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Instituut Wiskundige Dienstverlening Eindhoven (IWDE) in 2001 

Inleiding 

Dit verslag biedt u een overzicht van de externe contracten en contacten van de 
capaciteitsgroep Wiskunde gedurende het jaar 2001. Deze activiteiten vinden plaats op 
diverse manieren en kunnen als volgt worden ingedeeld: 

1. Projecten uitgevoerd door leden van de vaste staf. 
2. Extern betaalde aio en post-docprojecten. 
3- Projecten uitgevoerd in het kader van de ontwerpersopleiding "Wiskunde voor de 

Industrie" (Wvdi). 
4· Projecten uitgevoerd door de groep "ICT voor 0&0" . 
5· Stages en afstudeerprojecten van studenten. 

Het totale aantal projecten in 2001 vertoont een stijging ten opzichte van het voorgaande 
jaar. De verdeling over de genoemde categorieen r-s is aan het verschuiven. Het aantal 
projecten verricht door de vaste staf neemt daarbij af. Dit is een gevolg van de in 1998 
gekozen strategie. Wei blijft de vaste staf intensief betrokken bij de begeleiding van 
projecten uitgevoerd door tijdelijke medewerkers en studenten. 
Het aantal aio's betaald uit de derde-geldstroom is bijna verdubbeld ten opzichte van 
2000. Langdurige samenwerkingsprojecten met de industrie blijken zeer geschikt 
uitgevoerd te kunnen worden in de vorm van aio- en post-docprojecten. 
De belangstelling voor de ontwerpersopleiding 'Wiskunde voor de Industrie' is zeer goed 
geweest. Het aantal projecten uitgevoerd door ontwerpers in opleiding is dientengevolge 
gestegen. De instroom bestaat voor een aanzienlijk deel uit buitenlanders. Voor de 
selectieprocedure is een interne modelleringsweek ingevoerd die bijzonder goed blijkt te 
werken. Sollicitanten nemen verplicht deel aan deze activiteit, waarbij er gedurende een 
week in groepen gewerkt wordt aan de modellering van open problemen aangedragen 
vanuit de industrie. De geschiktheid van de kandidaten voor de opleiding tot industrieel 
wiskundige kan tijdens de week uitvoerig getest worden. 
De organisatiestructuur van de ontwerpersopleiding is sterk in beweging ten gevolge van 
de invoering van de BaMa-structuur van het eerste-faseonderwijs en veranderingen in de 
positie van het Stan Ackermansinstituut. Dit instituut coordineerde tot voor kort aile 
ontwerpersopleidingen aan de TU fe. Het is de bedoeling dat de organisatie van deze 
opleidingen veel meer per faculteit geregeld gaat worden. Voor de industriele activiteiten 
in categorie 3 zal dit waarschijnlijk weinig gevolgen hebben. In de loop der jaren is er een 
netwerk van industriele contacten opgebouwd, waardoor het vrij gemakkelijk is om 
projecten te werven. 
De cursusactiviteiten en statistische consultatie door de groep 'ICT voor 0&0' bloeiden, 
dankzij een door de jaren heen opgebouwde voortreffelijke reputatie. Deze uit het 
voormalige Rekencentrum afkomstige groep gaat steeds meer een uitstekend 
geintegreerd onderdeel van de faculteit uitrnaken. De groep is geheel gericht op 
dienstverlening en daardoor zeer slagvaardig bij het aanpakken van projecten. 
De toename van het aantal industriele stages en afstudeerprojecten uitgevoerd door 
studenten is enorm. Hoewel dit niet direct een bron van inkomsten vormt, is het een 
verheugende tendens. Het geeft aan dat de vaste staf over de gehele linie een groeiend 
aantal contacten met de industrie heeft 



1. Projecten uitgevoerd door vaste staf. 

Voor de volgende industrieen zijn contractresearchprojecten uitgevoerd: 

Thales, Hengelo 
Ontwerp van "Frequency Selective Surfaces" voor radartoepassingen 
Uitvoering: S.W. Rienstra (i.s.m. A. Tijhuis, fac. E) 

Modeme marineschepen zitten boordevol zendende en 
ontvangende electronische apparatuur. Het uitfilteren 
van ongewenste signalen is daarom van het grootste 

belang voor de effectiviteit van deze apparatuur 
(aio-projecten en contractresearch voor Thales). 

