~ 1, with <f>(O) = 0 and <f>(l) = 1. (7) 

Normally, when the strip width lis not very small compared to h1, and the permeability 
of the semi-permeable layer (- al) is much smaller than the permeability of the ground 
(- D), € is small. We will exploit this smallness and analyse the problem asymptotically 
under the limit € --+ 0. As the small parameter multiplies the highest derivative, the 
problem will appear to be a singular perturbation problem of boundary layer type. 

We will distinguish two cases: (i) moderate amounts of rain, such that K = 0(1 ), and 
(ü) small amounts of rain, such that K = 0(€). 

Moderate amounts of rain 

Assume that <t> = <Po+ !J.l (€)4>1 (x)+ ... , then 

<t>o = K(x), 4> 1 = 0 for every IJ.l· (8) 

As far as we can write <t> - K as a regular asymptotic approximation, it is equivalent to 
zero. 

Since <Po does not satisfy the boundary conditions at x = 0 and x = 1, we expect 
boundary layers there, while <Po is an outer solution. We start with x = 0. Suppose 
x= bE, and <t> = 1j>(E,). As Kis smooth, we expand K(öE,) = K(O) +0(1>). Since <Po = 0(1), 
we expect ti> = 0( 1 ). We fînd a significant degeneration 1) = ..j€. 
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Substitute 1jJ = 1Vo + À 1 ( e )ljJ 1 + ... , and find to leading order 

( 2) 11 tVo -1Vo + K(O) = 0. (9) 

After integration we have 

(10) 

Co follows from the matching condition: 1jJ0 4 K ( 0) such that ( ljJ~)' 4 a constant = 0, 
and hence 

(11) 

while 

(ljJ~)' = (~K(0)3 + 11VÖ- 2K(0)1jJ~) 112 = ]J(K(OJ-1Vo) (~K(O) +1Vo) 112 . (12) 

A positive sign prevails because 1Vo increases from 0 to K(O). Integrate 

1)1 0 /K(O) 

I TJ dTJ - E.. 
(1 -TJ)(~ +11)1/2-

0 

(13) 

to get the i.mplicit solution 

[ .ft+ ~] tl>o/K(O) 

J3K(O) -2~+/ilog A-~ 
0 

=E... (14) 

The boundary layer near x = 1 is analogous. Assume x = 1 + ,j€. 't, K (x) = K ( 1) + ... , 
cl>= <p(-r), and <p =<po+ ... , then 

(15) 

with a sign depending on the sign of K ( 1 ) - 1. 

Small amounts of rain 

We write explicitly K(x) = €k(x), where kis smooth, non-zero, and independent of €. 

Suppose <P = eQ>o + J.Ldel<P1 + .. . ,then 

<Po = k(x), <P1 = 0 for every J.l.1· (16) 

We search for significant degenerations: write x= bl.,, k(x) = k(O) + 0(6), Q> = ÀljJ, then 
we have 

(17) 
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such that from the outer solution ( €k) and the boundary condition ( <P (1) = 1) we can 
expect two types of boundary layers: 

a) À= e, ö = e, 

b) À=1, ö=-/€. 

Near x = 0 there are no problems. Suppose x = el, and <P = e~o + ... , then 

(~~ll.l.- ~o + k(O) = 0 , ~o(O) = 0 , ~o 4 k(O) (E., 4 oo) (18) 

with solution given by 

lJ3Io ( J3- J 1 + l~o/k(O) J3 + 1) + J1 + 2~ /k(O)- 1 =- E., • (19) 
2 g J3 + J1 + 2~o/k(O) J3 -1 ° J6k(Oï 

The boundary layer near x = 1 is less obvious. Of course, we ex pand k( x ) = k( 1) + ... 
In view of the boundary condition we start with the assumption that <P = 0(1 ): 

x= 1 + -/€T, <P =<po+... ( -oo < 'T ~ 0) (20) 

with 
(<p~)'TT- <po= 0, <po(O) = 1. (21) 

The solution, up to a constant C given by 

(22) 

does nat satisfy the matchings condition <po --) 0 for 'T 4 - oo. Define 

(23) 

then 'To is finite for every C, and <po is apparently only defined (with these boundary 
conditions) along the interval 'To ~ 'T ~ 0. Sa there is sarnething wrong. 

We consider several possibilities: there is no solution, and therefore no approxirnation 
(this is, however, not the case); the 0( J€)-boundary layer is inside another, wider, 
boundary layer (this is not the case; the only other possible is 0( e ), hence smaller); 
our assumption of an outer solution of 0 ( e) is not right (this is also not the case; the 
other possibility of O(c1) leads to nothing); we hit a rare example of an inner and 
outer solution without region of overlap (very hypothetical; not totally irnpossible). 

The solution, however, appears to be: an inner boundary layer of O(e) around 'T = To 
where <P = 0( e). This is rather unusual: the outer and inner solution are connected via 
a small "inter face" interior layer. 
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The behaviour of <po near 'T = 'To: 

C:foO: <po~ (2Vc('T-'To)) 112 

C = 0: <po = (1 - 'T/'To)2 with 'To = -2J3 

(for C = 0, <po is exact). The value of C will be determined from matching. 

Assume: x= 1 + VE'To +et 
<!>=do+ ... 

then 
(f~)tt-f0 +k(1)=0 

with matching conditions in bath directions: 

fo~<l>o=k(1) 

do~ <po 

(t ~ -oo) 

(t ~ oo). 
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(24a) 

(24b) 

(25) 

(26) 

(27a) 

(27b) 

The salution that approaches to the constant k( 1) in an exponential way fort ~ -oo is 

.!.J3Io (v'1 +lfo/k( 1)- J3) + j1 +2f /k(1) -A= t . (28) 
3 g J1 + 2f0/k( 1) + J3 ° J6kTf) 

If t ~ oo, then fo ~ ~k(1)(A + t/J6k(Tl) 2 which is to be compared with (24). A 
successful matching is apparently obtained with C = 0 and A = 0. 

Summarizing the behaviour for small amounts of rain: via a boundary layer of 0 ( €) 
near x = 0 the salution becomes an outer salution equal to ek(x), that continues via 
an interior boundary layer of O(e) at x= 1- 2J3€ into the parabalie behaviour of the 
boundary layer of 0 ( J€) near x = 1. This boundary layer has the unusual property 
that it is defined on a finite interval. 

References 

(1] J. BEAR, 1972, Dynamics of Fluids in Porous Media, American Elsevier Publishing 
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Over een optiestrategie 

F. Schurer 

Wenn man sägt: man verachiet das Geld, so 
meint man natürlich immer das Geld Anderer 

Fliegende Blätter 

Neem, om de gedachten te bepalen, aan dat een bedrag van EUR24000 beschikbaar is 
voor belegging en dat besloten is om daarvoor aandelen ABN Amro te kopen. Gelet 
op de beurskoers, ongeveer EUR23 ten tijde van het schrijven van deze notitie (begin 
maart 2001), kunnen dan ruim 1000 aandelen worden aangeschaft. In plaats van het 
gehele bedrag ineens te besteden, kan men er ook voor kiezen ongeveer de helft ervan 
nu te beleggen, dus 500 aandelen ABN Amro te kopen (tegen een koers van, zeg, exact 
EUR23) en het resterende bedrag op een spaarrekening te zetten en dit te reserveren 
voor de aankoop van nog eens 500 aandelen in de toekomst. Op de aangeschafte aan
delen kan men vervolgens call opties verkopen ("schrijven"), ter grootte van hoogstens 
5 contracten (1 contract vertegenwoordigt 100 aandelen). Het bedrag op de spaarreke
ning kan als "margin" dienen om een aantal contracten in put opties te verkopen op de 
genoemde aandelen. Het schrijven van de calls en de puts levert inkomsten op in de 
vorm van optiepremies; daarover zo meteen meer. 