EDF, Frankrijk 
Vibrations in piping .systems 
Uitvoering: A.S . Tijsseling 

ING-group, Amsterdam 
Actuele cryptologische ontwikkelingen 
Uitvoering: H.C.A. van Tilborg 

Axxicon, Eindhoven 
Ontwerp van een algoritme voor de optimalisering van het spuitgieten van compact discs. 
Dit project betreft door Axxicon betaalde extra begeleiding van S.M.P. Smolders die 
een promotie op proefontwerp voorbereidt. 
Uitvoering: A.A. F. v.d. Ven, J. Molenaar. 
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Optimalisering van het spuitgietproces voor compact discs (Contractresearch 
voor Axxicon), 

Canal+, Hilversum 
Advisering betreffende de beveiliging van betaal-TV systemen. 
Uitvoering: P.LA. Roelse. 

Universiteit Twente 
Ondersteuning modelleringsonderwijs 
Uitvoering: J. Molenaar 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Advisering betreffinde de beveiliging van elektronische verkiezingssystemen 
Uitvoering: LA.M. Schoenmakers. 

DOW Benelux, Terneuzen. 
i) Wiskunde-consultatie voor de polyethyleengroep. 

Uitvoering: J. Molenaar. 

ii) Development of adaptive low maintenance on-line soft sensors. 
Dit project betreft door DOW betaalde extra begeleiding van ontwerp-aio E. 
J ordaan die een promo tie op proefontwerp voorbereidt. 
Uitvoering: J. Wessels, 
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2. Extern betaalde aio- en postdocprojecten 

2a. Bij de capaciteitsgroep werkten in het verslagjaar de volgende vanuit de industrie 
betaalde aio's: 

Aio: 
Begeleiders: 
Bekostigd door: 
Onderwerp: 

Peri ode: 

Aio: 
Begeleider: 
Bekostigd door: 
Onderwerp: 
Peri ode: 

Aio: 
B egeleiders: 
Bekostigd door: 
Onderwerp: 
Peri ode: 

K. Laevsky 
R.M.M. Mattheij, J.K.M. Jansen 
Vereenigde Glasfabrieken, Schiedam 
Ontwikkeling en implementatie van 
glasstroming en parisons 
november r997- november 2oor 

K.M.J. de Bontridder 
J. K. Lenstra 
Baan, Ede 

een simulatiemodel voor 

Planning van opdrachten in de discrete en semi-discrete procesindustrie 
juli I997- juli 200I 

J.C.J. Verhoeven 
R.M.M. Mattheij, J.K.M. Jansen 
Eldim, Arcen 
Laserboren van koelgaten 
augustus r998- augustus 2002 

Het boren van koelgaten met behulp van lasers vraagt om uitgebreide 
modellering en numerieke evaluatie (aio-project voor Eldim). 
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Aio: 
Begeleiders: 
Bekostigd door: 
Onderwerp: 
Peri ode: 

Aio: 
Begeleider; 
Bekostigd door: 
Onderwerp• 
Peri ode: 

Aio: 
Begeleider. 
Bekostigd door: 
Onderwerp: 
Peri ode: 

Aio: 
Begeleider: 
Bekostigd door: 
Onderwerp: 
Peri ode: 

Aio: 
Begeleider: 
Bekostigd door: 
Onderwerp: 
Periode: 

Aio: 
Begeleider: 
Bekostigd door: 
Onderwerp: 
Periode: 

Aio: 
Begeleider: 
Bekostigd door: 
Onderwerp: 
Peri ode: 

S.H.M.J. Houben 
R.M.M. Mattheij, J.M.L. Maubach 
Philips Research Laboratories, Eindhoven 
RF noise simulation 
januari 1999- januari 2003 

F.P. Myburg 
S.J.L. van Eijndhoven 
Philips Electronics Nederland B.V., Eindhoven 
A scalable, object-based audio coder 
juni 2000 - juni 2003 

D.J. Bekers 
S.J.L. van Eijndhoven, A.A. F v.d Ven 
Thales, Hengelo 
Analyse van (eindig) grote "phased arrays" van microstrip antennes 
mei 2001 - mei 2004 