We brengen in herinnering dat een optie de houder het recht geeft om gedurende een 
vastgestelde termijn een vaste hoeveelheid van de onderliggende waarde tegen een 
overeengekomen prijs te kopen (calloptie), dan wel te verkopen (put optie). Karak
teristieke gegevens zijn dus: het soort optie (call of put), de onderliggende waarde (in 
ons geval aandelen ABN Amro), de expiratiedatum van de optie (het einde van de vast
gestelde termijn) en de uitoefenprijs (de overeengekomen prijs). In het bovengeschetste 
voorbeeld zou men bijvoorbeeld kunnen kiezen: de call met expiratiedatum de derde 
vrijdag in oktober 2002 met uitoefenprijs EUR27,50 en de put met dezelfde expiratie
datum en uitoefenprijs EUR25. De verkoop van 5 contracten in de aangegeven calls 
(het maximum dat aan particulieren is toegestaan omdat het verlies op een "ongedekt" 
geschreven positie in principe onbeperkt is), brengt ongeveer EUR850 op. Gelet op het 
gereserveerde bedrag op de spaarrekening kunnen we, aan de veilige kant blijvend, 
ook 5 contracten in de aangegeven puts schrijven; dit levert bij benadering EUR2250 
op. Door de calls en de puts te verkopen, hebben we tweeërlei verplichtingen op ons 
genomen: als op de expiratiedatum de koers van ABN Amro hoger is dan EUR27, 50, 
dan moeten de aangeschafte 500 aandelen worden geleverd tegen de overeengekomen 
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prijs van EUR27, 50; als daarentegen de koers van genoemde aandelen op de expiratie
datum lager is dan EUR 25, dan krijgen wij 500 aandelen ABN Amro aangeleverd tegen 
de vaste prijs van EUR 25. Tegen deze laatste verplichting hebben wij ons ingedekt via 
het bedrag op de spaarrekening. Als de koers van de aandelen op de expiratiedatum 
tussen EUR25 en EUR27, 50 in ligt, dan lopen beide geschreven posities waardeloos af, 
i.e. de houders van de door ons verkochte opties zullen hun kooprecht, respectievelijk 
hun verkooprecht niet uitoefenen: we hoeven geen aandelen te leveren en we krijgen 
ook geen aandelen aangezegd. Desgewenst kan, vanaf die datum, opnieuw een optie
strategie worden opgezet. 

Aan de aankoop van aandelen, en de daaraan gekoppelde optiestrategie, zijn ontegen
zeggelijk risico's verbonden; alvorens in opties gehandeld mag worden, dient dan ook 
een overeenkomst met een bank te worden afgesloten, waarin op deze risico's wordt 
gewezen. In het ongunstigste geval is de koers van ABN Amro medio oktober 2002 
tot nul gedaald en bedraagt het verlies 500 * 23 + 500 * 25 = EUR24000, waar slechts 
de ontvangen optiepremies van in totaal EUR3100 tegenover staan. Dit is een onwaar
schijnlijk scenario, maar het geeft wel aan dat het verlies fors is wanneer de koers van 
het aandeel structureel sterk terugvalt. Ontwikkelt de koers van ABN Amro zich echter 
in gunstige zin (en het management van de bank heeft recent daarvoor zijn nek uit
gestoken), dat wil zeggen staat de koers op 18 oktober 2002 boven EUR27, 50, dan is 
de gerealiseerde opbrengst 500 * 27,50 = EUR 13750, hetgeen moet worden afgezet te
gen de oorspronkelijke investering van EUR8400 (de aankoopprijs van de 500 aandelen, 
verminderd met het totaal van de optiepremies ); op jaarbasis betekent dat een vorstelijk 
rendement van ongeveer 39%, waarbij nog een gesecureerd jaarlijks dividend van ruim 
3% mag worden opgeteld. De transactiekosten van de gehele operatie (bij voorkeur via 
electronic banking om deze kosten zo laag mogelijk te houden), in de orde van grootte 
van EUR240, dienen op de winst in mindering te worden gebracht. 

Aan de geschetste optiestrategie ligt een gematigd optimistische visie op de koersont
wikkeling van ABN Amro ten grondslag: een sterke koersdaling op middellange ter
mijn van het aandeel wordt onwaarschijnlijk geacht (anders zou men geen puts schrij
ven), terwijl anderzijds ook niet wordt verwacht dat er veel opwaarts potentieel in de 
huidige koers aanwezig is. Men is tevreden met het, zonodig, leveren van de in het bezit 
zijnde aandelen tegen een koers van EUR 27, 50 (koerswinst boven de EUR 27, 50 loopt 
men dus bewust mis), en men wil een extra rendement op de portefeuille genereren 
door het schrijven van calls én puts. Opgemerkt zij dat, als daar aanleiding toe is, men 
tussentijds de geschreven optieposities kan "sluiten" door de contracten terug te kopen; 
dat kost geld, maar van de bijkomende verplichtingen (zoals boven aangegeven) is men 
dan ook ontslagen. 

Kwantitatieve uitwerking 

Met het bovenstaande voorbeeld in gedachten, geven we vervolgens een kwantitatieve 
beschrijving van de beschouwde optiestrategie, dat wil zeggen we geven de winst (ver
lies) w op de gecombineerde portefeuille als functie van de koers S van het aandeel ten 
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tijde van de expiratiedatum van de beide optiecontracten. Ter wille van de eenvoud is dus 
verondersteld dat de geschreven calls en puts dezelfde expiratiedatum hebben. Ver
der nemen we zonder beperking van de algemeenheid aan dat we initieel100 aandelen 
aanschaffen; zij de aankoopkoers daarvan Sa. Overeenkomstig het voorbeeld in de in
leiding schrijven wij daarop 1 call contract en 1 put contract. De ontvangen premie voor 
één call optie geven wij aan met Cc, die van één put optie met Cv. Verder noteren we de 
uitoefenprijzen vandecall en de put met respectievelijk Kc en Kp. Daarbij veronderstel
len we dat Kv ~ Kc; dat is een voor de hand liggende aanname. Immers, stel Kc < Kv 
en stel dat voor de koers S van het onderliggende aandeel op de expiratiedatum geldt 
Kc < S < Kp. Enerzijds moeten we dan de aangeschafte 100 aandelen leveren en ander
zijds krijgen we 100 aandelen aangezegd. Dat kan niet de bedoeling zijn en bovendien 
brengt dat extra transactiekosten met zich mee. 

We merken op datween lineaire functie is vanS op de intervallen2 [0, Kv], [Kp, Kcl en 
[Kc, oo ); verder is w continu voor alle S. Gemakkelijk gaat men na dat op de expiratie
datum geldt 

{ 
w(O) = 100(-So-Kv+Cc+Cv), 

w(Kp) = 100 (-So +Kv+ Cc+ Cp), 

w(Kc) = 100(-So+Kc+Cc+Cp). 

(29) 

Als we definiëren x+ := max(x,O), dan volgt nu uit (1) dat op het gehele koerstraject 
[0, oo) op de expiratiedatum geldt 

w(S) = 100{(25- So- Kv+ Cc+ Cv)- (S- Kvl+- (S- Kc)+}. (30) 

Zij w(Kp) > 0. Formule (2) geeft dan aanleiding tot het volgende plaatje 

w 

K, ~ s 

Opmerking 1: "There ain't no free lunch"; dat geldt ook op de beurs. Dat betekent dat 
er verlies wordt geleden op de gecombineerde portefeuille als op de expiratiedatum de 
koers van het aandeel beneden een bepaalde waarde ligt. In het bijzonder geldt dus 
dat w(O) < 0. De waarde van w(Kp) kan zowel positief als negatief zijn. Dat zien we 
als volgt in. Opdat w(Kp) > 0 is het voldoende (cf. formule (1)) Kv zó te kiezen dat 
Kv ~ So; zie ook het voorbeeld in de inleiding. Daarentegen, als So (veel) groter is 

2 Als Kp = Kc zijn er uiteraard slechts twee intervallen. 



Liber amicorum fos fansen 107 

dan Kp en (veel) kleiner is dan Kc , dan zijn de optiepremies Cp en Cc klein, en dan 
zal ongetwijfeld gelden -So + Kp +Cc+ Cp < 0, dus (cf. (1)) w(Kp) < 0. Tenslotte 
geldt dat w(Kc) > 0. Gelet op (1) is dat triviaal als So ::::; Kc. Als So > Kc hebben we 
te maken met een call optie die"in the money" is. De premie daarvan is tenminste de 
zogenaamde intrinsieke waarde, dat wil zeggen Cc ~ So- Kc. Hieruit volgt dan (cf. 
(1)) datw(Kc) > 0. 

Opmerking 2: In de situatie zoals door het plaa~e wordt aangegeven, dus wanneer 
w(Kp) > 0, kan de koers S* worden bepaald waarbij op de expiratiedatum noch winst 
noch verlies wordt gemaakt. Er geldt (cf. (2)): S* = (So +Kp-Cc- Cp)/2. Voor het 
voorbeeld uit de inleiding vinden we aldus S* = EUR20, 90. 