S. Smolders 
A.A.F. v.d. Yen, J. Molenaar 
Axxicon, Eindhoven 
Thermally induced stresses in CD 's 
oktober 1999- oktober 2002 

I.A. Lioulina 
A.S. Tijsseling 
Stirling Cryogenics 
Koelmachines 
september 2000 - september 2004 

A. Mihaila 
E.F. Kaasschieter 
TNOfTPD 
Keramiek 
januari 2001 - januari 2005 

S.M.A. Allaart-Bruin 
P.W.C. Vosbeek 
TNOfTPD 
Blazen van glas 
december 2001 - december 2005 

2b. De financiering van de volgende post-docs is afkomstig van de industrie of van de 
Europese Unie met een bijdrage vanuit de industrie. 

Post-doc: 
Begeleiders: 
Bekostigd door: 
Onderwerp: 

Peri ode: 

R. Horvath 
W.H.A. Schilders 
Philips Electronics Nederland B.V. , Eindhoven 
Further development of the numerical modelling 
equations 
IS september 2000 - rs september 2002. 

5 

of the Maxwell 



Post-doc: 
Begeleider: 
Bekostigd door: 
Onderwerp: 
Peri ode: 

Post-doc: 
Begeleider: 
Bekostigd door: 
Onderwerp: 
Peri ode: 

Aio: 
Begeleider: 
Bekostigd door: 
Onderwerp: 
Peri ode: 

Aio: 
Begeleider: 
Bekostig door: 
Onderwerp: 

Peri ode: 

f. L.A. Dub beldam 
f. Molenaar 
5de kaderprogramma EU 
Postponing Polymer Processing Instabilities (3 PI) 
I november 2000 - I mei 2004 

N.C. Oven den 
S.W. Rienstra 
5de kaderprogramma EU 
TurboNoiseCFD (Aircraft engine noise reduction) 
I februari 2000 - I februari 2003 

V. Balakirski 
H.C.A. v. Tilborg 
Philips Research Laboratories, Eindhoven 
Russisch onderzoek op het gebied van infonnatietheorie 
januari 200I - januari 2002 

S. Cavallar 
L.A.M. Schoenmakers 
5de kaderprogramma EU 
An innovative cyber voting system for internet tenninals and mobile 
phones 
I september 2000 - I maart 2003 

Tijdens de extrusie van polymeerdraden kunnen er instabiliteiten optreden 
die het productieproces sterk belemmeren. Wiskundige modellering en 
stabiliteitsanalyses zijn essentiele onderdelen van het onderzoek in de 
reologie (EU-project Postponing Polymer Processing Instabilities). 
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3· Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie 

De ontwerpersopleiding "Wiskunde voor de Industrie" (Wvdl) biedt afgestudeerde 
wiskundigen en afgestudeerden op vakgebieden die verwant zijn aan de wiskunde, zoals 
bijv. natuurkunde en econometrie, een orientatie op industrieel wiskundige toepassingen 
en de daarvoor benodigde wiskundige verbreding. De opleiding Wvdl is onderdeel van de 
capaciteitsgroep Wiskunde. 

In het kader van initiele training in rnathematisch modelleren voeren de cursisten in 
groepen van twee projecten uit voor de industrie. Deze modelleringsprojecten hebben 
een doorlooptijd van drie tot zes maanden, waarbij er per week een dag per cursist aan 
het project besteed wordt. Aan het eind van de tweejarige opleiding doet de cursist een 
eindproject, waaraan hijjzij gedurende 8 maanden extern werkt. Zowel 
modelleringsprojecten als eindprojecten worden door de betreffende bedrijven en 
instellingen betaald. De begeleiding van de projecten vindt doorgaans plaats door 
stafleden van de capaciteitsgroep Wiskunde. 