Opmerking 3: De situatie die aan formule (2) ten grondslag ligt, kan worden gegenera
liseerd in de volgende zin. Zij n het aantal oorspronkelijk aangeschafte aandelen. Zij a 
het aantal gedekt geschreven call contracten daarop, met a ::::; [n/100], waarbij [n/100] 
het grootste gehele getal is kleiner dan of gelijk aan n/100. Zij b het aantal geschre
ven put contracten. Gebruikmakend van de reeds ingevoerde terminologie en opnieuw 
veronderstellend dat de expiratiedatum van de beide optiecontracten dezelfde is, volgt 
dan op een analoge wijze als boven aangegeven dat w ten tijde van de expiratiedatum 
gegeven wordt door 

w(S) (n -lOOa)(S- So) + lOOa{(S- So +Cc)- (S- Kc)+} 

+ 100b{(S- Kp + Cp)- (S- Kp)+}, (0::::; S < oo). 
(31) 

Afsluitende opmerkingen 

In de praktijk van het beleggen bieden formules (2) en (3) enig houvast. Echter, al
vorens bijvoorbeeld (3) toe te passen, moet men enige belangrijke beslissingen nemen. 
Allereerst is daar de keuze omtrent de sector (financiële waarden, consumptiegoede
ren, dienstverlening, industrie, etc.) waarin men gaat beleggen; vandaag de dag wordt 
daarop veel nadruk gelegd. Is de keuze bijvoorbeeld op consumptiegoederen geval
len, dan dient een beslissing te worden genomen welk aandeel in de portefeuille wordt 
opgenomen; zogenaamde "blue chips" in deze sector in Europa zijn onder andere Da
none, Nestlé en Unilever. Voor wat betreft het schrijven van de calls en de puts, is er 
een zeer ruime keuze in optieseries van de AEX-fondsen. Welke uitoefenprijzen kiest 
men, welke expiratiedatum, en hoe verhouden de optiepremies zich tot deze parame
ters? Het bekende model van Black en Schales (cf. [1]) geeft daarover globaal uitsluitsel. 
Vervolgens: hoeveel contracten zal men in decallsen de puts schrijven? Het zal duide
lijk zijn dat voor dit scala van beleggingskeuzes geen algemene richtlijnen zijn te geven. 
Mocht Jos, in overleg met zijn vrouw (de in de inleiding genoemde overeenkomst dient 
door beide echtgenoten te worden ondertekend), besluiten zich in de toekomst met het 
boeiende spel van optiestrategieën bezig te houden, dan ben ik gaarne bereid hem van 
mijn inmiddels twintigjarige ervaring op dit terrein te laten profiteren. 

[1] Ross, S.M., An introduetion to mathematica! finance: options and other topics. Cambridge 
Univ. Press, Cambridge, 1999; cf. Hoofdstuk 7. 
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Inleiding 
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Analytische berekeningen 
voor numerieke wiskunde 

Fred Simons 

Van huis uit ben ik een zuiver wiskundige, opgeleid met de instelling dat alles wat 
naar rekenen en toepassingen zweemde eigenlijk niet tot de wiskunde hoorde. Toch 
heb ik een grote belangstelling voor de gereedschappen die het leven voor en wiskun
digen en gebruikers van wiskunde aangenamer maken. Ik heb mij dus ingezet voor het 
gebruik van software bij het serviceonderwijs in de wiskunde. En dus raakte ik ook 
geïnteresseerd in de achtergronden van de numerieke wiskunde. Hierin was en is Jos 
mijn enthousiaste leermeester, als een van de weinigen van zijn groep bereid om ook 
met niet-ingewijden te praten. 

In dit verhaal wil ik als kleine tegenprestatie laten zien dat computeralgebra gebruikt 
kan worden om lange analytische berekeningen snel en efficiënt uit te voeren. Als voor
beeld bekijken we de achtergrond van de numerieke technieken voor het berekenen van 
integralen en het oplossen van differentiaalvergelijkingen met vaste stapgrootte. Om de 
hierna gegeven voorbeelden met pen en papier door te rekenen zijn vele bladzijden no
dig. Met Mathematica vinden we de resultaten binnen een seconde. 

Numerieke integratie met vaste stapgrootte 

Bij numerieke integratie met vaste stapgrootte verdelen we het integratiegebied in klei
ne deelintervalletjes ieder met lengte h, de stapgrootte, en benaderen de integraal over 
ieder van die deelintervallen met h maal een schatting van de gemiddelde functie
waarde van de functie f op het deelinterval. We bespreken een aantal van deze schat
tingen van de gemiddelde functiewaarde. 

Als eerste schatten we de gemiddelde functiewaarde met de functiewaarde in een punt 
ergens in het deelinterval. 
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gemfu = f[a+ ph]; 
Series [ Integrate [f [x], {x, a, a+ h}] - h gemfu, 

{h, 0, 3}] 

f' [a] f" [a] 1 
(-2- -pf'[aJ) h 2 + (--6-- "2 p 2 f"[aJ) h 3 +0[h] 4 
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In het algemeen krijgen we dus een tweede orde benadering, behalve als we p zo kiezen 
dat de coefficient van h2 nul wordt: 

Solve[SeriesCoefficient[%, 2] 0, p] 

{ {p-+ !.. }} 
2 

De beste keuze is dus het punt precies in het midden te nemen. We hebben dan per 
stap een derde orde benadering. Als we het totale interval in n deelintervallen verdeeld 
hebben, dan krijgen we met deze keuze dus een tweede orde benadering voor de totale 
integraal, waarvoor n evaluaties van de functie f nodig zijn. 

Nu gaan we de gemiddelde functiewaarde schatten met het gemiddelde van twee func
tiewaarden op het interval. We kunnen dan in de reeks de coëfficiënten van h 2 en h 3 nul 
stellen. In de volgende cel combineren we de benodigde opdrachten. We vinden twee 
maal dezelfde combinatie, en rekenen daarvoor de nauwkeurigheid van de benadering 
uit. 

gemfu = (f[a+ ph] +f[a+qh]) /2; 
reeks = Series[ Integrate[f[x], {x, a, a +h}] - hgemfu, 

{h, 0, 3}]; 
gemfu = gemfu I. Sol ve [reeks == 0, {p , q}] 
Series[Integrate[f[x], {x, a, a+h}]- hgemfu[[l]], 

{h, 0, 5}] // Simplify 

{2. (f[a+(_:_--1-)h] +f[a+2. (3+-v'3)h]), 
2 2 2-{3 6 

2. (t[a+2. (3 - -v'3 )h] +f[a+2. (3 +-v'3)h] )} 
2 6 6 

f( 4l [a] h 5 
---- +0[h] 6 

4320 

Hoewel we alleen gezorgd hebben dat de coëfficiënten van h 2 en h3 nul werden, heb
ben we met deze schatting van de gemiddelde functiewaarde per stap een vijfde orde 
benadering verkregen. Als we het totale interval in n deelintervallen verdeeld hebben, 
dan krijgen we met deze keuze dus een vierde orde benadering voor de totale integraal, 
waarvoor 2n evaluaties van de functie f nodig zijn. 
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We hadden ook uit kunnen gaan van een gewogen gemiddelde van twee functiewaar
den. Dan hebben we drie parameters en kunnen dus drie coëfficiënten gelijk aan nul 
stellen: 

gemfu = r f [a+ ph] + (1- r) f [a+ q h]; 
reeks= Series[Integrate[f[x], {x, a, a+h}]- hgemfu, 

{h, 0' 4}]; 
gemfu=gemfu/.Solve[reeks==O, {p, q, r}] 

{ 2_ f [a + ( 2. - - 1-) h] + 2. f [a + 2. ( 3 + ~) h] , 
2 2 2..[3 2 6 

1 1 1 1 
- t[a +- (3 ---!3) h] +- t[a +- (3 +--!3) h]} 
2 6 2 6 

Dat levert dus het vorige resultaat op. 