3a. Modelleringsprojecten 

Bedrijf: NWO Exacte Wetenschappen, Den Haag 
Onderwerp: The funding of research proposals 
Uitvoerenden: B. Kranenburg, S. de Putter 

Bedrijf: ASML, Eindhoven 
Onderwerp: Visualisation of the tuning process of microlitography systems 
Uitvoerenden: P. Iljin, V. Voitishchuk 

Bedrijf: Philips Research Laboratories, Eindhoven 
Onderwerp: Audio-coding by frequency wharping 
Uitvoerenden: G. Alpar, V. Voitishchuk 

Bedrijf: Prismant, Utrecht 
Onderwerp: Hospitallogistics 
Uitvoerenden: S. van der Linden, J. van Leeuwarden 

Bedrijf: Oce Technologies B.V., Venlo 
Onderwerp: Piezo ceramic analysis 
Uitvoerenden: E. Balmashnova, V. van Antwerpen 

Bedrijf: Oce Technologies B.V., Venlo 
Onderwerp: Heat transport in photo copiers 
Uitvoerenden: A. Balmashnov, S. de Putter 

Bedrijf: EurandomfXerox, Venray 
Onderwerp: Failure prediction for copying machines 
Uitvoerenden: V. Milosserdov, L Kotova, B. Kranenburg 

Bedrijf: Oce Technologies B.V., Venlo 
Onderwerp: Mass center approach for document retrieval 
Uitvoerenden: N. Rosca, X. Mao 

Bedrijf: Libertel Vodafone, Maastricht 
Onderwerp: Classification of prepaid mobile phones users 
Uitvoerenden: P. Iljin, T. Figarella 
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Bedrijf: Axxicon, Eindhoven 
Onderwerp: An inventory model for the Axxicon production plant 
Uitvoerenden: A. I. Deac, A. Rosca 

Bedrijf: 
Onderwerp: 
Uitvoerenden: 

Bedrijf: 
Onderwerp: 
Uitvoerenden: 

Philips Medical Systems, Best 
Blood flow in aneurisms 
S. Ortega, E. Chtcherbakov, E. Vinken 

Shell Nederland Chemie B.V., Moerdijk 
Data reconciliation in the EO-plant 
E. Bongenaar, P. Iljin 

Bedrijf: ASA Lab, Eindhoven 
Onderwerp: Data flow during CD recording 
Uitvoerenden: S. van der Linden, N. Rosca 

Bedrijf: TNO, Eindhoven 
Onderwerp: 3-D offsets for moulds 
Uitvoerenden: S. de Putter, R. Hermans 

Bedrijf: JDS Uniphase, Eindhoven 
Onderwerp: Quality control oflaser diodes via kink detection 
Uitvoerenden: V. van Antwerpen, B. Kranenburg 

Bedrijf: Innovation Handling, Eindhoven 
Onderwerp: Temperature measurement via acoustics 
Uitvoerenden: W. Dijkstra, X. Mao 

Bedrijf: St. Maartens Gasthuis, Venlo 
Onderwerp: Capacity planning in hospitals 
Uitvoerenden: T. Figarella, L. van der Logt 

Bedrijf: Academisch Ziekenhuis, Leiden 
Onderwerp: 3-D human motion measurement via accelero- and magnetometers 
Uitvoerenden: S. Ortega, E. Vinken 

Voor het Leids Universitair Medisch Centrum is onderzoek 
gedaan naar het registreren van menselijke bewegingen. 
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3b. Eindprojecten 

Bedrijf: ATO B.V., Wageningen 
Onderwerp: Modelling the effect of cross-flow on the climate in transport containers for 

perishable goods 
Uitvoerende: H.M. Vollebregt 

Bedrijf: Beltech B.V., Eindhoven 
Onderwerp: Automated license plate recognition 
U i tvoerende: N.J . J.P. Ketelaars 

Bedrijf: Universiteit Duisburg. Duitsland 
Onderwerp: Power analysis attacks on cryptographic algorithms 
Uitvoerende: L. Batina 

Bedrijf: Philips Medical Systems, Best 
Onderwerp: Skin effect in a gradient coil 
Uitvoerende: T. Ulicevic 

Bedrijf: RS Scan, Olen, Belgie 
Onderwerp: Foot kinematics described from pressure measurement data 
Uitvoerende: F. Hagman 

Bedrijf: Thales, Hengelo 
Onderwerp: Finitely large phased arrays of microstip antennas- analysis and design 
Uitvoerende: D.). Bekers 