We nemen nu een gewogen gemiddelde van de functiewaarden in het linkereindpunt, 
in het rechtereindpunt en in een punt daartussenin. 

gemfu = qOf[a] + qlf[a+ plh] + (1-qO-ql) f[a+h); 
reeks = Series [ Integrate [f [x], {x, a, a+ h}] - h gernfu, 

{h, 0' 4}] 
gemfu = gernfu /. Solve[reeks == 0, {qO, ql, pl}] [[l]] 
Series[Integrate[f[x], {x, a, a+h}]- hgemfu, 

{h, 0, 5}] 

( f' [a] ) 
- 2-- (1-qO -q1) f' [a] -p1 q1 f'[a] h 2 + 

f"[a) 1 1 
(---- (1-q0-q1) f"[a]--p12 qlf"[aJ) h 3 + 

6 2 2 

( 1 1 1 ) - f( 3 l [a] -- (1- qO- q1) f( 3 l [a] - -6 p1 3 ql fC 3 l [a] h 4 + 
24 6 

o [h] 5 

f [a] 2 h 1 
-- +- f [a+-] +- f [a+ h] 

6 3 2 6 

f( 4 l [a) h5 
----+0[h] 6 

2880 

Met deze schatting hebben we per stap een vijfde orde benadering verkregen. Als we 
het totale interval in n deelintervallen verdeeld hebben, dan krijgen we met deze keuze 
dus een vierde orde benadering voor de totale integraal, waarvoor 2n + 1 evaluaties van 
de functie f nodig zijn. Deze methode van Simpson convergeert dus even snel als de 
vorige, maar is iets minder nauwkeurig. Het voordeel is dat we geen wortels hoeven te 
benaderen. 
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gemfu = qO f [a] + ql f [a+ pl h] + q2 f [a+ p2 h] + 
(1-qO -ql-q2) f[a +h]; 

reeks =Series[ Integrate[f[x], {x, a, a +h}] - hgemfu, 
(h, 0' 6}] 

( f' (a] ) 2 
- 2--p1q1f'(a]-(1-q0-q1-q2)f'[a]-p2q2f'[a] h + 

f"(a] 1 
(----- p12 q1 f" (a] -

6 2 

2. (1- qo- q1- q2) f" (a) - 2. p2 2 q2 f" [a)) h 3 + 
2 2 

( __:_ f 13 ) [a] - 2_ p 1 3 q 1 f 1 3 ) [a] - 2. ( 1 - q 0 - q 1 - q2) f 13 ) [a] -
24 6 6 

2. p2 3 q2 tl 3) [a]) h 4 + (-1- f1 4) [a]- - 1- p1 4 q1 f 14 l (a ) -
6 120 24 

__:_ ( 1 - qO - q1 - q2) f 14 l [a) - __:_ p2 4 q2 f 14 l (a)) h5 + 
24 24 

( - 1- t< 5 ) [a] - - 1- p15 q1 fl5 l [a] - - 1- (1- qO- q1- q2 ) 
720 120 120 

f 15 l (a]- - 1- p2 5 q2 f 15 ) (a)) h 6 +0(h] 7 
120 

Solve[reeks== 0, {qO, ql, pl, p2}] 

{} 

gemfu = 

gemfu /. Solve[reeks == 0, {qO, ql, q2, pl, p2}] [[1]] 
Series[Integrate[f[x], {x, a, a+h}]- hgemfu, 

{h, 0, 7}] // Simplify 

f(a] 1 
--+-f[a+h]+ 

12 12 

~ t[a + (2-- - 1 -) h] + ~ f[a + - 1 (s +vfs) h] 
12 2 2-{5 12 10 

fl 6)[a]h7 
- +0[h] 8 

1512000 

Met deze schatting hebben we per stap een zevende orde benadering verkregen. Als we 
het totale interval in n deelintervallen verdeeld hebben, dan krijgen we met deze keuze 
dus een zesde orde benadering voor de totale integraal, waarvoor 3n + 1 evaluaties van 
de functie f nodig zijn. We hebben hierbij wel een numerieke benadering van v's nodig. 
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Eerste orde differentiaalvergelijkingen 
met vaste stapgrootte 

Liber amicorum Jas Jansen 

Numerieke integratie is in feite een bijzonder geval van het numeriek oplossen van een 
differentiaalvergelijking y' = f(x, y) met randvoorwaarden. Het totale interval wordt 
opgedeeld in een aantal deelintervallen, ieder met lengte h, de stapgrootte, en voor 
ieder van die deelintervallen schatten we de waarde van de oplossing y(a + h) in het 
rechtereindpunt door bij 1J (a) h maal een schatting voor de gemiddelde helling van de 
oplossing op dat interval op te tellen. We bekijken hier een paar van deze schattingen. 

Allereerst merken we op dat we iedere afgeleide van de oplossing 1J kunnen uitdrukken 
in partiële afgeleiden van f. Dat kan ook met Mathematica, maar dan moeten we Mathe
matica welleren om hogere afgeleiden van 1J te bepalen uitgaande van 1J' in plaats van 
1J. 

y'=f[#, y[#]]&; 
Derivative [n_Integer I; n > 1] [y] : = Derivative [n- 1] [y'] 

Bijvoorbeeld: 

y''' [a] 

fiO,lJ [a, y [a]] (f[a, y [a]] f1°• 11 [a, y [a]] + f1 1•01 [a, y [a]]) + 

f [a, y [a]] fll.li [a, y [a]] + f [a, y [a]] 

(t [a, y [a]] f 1°· 2 1 [a, y [a]] + fll,l J [a, y [a]]) + f 12 • 01 [a. y [a]] 

Allereerst merken we op dat de voor de hand liggende schatting, gebruikt bij de me
thode van Euler, niet erg nauwkeurig is: 

gemhel = f[a, y[a]]; 
Series[y[a+h]- y[a]- hgemhel, {h, 0, 2}] 

1 
- (f[a, y[a]] fCO,ll [a, y[a]] +f(l,O) [a, y(aJJ) h 2 +0[h] 3 
2 

De volgende twee schattingen zijn de analogie van de rechthoekregel en de trapezium
regel bij numerieke integratie, en convergeren even snel: 

gemhal = (pl • f[a, y[a]] ; 
f[a+h/2 . y[a] + plb/2]} ; 

Sarias(y(a+h]- y[a]- bgamhal, {h, 0, 3)] 11 
Simplify 

1 
- (f[a, y[a]] 2 f1 ° ·21 [a, y[a]] + 
24 

4 fi O,lJ [a, y[a]] fll , OJ [a, y[a]] + 

2 f [a, y [a]] (2 tiO,lJ [a, y [a]] 2 + fll,lJ [a, y [a]]) + 

f1 2-01 [a, y[aJJ) h 3 +0[h] 4 
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gemhel = (pl = f[a, y[a]]; 
p2 = f[a+h, y[a] + plh]; 
(pl +p2) /2); 

Series[y[a+h]- y[a]- hqemhel, {h, 0, 3}] 11 
Simplify 

(- f [a, y [a ]] 2 f co • 2 l [a, y (a]] + 
12 

2 f 10• 1 l (a, y (a]) f 11 •0 l (a, y (a)) + 

2 f[a, y[a]) (t 10 • 1 l (a, y(a ] ] 2 -f 11 • 1 l (a, y[aJ J) 

f 12• 0 l (a, y (a))) h 3 +0 [h] 4 

Maar het volgende is niet de generalisatie van de regel van Simpson: 

gemhel = (pl = f[a, y[a]]; 
p2 = f[a+h, y[a] + plh]; 
p3 = f[a+h/2, y[a] +plh/2]; 
(pl + p2 + 4 p3) I 6); 

Series[y[a+h]-y[a]-hgemhel, {h , 0, 3)] // 
Simplify 

1 
- f 10 • 11 (a, y [a]] 
6 

(t[a, y[a]] t!O,ll(a, y[a]] +f(l,Ol(a, y(aJJ) h 3 +0(h] 4 

De generalistie van de regel van Simpson, oftewel de Runge-Kutta methode, gaat als
volgt: 

gemhel = (pl = f[a, y[a]]; 
p2 f[a+h/2, y[a] + plh/2]; 
p3 = f[a+h/2, y(a] +p2h/2]; 
p4 = f[a +h, y(a] + p3 h]; 
(pl + 2 p2 + 2 p3 + p4) I 6); 

Series(y[a+h]- y[a]- hgemhel, {h, 0, 5}] // 
Simplify 

2880 
((-f[a, y[aJJ' t''·'J [a, y[a]] +24 t iD,I) [a, y[a]] 3 til.DJ [a, 

y(a]] -18f"· 2l[a, y[a]] tO , Dl[a, y(a]) 2 + 

f(a, y(a]] 3 (6t'0•2l[a, y[a]] 2 -zt'0·"(a, y(a)] 

f ' 0 • 3l (a, y 1 a 1 1 - 4 t 11 • )J I a, y I a I I) -
6 fiD,l l (a, y (a]) 2 t'2•0l (a, y (a ]] + 6 t 11 • IJ (a , y (a] I 
t''·" (a, y (a]] - 6 tii,OJ (a , y (a]] t 12 •1l (a, y [a]} -

6 f[a, y[a]] 2 (6 t' 0•1l [a, y[a]J 2 f' 0•2l [a, y[a]] + 

t' 0•3l [a, y[a]) tii,OJ [a, y[a]] -3 t'0•2l [a, y[a)) 
fll,l) [a, y [a] I + f12,2J [a, y [a) I) + 4 fiO,l) [a, y [a ) I 