Het ontwerpen van MRI-scanners vraagt om uiterst nauwkeurige berekeningen 
aan de spoelen (eindproject voor Philips Medical Systems). 
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Bedrijf: Oce, Venlo 
Onderwerp: Document image matching 
Uitvoerende: M.W.M. Zegers 

Bedrijf: Toolex, Eindhoven 
Onderwerp: Coding algorithms for CD recording 
Uitvoerende: F. Mezei 

Bedrijf: Philips Research Laboratories, Eindhoven 
Onderwerp: Traffic models for cable networks 
Uitvoerende: V. Romanov 

Bedrijf: Philips Research Laboratories, Eindhoven 
Onderwerp: Techniques in audio coding: pure linear prediction 
Uitvoerende: V. Voitishchuck 

Bedrijf: Oce Technologies B.V., Venlo 
Onderwerp: Segmenting japanese Nwspapers 
Uitvoerende: E. Belitskaya 

Bedrijf: Philips Medical Systems, Best 
Onderwerp: Gradient coils for MRI-scans 
Uitvoerende: J. Kroot 

Bedrijf: National Bureau voor Verbindingsbeveiliging, Den Haag 
Onderwerp: Pseudo random generator for crypto systems 
Uitvoerende: G. Schmitz 

Bedrijf: Philips Research Laboratories, Eindhoven 
Onderwerp: Audio- and videobeveiliging via watermerkrn 
Uitvoerende: G. Alpar 

Bedrijf: ATO-DLO, Wageningen 
Onderwerp: Quality control of agro products 
Uitvoerende: V. Milosserdov 

Bij ATO- D LO is meegewerkt aan de kwaliteitscontrole van agrarische producten. 
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Bedrijf: Beltech, Eindhoven 
Onderwerp: Uniform light intensity in a dome 
Uitvoerende: I. Deac 

Bedrijf: TU, Eindhoven 
Onderwerp: Taguchi methods for quality control 
Uitvoerende: L. I<otova 

Bedrijf: Oce Technologies, Venlo 
Onderwerp: Heat transport in photo copiers 
Uitvoerende: E, Chtcherbakov 

Bedrijf: General Electric Plastics Europe 
Onderwerp: Europese distributienetwerken 
Uitvoerende: A" Godlewska 
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4· Projecten ICT voor 0&0 

De groep ICT voor 0&0 houdt zich bezig met het verschaffen van ondersteuning op het 
gebied van Informatie- en Communicatietechnologie voor onderzoek en onderwijs. Er is 
veel ervaring met consultatie en cursussen op statistisch gebied. 
In 2oor maakten deel uit van de groep: J.B. Dijkstra, M.J.M. Rie*ns, P.W.M. Verkissen, 
LP.F.M. van Reij, L Moelker, J.F.B. van Gellecum, P.J. den Haan, P.J.E.M. Coenen, 
G.D. Mooiweer, G.J. Schoenmakers, L.C.G.J.M. Habets, I. Barosan. Daamaast hebben 
ook andere medewerkers van de faculteit op projectbasis bijdragen geleverd. 
Veel activiteiten van de groep zijn gericht op de TU E zelf. De extern betaalde projecten 
vallen uiteen in (exteme) consultatie en (exteme) cursussen: 

4a. Consultatie 

Er is veel statistische consultatie voor het bedrijfsleven uitgevoerd. De grotere projecten 
war en: 

Bedrijf: NOVEM, Utrecht 
Onderwerp: Beheersing Radonexhalatie voor bouwmateriaal 

Bedrijf: SBK, Rijswijk en TU, Delft 
Onderwerp: Milieuaspecten in de bouw 

Bedrijf: GGZE, Eindhoven 
Onderwerp: Predictieve diagnostiek voor schizofrenie 

Bedrijf: Grote Beek, Eindhoven 
Onderwerp: Empathiemetingen 

Bedrijf: VROM, Den Haag 
Onderwerp: Regelgeving van milieuaspecten in de bouw 

ISOLA TIE \ o~· 
TIPS ~ . 