(-3 fil,OJ [a, y [a)] f{l,lJ [a , y [a]] + f 13 · 0l (a, y [a] I) + 

2 f[a, y[a]] (12 f!O,lJ [a, y(a]J 4 -12 t' 0•1l [a, y[a]] 2 

fll,ll[a, y(a ]) +6f 11 • 11 (a, y[a]] 2 -

6 fll,OJ [a, y(a ]] t"· 2> (a, y(a)] + 3 t' 0•2l (a, y[a]J 

f' 2•0l[a, y[a]] +f1°· 11 [a , y[a)] (-24f'0•21 [a, y(a ]] 

f 11 •0l [a, y[a]] +3 t 12•1l [a, y[aJJ)-

2 f(3,lJ (a, y[aJJ) -f 14 · 01 (a , y[aJJ) h 5) +O[h] 6 
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In de negentiger jaren leerden we Jos kennen op 
Hemelvaartsdag tijdens het Douwtrapperstoemoo~ 
waar ik, Rietje, de eer had een wedstrijdje Jos als 
partner te mogen hebben. Jos werd echter erg afgeleid 
door de heerlijke reuk die vanuit "de Stek" opsteeg. 
Daar werden de laatste voorbereidingen getroffen voor 
"Het Ontbijt". 
Eindelijk klonk het verlossende eindsignaal door 
middel van slagwerk met stoffer en blik, zodat we ons 
konden storten op peperkoek,gebakken bloedworst .met 
appel. krentenbrood en niet te vergeten de brandewijn 
met suiker. 
Jos bleek een gezellige partner en tafelheer te zijn, 
hetgeen me dan ook altijd is bijgebleven. 
Helaas werd in 1992 het terurisracket orngeboQwd tot 
visnetje. Een groot talent voor VL TC ging zo verloren! 

Nu, jaren later, krijg je een zee van tijd om in te gaan 
vissen en wie weet, ook nog wat teruris te gaan spelen 
met Hennie (hoeft ni~ om 6 uur 's morgens! 
Maat eerst gaje samen de PIZ-cursus volgen, waar je 
misschien ook nog Piz~bruin kllllt worden. 
Jos, we wensen jou en Hennie fantastische jaren samen 
met veel zonneschijn. 

Joop en Rietje Sistermans 

VLTC 

Liber amicorum Jas fansen 

'' ·· · ··rv· · ;,rt· -St . ·. L&,.. ·. ···~··~t• ... ,. 
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Kompjoeten, smeerlapperij, avondrood, 
pater sequitur, vijf maal vijf is vijfenzestig 

Fred Steutel 

Kampjoeten 

Van het faast saai-en-tiffik kempjoeten 
weet uw dichter geen blazen of toeten. 
Maar Jos weet dat wel; 
is nauwkeurig en snel. 
Wat zullen we zonder hem moeten?! 

Smeerlapperij?? 

Jos Jansen die wil niet meer blijven; 
hij wil zijn memoires gaan schrijven: 
wat-ie jarenlang dee 
met een mooie DV; 
met een slappe, maar ook met een stijve. 

Avondrood?? 

Na veertig jaar zwoegen en zweten 
gaat Jas zijn genadebrood eten. 
Zijn pensioen dat is hoog, 
dus hij eet het niet droog. 
Komt bij ons, maar dat mag niemand we
ten. 

Pater sequitur 

Het levensverhaal van Jas Jansen 
biedt de limerickmaker veel kansen. 
Hij ging, heel apart, 
als koorknaap van start, 
en neemt afscheid behangen met kransen! 

Vijf maal vijf is vijfenzestig (althans nu
meriek scheelt dat niet zoveel) 

Ik zou hem eens stevig gaan raken: 
en wel dertien top-limericks maken. 
Het was voor onz' Jas, 
dus ik vond dat het mos, 
maar na vijf ben ik toch maar gaan staken. 

Het is mooi geweest. Mijn beste wensen voor heden, verleden en toekomst. 
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Een tafel heeft drie poten! 

Rob Stevenson 

-

-

Als jonge promovendus uit Utrecht ontmoette ik }os voor het eerst op de Woudscho
tenconferenties. Ik vond }os toen maar een rare meneer omdat hij met enige regelmaat 
in bulderend gelach uitbarstte. Pas later realiseerde ik mij dat ik klaarblijkelijk toen al 
zodanig door de op een wiskundig instituut geldende ingetogen sfeer beïnvloed was, 
dat ik niet in de gaten had dat Jos een positieve uitzondering was te midden van vele 
rare meneren en enkele mevrouwen die zelden lachten, althans niet op hun werk. J os 
trok zich gelukkig niets aan van een dergelijke sfeer, en sloeg bijvoorbeeld mensen re
gelmatig onverhoeds op hun schouder onder uitspraken van het type "zo maestro, hoe 
gaat het!". 

Later ben ik enkele jaren als post-doc aan de TU/e werkzaam geweest. Ik heb toen }os 
leren kennen als een samenbindend element in de groep, met oprechte belangstelling 
voor je doen en laten. Hij was altijd bereid tijd voor je vrij te maken, om al dan niet 
wiskundige problemen te bespreken. Ook is Jos een uitstekend docent. Een illustratie 
voor zijn beeldende manier van lesgeven is de uitspraak bovenaan deze pagina die hij 
gebruikte om de minimale hoek conditie voor eindige elementen uit te leggen. 

Al met al is de Scientific Computing Group zwaar te beklagen dat }os afscheid neemt. 
Tegelijkertijd wil ik jou }os tezamen met je vrouw het allerbeste toewensen! 
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Een analytisch model voor het 
mechanisch etsen van glas 

J.H.M. ten Thije Boonkkamp 

Probleemformulering 

Een van de laatste problemen waaraan Jos Jansen tijdens zijn imposante carrière heeft 
gewerk betreft het mechanisch etsen van glas m.b.v. poederstralen. De aanleiding hier
voor was de voordracht van 3 november 1999 die ik over dit onderwerp heb gegeven. 
Ik kreeg als conunentaar, 'jongen dit is een mooie oplossing, maar het kan nog vééééél 
mooier'. 'Geef het het probleem maar eens aan Jos, dan zal ik er eens naar kijken'. 

Het probleem waar het om gaat betreft het maken van kleine gaten of sleuven in een 
glasplaat. Daartoe wordt de glasplaat bedekt met een masker en de ombedekte delen 
worden blootgesteld aan een poederstraal die met hoge snelheid het glasoppervlak treft; 
zie Figuur 1. Het gatgroeiproces wordt beschreven door het volgende beginwaardepro
bleem 

Zt-t:D(x)(1+z~)-k12 =0, 0<x<1, t>O, 

z(x, 0) = 0, 0 <x< 1, 
(1) 

waarbij z = z( x, t) de positie van de rand van het gat weergeeft en t:D (x) de deel*smas
saflux, gegeven door 

{ 
xjf> 

<l>(x) = 1 
(1 -x)/& 

als 
als 
als 

0:::; x< f>, 
[) :::; x :::; 1 - f>, 
1-&<x:=;1, 

(2) 

met 0 < f> « 1 een maat voor de grootte van de poederdeeltjes. Voor een afleiding 
van dit model wordt de lezer verwezen naar [4]. De parameterkis een empirisch be
paalde constante waarvoor geldt 2 :=; k :=; 4; theoretisch fysische modellen daarentegen 
voorspellen een waardek = 7/3 [3]. 

De oplossing van het beginwaardeprobleem (1) wordt beschreven door het volgende 
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n 

-v-----------

/ 
/ 

z 

Figuur 11: Dwarsdoorsnede van een gat in een glasplaat. 

karakteristieke beginwaardeprobleem [2] 

dx kp 
dt = <I>{x) (1 +p2)k/2+1 • x{O;-r) = 'T, 

dz 1 + {k + l)p2 

dt = <I>{x) {1 +p2)k/2+1' z{O;-r) = 0, 

dp '( 1 
dt =<I> x){1 +p2)k/2' p(O;-r) = 0, 
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(3) 

waarbij p = Zx en-reen parameter langs de x-as. Omdat <I>'{x) discontinu is voor x = S 
en x = 1 - S zullen er schokken optreden in de oplossing van (1). We moeten dan 
ook vijf gebieden onderscheiden in het {x, t)-vlak, zoals aangegeven in Figuur 2. Ik heb 
beginwaardeprobleem (3) opgelost voor het speciale geval k = 2; deze oplossing noem 
ik de elementaire oplossing van ten Thije. Jos heeft deze berekeningen overgedaan en 
verzekerde me dat ze correct waren. Dat was natuurlijk een hele geruststelling voor mij. 
Verder heeft hij het beginwaardeprobleem (3) opgelost voor willekeurige k; dit noem ik 
de gegeneraliseerde oplossing van Jansen. Ik zal in de volgende paragraaf een beknopte 
afleiding geven van beide oplossingen en ik zal me hierbij beperken tot gebied 1. 

Oplossingen van het karakteristieke beginwaardeprobleem 

We beschouwen eerst het geval k = 2; zie [4] voor de volledige oplossing. Uit (3) kunnen 
we eenvoudig de volgende differentiaalvergelijkingen voor p en z afleiden 

dp 11 +p2 dz 
= 

dx ~~· dx 
1 +3p2 

lp 
(4) 

welke gelden langs de karakteristieken. De oplossing van deze differentiaalvergelijkin
gen met bijbehorende beginvoorwaarden uit (3) wordt gegeven door 

p(x;-r) = J~ -1, z(x;-r) = xp(x,-r). (5) 
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Figuur 12: Karakteristieken en schokken in het (x, t)-vlak voor 6 = 0.1 enk= 2. 

De locatie van de karakteristieken volgt uit de eerste differentiaalvergelijking in (3), en 
wordt bepaald door de vergelijking 

6 x~ - (2 +-) -- 1 = t. 
3 'T 'T 

(6) 

Uit deze vergelijking kunnen we 'T elimineren en vervolgens p(x, t) en z(x, t) bepalen 
uit (5). 

Zijnuk willekeurig; de volledige oplossing wordt gegeven in [5]. De differentiaalver
gelijkingen voor p en z zijn nu 

dp 11 +p2 dz 
dx =x:~· dx 

1 + (k + l)p2 

kp 

De oplossing van de eerste vergelijking is eenvoudig te bepalen, en we vinden 

p(x;T) =V (~)2/k - 1. 

(7) 

(8) 

Voor de berekening van z kiezen we p als onafhankelijke variabele en op deze manier 
vinden we de differentiaalvergelijking 

(9) 
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Figuur 13: Analytische oplossing (links) en metingen (rechts) voor de positie van een 
eendimensionale sleuf op t = 0.5, 1.1, 1.6 and 2.1. (Experimentele resultaten door P.J. 
Slikkerveer [4].) 

De oplossing van deze differentiaalvergelijking luidt 

z(x; T) = xp(x; T) ( (k + 1 )2 F, ( -k/2, 1 ;3/2; sin2 B) - kcos2 Bzf1 (1 - k/ 2, 1; 3/2; sin2 B)), 
(10) 

met 2 F, (a, b; c; z) de hypergeometrische functie [1] en{) de hoek tussen de deeltjessnel
heid v en de normaalvector n; zie Figuur 1. Als we deze formule uitwerken voor ver
schillende waarden van k, daarbij gebruik makend van de eigenschappen van de hy
pergeometrische functie, dan vinden we het verrassende resultaat 

k = 2: z(x;T) = xp(x;T). 

k = 3: z(x;T) = xp(x;T). 

k = 4: z(x;T) = xp(x;T). 

(11) 

Nadere inspectie leert dat de factor tussen haakjes in (10) gelijk aan 1 is voor elke wille
keurige k [1]. Dit leidt dan tot de onvermijdelijke conclusie dat voor z de gegeneraliseerde 
oplossing van Jansen gelijk is aan de elementaire oplossing van ten Thije. De oplossingen voor 
pen z gelden langs de karakteristieken en hun locatie in het (x, t)-vlak wordt gegeven 
door de relatie 

(12) 

welke eenvoudig is af te leiden uit de eerste differentiaalvergelijking in (3). 

Tot slot geef ik de totale oplossing van het ets-probleem in Figuur 3; voor meer details 
wordt de lezer verwezen naar [4,5]. Het betreft hier de analytische oplossing van het 
karakteristieke beginwaardeprobleem (3) voor k = 7/3 en [:, = 0.1 vergeleken met expe
rimentele resultaten. 
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Tenslotte 

Beste Jos, ik heb met veel plezier met jou samengewerkt aan dit probleem. Met name 
denk ik dan aan de momenten waarop je bulderend van het lachen constateerde dat 
mijn oplossing voor k = 2 overeenkwam met jouw algemene oplossing. 'Het klopt 
allemaal', zei je dan, en, 'het is een prachtig probleem'. Beste Jos, ie hebt e ret zeggen ze 
in Twente, ik hoop dat je nu volop gaat genieten van je pensioen en mischien, als je daar 
nog tijd voor hebt, kijk dan nog eens naar de vlamproblemen die ik je heb gegeven. 

Referenties 

[1] Abramowitz, M. and Stegun, I.A. (Eds.): Handhook of Mathematica! Functions. Na
tional Bureau of Standards, Washington (1964). 

[2] Kevorkian, J.: Partial differential equations, Analytica! salution techniques. Wads
worth & Brooks, Pacific Grove (1990). 

[3] Slikkerveer, P.J., Bouten, P.C.P., in 't Veld, F.H. and Schollen, H.: Erosion and damage 
by sharp particles. Wear 217: 237-250 (1998). 

[4] ten Thije Boonkkamp, J.H.M. and Slikkerveer, P.J.: Mathematica! rnadelling of ero
sion by powder blasting. geaccepteerd voor publicatie in Surveys on Mathernaties 
for lndustry. 

[5] ten Thije Boonkkamp, J.H.M. and Jansen, J.K.M.: An analytica! model for mechani
ca! etching of glass by powder blasting. Aangeboden voor publicatie. 
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Beste }os 

Marijke van Tilborg 

Altijd was je voor de TUle paraat 
Het stemt ze droevig dat je ze verlaat 

Je hebt het steeds met veel plezier gedaan 
Maar 'eens I komt daar In einde aan 

Véél vrije tijd ligt nu in het verschiet 
Neem het met beide handen en geniet 
Ga In goede invulling daaraan geven 

Dan wens ik je In Lang en Gelukkig leven 

123 
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Does convergence of A k +Bk imply 
convergence of A k and Bk? 

G.W. Veltkamp 

In the Problem Section of the Nieuw Archiefvoor Wiskunde the following problem [1] was 
proposed: 

924. We say that a sequence of matrices Mk converges if lirnk-1oo Mk exists. 

1. Let A and B be n x n matrices with no common eigenvalue. Show that bath A k 

and Bk converge if A k + Bk converges. 

2. Give an example of two matrices A and B such that A k +Bk converges whereas 
A k and Bk do not converge. 

(M.L.J. HAUTUS) 

In [2] eight solutions to problem 924 were acknowledged. Two solutions by Hautus 
were printed, bath made essential use of the disjointness of the spectra of A and B. Also 
an 'adapted salution by A. van Rooij' was printed; here it is assumed only that 1 is not 
a common eigenvalue of A and B. 

Tagether with my own salution I submitted a new problem in which the behaviour of 
A k and Bk under the sole condition that A k +Bk converges, is described. This was 
accepted for publication and in [2] it was announced that it would be 'the topic of Pro
blem 968'. Since then nothing has happened, however. Therefore I feel free to publish 
the following note in honour of my student, promovendus, co-werker, and friend Jos 
Jansen. 

1. In this note we deal with linear operators A, B, ... on a finite-dirnensional vector 
space V over C. We assume throughout that 

A k +Bk converges (1) 

and prove the following 

Theorem 1 The assumption ( 1 ) implies the existence of an operator N, with N 2 = 0, so that 
A k- kN and Bk+ kN converge. Moreover: 
i) 1 cannot be eigenvalue with index > 2 of either A or B; 
ii) N = 0 unless 1 is eigenvalue with index 2 of both A and B. 
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2. Let erA := p, I À is eigenvalue of A}, PA := sup{IÀII À E crA}, and similarly for B. Let 
for zE C\(crA U crB), 

f(z) := (zl- A)- 1 + (zl- B)- 1 • (2) 

Since V is finite-dimensional, f(z) is a rational function, its only singularities being a 
fini te number of po les, contained in cr A U cr8 (we shall come back to this in Secs 4 and 
5). For lzl > sup(PA, PB) we have 

00 

f(z) = L. z-k- 1 ck, 
k=O 

(3) 

where Ck :=A k +Bk. Our basic assumption (1) states that C := limk_,oo Ck exists. So 
the sequence of operators Ck is bounded and the right-hand side of (3) converges for 
lzl > 1. This means that f(z) is (after analytic continuation, if necessary) analytic for 
lzl > 1. 

3. Let D := {zllzl < 1 V z = 1}. We shall prove that the poles of f(z) are contained in D. 
To this end we prove an estimate of Abel-type. 