Bedrijf: Datastep, Eindhoven 
Onderwerp: Statistische procesbeheersing 

Bedrijf: Catharina Ziekenhuis, Eindhoven 
Onderwerp: Vergelijken van incidentkansen 

Bedrijf: Oce, Venlo, Eurandom, Eindhoven 
Onderwerp: Kwaliteitsbeheersing connectoren 

12 



4b. Cursussen 

De groep ICT voor 0&0 verzorgde 45 cursussen op het gebied van ICT. Deze cursussen 
bestrijken een breed gebied: van besturingssystemen zoals Linux, Unix en Windows tot 
de pakketten zoals S-Plus en AutoCad. Ze zijn in eerste instantie bedoeld voor TU fe 
medewerkers, maar er nemen oak externe belangstellenden aan deel tegen betaling. 
Daarnaast geeft de groep cursussen op statistisch gebied die bedoeld zijn voor externe 
deelnemers. De geplande cursussen konden steeds doorgang vinden omdat er voldoende 
belangstellenden waren. Het betreft de onderwerpen: 

Statistische Technieken 
Taguchi methoden en robuust ontwerpen 
Tijdreeksen 
Reliability Engineering 
Gegeneraliseerde lineaire Modellen 
Multivariate Methoden 
Biplots 
Proefopzetten 
Regressieanalyse 
Statistische procesbeheersing 
N eurale netwerken 
Communicatie 

De groep ICT voor 0&0 heeft een grate inbreng in de masters-opleiding "Industrial 
Statistics and Quality Engineering" die door Euforce gecoordineerd wordt. J.B. Dijkstra is 
hoofd van deze opleiding. 
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5· Industriele stages en afstudeerprojecten 

Studenten uit de eerste fase kunnen een stage lopen enjof afstuderen in de industrie. 
Hierdoor ontstaan er contacten tussen de industrie en de capaciteitsgroep die op een 
natuurlijke marrier bijdragen aan de maatschappelijke dienstverlening. Bedrijfsstages en 
afstudeerprojecten worden niet betaald; wel ontvangt de student meestal een vergoeding. 
In 2001 waren er de volgende stages en afstudeerprojecten: 

Bedrijf: 
Student: 

Philips Medical Systems, Best 
K. van Gils 

Onderwerp: Optimizing diffusion tensor imaging 
Docent: H.G. ter Morsche 

Bedrijf: 
Student: 

ASML, Veldhoven 
S.Saris 

Onderwerp: Optimal recovery in optical sensors 
Docent: H.G. ter Morsche 

Bedrijf: Philips Research Laboratories, Eindhoven 
Student: P. Heres 
Onderwerp: Reduced order modeling of RIC-networks using on SVD-Laguerre based 

method 
Docent: W.H.A. Schilders 

Bedrijf: Philips Crypto Competence Center, Eindhoven 
Student: L. Maas 
Onderwerp: Calculations with points on an elliptic curve 
Docent: P.L.A. Roelse, H.C.A. van Tilborg 

Bedrijf: Geodelta, Delft 
Student: R. Duits 
Onderwerp:Toepassing van spinoren in de geodesie 
Docent: J. de Graaf 

Bedrijf: Corus, IJmuiden 
Student: R.G.C. Sebregts 
Onderwerp: On-line prediction of material properties, using a multi-magnetic parameter 
Docent: A.A. Stoorvogel 

Bedrijf: Oce, Venlo 
Student: P. van Overbeek 
Onderwerp: A boundary integral method for describing the motion of drops in zero gravity 
Docent: A.A.F. v.d. Yen 

Bedrijf: Libertel, Maastricht 
Student: A. Coenegracht 
Onderwerp: Mathematical modelling of the cell load sharingfeature 
Docent: A.A.F. v.d. Yen 

Bedrijf: Philips Research Laboratories, Eindhoven 
Student: H. Vermeulen 
Onderwerp: Inkjet printed liquid lines; a stability issue 
Docent: A.A.F. v.d. Ven 
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Bedrijf: Philips Medical Systems, Best 
Student: R. Hermans 
Onderwerp: Blood flow within aneurysms: A literature study, modeling and numerical 

simulation 
Docent: A.A.F. v.d. Yen 

Bedrijf: Thales, Hengelo 
Student: W. Dijkstra 
Onderwerp: A planar array of narrow ring-shaped microstrips in a half space 
Docent: A.A.F. v.d. Yen 

Bedrijf: Oce, Yenlo 
Student: I.E.M. Severens 
Onderwerp: Thin-film optical filters on small particles 
Docent: A.A.F. v.d. Yen 