Lemma 1 Ijf(z) satisfies (3)for lzl > 1 and C := limk_,oo Ck exists, thenfor lzl11 we have 

f ( z) = ( z - 1)-1 C + o ( ( lzl - 1)-1 ) . (4) 

Proof. Let é\ := Ck- C. Then limk_,oo ek = 0 and for lzl > 1 one has f(z) - (z-
1)-1 c = Lr=O z-k- 1 ek. Let [ > 0. Let N be such that 11 ek ll:s; [ for k 2:: N and let 

S := L~:01 11 <\ 11· Then for lzl > 1 we have 

(lzl-1) 11 f(z)- (z- 1)-1 C 11 :=:; (lzl- 1) ( S + t: klzl-k- 1) 

:=:; (lzi-1)S + t: < 2t: if (lzl-l)S < t:. 

This proves (4). 0 

It follows from (4) that f(z) - (z- 1 )-1 C cannot have poles on the circle lzl = 1. Since 
f(z) is analytic for lzl > 1, this proves that all poles of f(z) belong to 0, z = 1 being a 
pole (of order 1 and with residue C) iff C -=1- 0. 

4. As an intermezzo we study the behaviour of (zl- A)- 1 near an eigenvalue À of 
A in some detail. Without loss of generality we assume À = 0 (otherwise, we shift: 
A~ A- Àl, z ~ z- À). 

We assume the following facts to be well known. Since V is finite-dimensional the index 
h (1 :=:; h :=:;dim V) can be defined by the relations {0} = ker IC ker AC . . . C ker Ah= 
ker Ah+ 1 = . . . , with strict inclusions. This entails that V = im I :::) im A :::) . . . :::) 
im Ah = im Ah+ 1 = ... , again with strict inclusions. The important property of ker Ah 
and im Ah is that they are complementary subspaces of V, invariant under A: 

kerAhnimAh={O}, kerAh+imAh =V, 
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A kerAh Ç kerAh, A imAh Ç imAtt. 

Hence a projector E (the so-called speetral projector belonging to the eigenvalue 0) 
exists, for which E2 = E, 

im E = ker(I- E) = kerA n, kerE = im(I- E) = imA n, 

(I- E)AE = 0, EA(I- E) = 0 (which implies AE = EA). 

Let N := AE = EA. Then Ni= AiE for j ~ 1. Since Ni= 0 # im E Ç kerAi # j ~ h, 
Nis nilpotent with index h, i.e. Nh- 1 -=f. 0 = Nh. 

With these definitions and properties of E and N we can formulate 

Lemma 2 IJ 0 E 0' A with index h, then z = 0 is a pole of ( zi - A) - 1 and the principal part of 
the Laurent expansion of (zl - A) - 1 around z = 0 (henceforth to be called the principal part of 
(zi-A)-1 atz=O)is 

h-1 
z-1E+ .[_z-i-1Ni. 

i=1 

Although rather well known, this result is not easily fonnd in textbooks. Therefore we 
give a simple 
Proof. We have (zi- A) .L.;:-01 z-i- 1 Ai =I- z-hA n. Since A hE = 0, this implies that 
for z f/:_ O'A one has 

h- 1 
(zi- A)- 1E = L z-i- 1 AiE. (5) 

i=O 

To findan expression for (zi-A)-1 (1-E), we abserve that im(I-E) = imA h = imA h+l. 

So an operator X exists for which imX Ç imAh (so EX= 0) and I-E= AX. Then 
(A- zi)X =I-E- zX =(I- E)(I- zX). For izl sufficiently small, (I- zx)-1 exists and 
is analytic, so 

(zi- A)- 1 (I-E)= -X(I- zX)-1 (6) 

is (after analytic continuation to z = 0) analytic as well. Putting (5) and (6) tagether and 
recalling that AiE =Ni for j ~ 1, proves the lemma. 0 

Remarks 
i) If À f/:_ O'A, (zl - A)-1 is analytic at z =À. So Lemma 2 affirms that O'A is thesetof 
singularities of (zi - A) - 1, all singularities being poles. 
ü) In the sequel we shall write the principal part of (zi- A)-1 at some À E O'A as 

and similarly with B. 

hA(~}- 1 

(z-À)- 1EA(À) + L (z - À)-i- 1 N~(À), 
i=1 

(7) 

üi) If À f/:_ O'A, (zi- A)-1 is analytic at z =À, ker(A- ÀI)i = {0} and im(A- ÀI)i =V for 
all j ~ 0. Hence we can consistently define hA(À) := 0, EA(À) := NA(À) := 0, and still 
consider (7) to be the principal part of (zi - A)-1 at z =À. 
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5. In this section we prove that the assumption (1) implies (<YA U <Ys) C 0. 

Proof. Suppose that f(z), as defined in (2), is analytic at some z =À E C. Then the sum 
of the principal partsof (zl- A)- 1 and (zl- B)- 1 at z =À mustbe zero. This implies 

Since EA (À) and Es (À) are projectors, it follows from (8) that also EA (À) = EÄ (À) 
(-Es(À))2 = E~(À) = Es(À). So (8) implies EA(À) = Es(À) = 0, or, À~ (<YA U <Ys). 

(8) 

Since in Sec. 3 we have shown that f(z) has no poles outside 0, it follows that (<YA U 
<Ys) cD. D 

Remark It also follows that if À E (<YA U <Ys), f(z) has a pole of at least order 1 at 
z =À. (In other words: the principal partsof (zl- A)-1 and (zl- B)- 1 at z =À cannot 
compensate each other in order to make f(z) analytic at z =À.) So thesetof poles of f(z) 
is precisely <JA U <Ys. 

6. Now we consider the point z = 1. Here f(z) has principal part (z- 1 )-1 C by (4). Then 
(7) implies 

EA(l) + Es(1) = C; NA(1) + Ns(l) = 0, NÄ(1) + N~(1) = 0. (9) 

If C = 0, the fust relation (9) implies EA (1) = Es ( 1) = 0, so 1 ~ ( <YA U <Ys ). If C =/= 0, at 
least one of EA (1) and Es ( 1) is non-zero, so 1 E (<JA U <Ys ). 

The second relation (9) implies NÄ(l) = N~(1 ), so with the third relation (9) we find 
NÄ (1) = N~ ( 1) = 0. So (9) implies 

NA(1) = -Ns(l) = : N (say), 

with N 2 = 0. (N may be zero or non-zero.) 

Conclusion. For z = 1 our assumption (1) leaves only three possibilities: 
i) 1 ~ (<YA U <Ys). Then EA(ll = Es(1) = 0, C = 0. 
ii) 1 is eigenvalue with index 1 of A and/or of B. Then EA(1) + Es(l) = C =/= 0, 
NA(l) = Ns(1) = 0. 
iii) 1 is eigenvalue with index 2 of both A and B. Then EA ( 1) +Es ( 1 ) = C =/= 0, NA ( 1) = 
-Ns(1) = N =/= 0, N 2 = 0. 
In all three cases the principal partsof (zl- A)- 1 and (zl- B )- 1 at z = 1 can be written 
as, respectively, 

where N, EA and Es may be zero. 

7. The second part of Theorem 1 is included in the condusion of Sec. 6. The fust part 
follows from (<JA U <YB) C 0 and (10) on behalf of 
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Lemma 3 IJ er A C D and z = 1 is a pole of ( zl - A)-1 with principal part 

h-1 L (z -1)-i-1 pi 
i=O 

(with any Po, ... , Ph-J), then 

Ak=~ (~)Pi+o(1), (k__,oo). 
j=O ) 

Proof. Since erA CD, (zl- A)- 1 is analytic for lzl > 1 and here 

00 

(zi-A)- 1 = .[_z-i-lAi. 
j=O 

Consequently, we have for k 2: 0, with any S > 0, 

Ak = - 1-. ,[ zk(zi-A)-1 dz. 
2m ~zl=l+ó 

(11) 

Since erA \{1} is a finite set inside the unit circle, we may transfarm the pathof integration 
and find, with sufficiently small S > 0, 

Ak = -. + zk(zi -A)- 1 dz. 1 [i i l 2m lz-ll=ó lzl=l-ó 
(12) 

Since zk = .[ ~=O (~) (z - 1) 1, it follows from (11) that the fust integral in (12) equals 

2m .[~01 (~)Pi. The second integral is 0((1- S)k). D 

Starting from the principal partsof (zl - A) - 1 and (zl- B)- 1 at z = 1, as given by (10), 
and using Lemma 3, we infer that 

Ak=EA+kN+o(1), Bk=EB-kN+o(1), (k__,oo) (13) 

valid under the sole assumption (1). It follows that A k- kN and Bk+ kN converge to 
EA and EB, respectively. This completes the proof of Theorem 1. 

8. We signalize some generalizations and make a final remark 
i) Our methad is easily extended to the case that, instead of (1 ), it is assumed that cxA k + 
(3Bk converges, where ex -=1- 0, (3 -=1- 0, ex+ (3 -=1- 0. 
ii) It is certainly possible to extend our methad to certain classes of bounded operators 
in a Banach space. It may be necessary to assume that À = 1 is an isolated point of 
CJA U O"B. 

iii) For the case of more than two operators A 1 , ... , Am for which 

m 

L CXj Ai converges, 
j = l 
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we only have partial results. 

For instance, the generalization of the result of Sec. 5, viz.: if E1 1 ... 1 Em are projectors 
then L;':1 "'i Ei = 0 implies E1 = ... = Em = 0, is easily proved if all "'i are positive 
(observe that the trace of a projectorEis equal to its rank, hence positive unless E = 0). 

If "'1 = ... = "'m the relations (9), dealt with in Sec. 6, generalize to 

m 

L N f = 0 1 k = 11 •• • , m. 
i= l 

(14) 

For m = 2 we had in Sec. 6 N2 = -N,, Nf = 0. For m = 3 we found, by direct 
calculation, that {14) necessarily implies N2 = ! ( -1 ± i.J3)N 1, N3 = ! ( -1 =f i.,/3)N 1, 
with Nf = 0. 

This generalizes immediately to 

. 1 
Ni =eJ- N" j=1 1 ... ,m1 

with N] = 0, where e := exp(27Ti/m). For prime m we expect uniqueness of this 
'solution' of {14), apart from permutations of N21 ... , Nm. For composite mmore classes 
of solutions of (14) exist. 

iv) When looking back at the result in (13) it seems remarkable that, solely on the 
strengthof the assumption (1), Ak and Bk can at worst drift away linearly from their 
naturallimits EA and EB. However, this result is of rather theoretica! value only. If CJ A C 
D, but 1 is eigenvalue of A with algebraic multiplicity > 1 (that is: rank EA ( 1) > 1 ), then 
the general ( or generic, as control theorists say) situation is that h.A ( 1) == rank EA ( 1) > 1, 
so NA(1) =/:. 0 and A k diverges. If the same holds for B, then our theorem asserts that 
A k +Bk converges only if 

hA ( 1 ) ::; 2, h.a ( 1 ) ::; 2, NA ( 1) + Na ( 1 ) = 0. (15) 

From an engineering point of view, especially the last condition in (14) shows the weak
ness of the situation. Even if one can construct A and B so that the fust two conditions 
of (14) are met, the designs of A and B have to be coupled so that also the third condition 
of {14) is satisfied. 

So, if convergence of A k +Bk is an engineering aim, one should makesure that, if 1 has 
to be an eigenvalue of A or B with multiplicity > 1, its index should be 1 (which implies 
that bothAk and Bk converge!). 
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Beste ]os 

Boudewijn Verhaar 
Faculteit Natuurkunde 

Liber amicorum Jos Jansen 

Bij een afscheid horen herinneringen. Enerzijds heb ik herinneringen aan contacten 
met je vanuit ons werk in de Faculteit Natuurkunde. Ik herinner me bijvoorbeeld een 
probleem ergens in de zeventiger jaren waarbij wij bezig waren te berekenen hoe een 
substantie door een gaschromatografische kolom heen gaat, terwijl hij een chemische re
actie ondergaat. Met een simpele ingreep van jouw kant, met het bekende enthousiasme 
gebracht, kon de uit de hand lopende rekentijd tot aanvaardbare proporties worden te
ruggebracht. 

Ook herinner ik me de zaterdagochtenden, eveneens in de zeventiger jaren, toen we bei
den onze vaderlijke plichten vervulden: we brachten onze kinderen Gij twee(?) doch
ters, ik één dochter) naar zwemschool van PoppeL Terwijl alle andere aanwezige ouders 
vanaf een zoldertje naar het zwembadje kijkend commentaar leverden op de lessen, za
ten wij ijverig ons TU- (toen nog TH-) werk te doen: verslagen en tentamenwerk door
nemen. Het waren uiterst productieve en ook gezellige uren. En ik neem aan dat de 
zwemkunst van jouw dochters er ook niet onder heeft geleden. 

Ik wens je veel genoegen bij alle bezigheden waar je nu tijd voor krijgt. Hopelijk komen 
we elkaar daar nog eens bij tegen. 
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J os: de enthousiaste begeleider 

Kees Verhoeven 

Mijn eerste herinneringen aan Jos als begeleider gaan terug naar instructies van nume
rieke vakken tijdens mijn studie wiskunde. Al bij die eerste instructies viel zijn enthou
siaste manier van begeleiden op. Later, tijdens het begeleiden van mijn afstuderen, en 
nu, tijdens het begeleiden van mijn promotie, is dat enthousiasme er niet minder op ge
worden. Jos is de ideale begeleider: veel schouderklopjes, maar ook altijd stimulerend 
om het resultaat nog verder te verbeteren. Ook als het een keer tegen zat, nam Jos je, 
bijna letterlijk, aan de hand om naar een oplossing te zoeken. En altijd met succes. 

Dit succes wist zich ook meerdere malen te vertalen in prijzen voor afstudeer- en promo
tiewerken. Zo heeft Jos prijswinnaars naar voren gebracht voor de Mignotprijs (twee) 
en voor de Petroleumtechniekprijs (een KIVI-prijs). Gos, de etentjes bij de familie Mig
nat waren uitstekend. Bedankt voor het voordragen.) 

Ook als ik een presentatie moest geven, nam }os me veel werk uit handen. Hij zorgde 
voor alle randvoorwaarden: van het regelen van koffie tot het opzetten van een pro
jectorscherm . . . Dit brengt me meteen op een nu al legendarische anekdote over een 
voorval tijdens een eerste bijeenkomst met Rolls Royce aangaande mijn promotieonder
zoek. Ik was een van de zes aanwezigen op deze bijeenkomst. Ik zal er niet te veel over 
uitweiden, maar dat dit moment niet alleen op mijn netvlies gebrand staat blijkt wel uit 
de reactie van Warren. Op mijn bericht met de vraag of hij een bijdrage wilde leveren 
aan het stukje dat ik zou schrijven voor het liber amicorum voor Jos, antwoordde hij 
binnen vijf minuten: "I will always remember ]os with his trousers round his ankles 
and a projector screen in his hands. I will never forget you ]os. Best wishes, Warren." 

Mijn onderzoek loopt nu nog anderhalf jaar door en het tekent Jas dat hij me heeft verze
kerd mij nog met raad en daad bij te staan. Van één ding ben ik zeker: zijn enthousiasme 
zal niet verminderen! 

Rest me alleen nog }os en zijn vrouw veel geluk toe te wensen in dit nieuwe deel van 
hun leven! 

]os, bedankt voor alles. 
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Familie 

Pauline Vosbeek 

Toen ik gevraagd werd om iets te schrijven voor in dit boek, was het mij al snel duidelijk 
waarover het zou gaan: familie en Velden. Laat ik bij het begin beginnen. 

Ik zat nog op de middelbare school, maar mijn broer was inmiddels bezig met zijn 
studie wiskunde aan de TU/e. Op een dag kwam hij thuis met het verhaal dat hij les 
had gehad van een docent die beweerde familie van ons te zijn. Hij had de opdracht 
gekregen dat thuis maar eens na te vragen. Wat bleek: die docent, jij dus, was een neef 
van een oom van ons. Beter gezegd, een broer van jouw moeder is getrouwd met een 
zus van mijn vader. Tja, officieel ben je dan geen familie, maar een kniesoor die dáár op 
let. 

Na de middelbare school besloot ik ook wiskunde te gaan studeren aan de TU/e. Al 
gauw kreeg ik van jou les tijdens een instructie over numerieke wiskunde. Ik kan me 
nog goed herinneren dat jij zei: "Vosbeek? Maar dan zijn wij familie!" . Vanaf dat mo
ment was ik dus ook een beetje familie van jou. 

Je vertelde telkens weer enthousiaste verhalen over 
vroeger, toen je geregeld in Velden kwam. Een neef 
van mijn moeder was in die tijd een goede vriend 
van jou. Met hem heb je aardig wat uurtjes op de 
werf aan de Maas in Velden doorgebracht. Ook heb 
je ooit verteld dat je je vrouw hebt leren kennen in de 
Blokhut in Velden. Zoals je ziet heb ik er (met mede
werking van mijn ouders) nog een foto van kunnen 
bemachtigen zoals het er toen waarschijnlijk uitzag. 

Later heb ik nog samen met jou instructies mogen geven. Ik heb daar veel van geleerd 
en erg van genoten. 

Jij mag nu gaan genieten van een welverdiend pensioen. Doe dat maar met volle teugen! 

Hartelijke groeten van je "familie"! 
Pauline Vosbeek 