Bedrijf: Organon, Yenlo 
Student: C. Yrijland 
Onderwerp: Multilogit response modellen 
Docent: J.B. Dijkstra 

Bedrijf: VDO Dayton, Eindhoven 
Student: R. Yermunt 
Onderwerp: Versnelling van het kortste-pad algoritme voor autoroutesystemen 
Docent: R. Pendavingh 

Bedrijf: Unilever, Vlaardingen 
Student: M. van den Heuvel 
Onderwerp: Vervanging ILP-solver voor modellering en optimalisering van boterproductie 
Docent: J. Keijsper 

Bedrijf: ASML, Yeldhoven 
Student: E. Eisinger 
Onderwerp: On-line scheduling of measure and exposure activities in dual stage wafer 

steppers 
Docent: C. Hurkens 

Bedrijf: DAF Trucks N.Y., Eindhoven 
Student: H . Verschuren 
Onderwerp: Optimale balans tussen voorraad- en transportkosten voor de levering van 

onderdelen, als functie van de leveringsfrequenties 
Docent: 0. Boxma, C. Hurkens 

Bedrijf: ORTECfYellowFreight, USA 
Student: N. Lavrijssen 
Onderwerp: Vehicle routing 
Docent: L. Stougie 

Bedrijf: Oce, Yenlo 
Student: M. Swier 
Onderwerp: Multiple classifier systems 
Docent: I. Adan 

15 



Bedrijf: 
Student: 

Rabobank 
R. Lord 

Onderwerp: De waardecielingshypotheek; ricisoanalyse 
Docent: J .H .J. Einmahl 

Bedrijf: KPN Research, Leidschendam 
Student: R. Vranken 
Onderwerp: Sojourn times in multiple server processor sharing systems with priorities 
Docent: S.C. Borst, 0. Boxma, J.A.C. Resing 

Bedrijf: ORTEC, Gouda 
Student: A. van Duijnhoven 
Onderwerp: Financiele wiskunde 
Docent: B. Heidergott 

Bedrijf: ECT 
Student: S. Hilkens 
Onderwerp: Prestatie-analyse van de containerajhandeling 
Docent: 0. Boxma 
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6. IWDE-rapporten 

In 2oor zijn de volgende rapporten in de IWDE-reeks verschenen: 

Titel: ]aarverslag 2000 

Auteur: J. Molenaar 
Nummer: IWDE or-or 

Titel: Toepassing van orthogonale matrixgroepen in de Geodesie 
Auteur: R. Duits, R. Kroon, J. de Graaf 
Nummer: IWDE or-02 

Titel: An introduction to Acoustics 
Auteur: S.W. Rienstra, A. Hirschberg 
Nummer: IWDE 01-03 

Titel: Estimating SCB-MW distributions from partial data 
Auteur: J. Molenaar 
Nummer: IWDE or-04 
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Doelstelling van bet IWDE 

Het IWDE coordineert alle activiteiten van de capaciteitsgroep Wiskunde op het gebied van 
maatschappelijke dienstverlening. 

Contractresearch 

In tegenstelling tot de praktijk bij ingenieursbureaus worden er bij voorkeur projecten 
aangepakt die een niet-routinematig karakter hebben en waarvoor nog research op 
academisch niveau nodig is. Andere projecten worden aileen gestart als zij uitzicht geven 
op een vervolg met het beoogde karakter. 
De uitvoering gebeurt door of onder begeleiding van leden van de vaste staf. Zij kunnen 
daarbij werk laten uitvoeren door: 
• vierjarige aio's, indien deze een dergelijk project geheel of gedeeltelijk kunnen 

integreren in hun promotieopdracht; 
• tweejarige aio's van 'Wiskunde voor de Industrie', die een IWDE-project uitvoeren als 

eindproject of in het kader van het modellencolloquium; 
• tijdelijk personeel dat speciaal voor een IWDE-project is aangetrokken; 
• afstudeerders. 

Contractonderwijs 

Er worden cursussen georganiseerd over wiskundige onderwerpen. Als docenten 
fungeren leden van de vaste staf enjof tijdelijk daarvoor aangetrokken medewerkers. Er 
worden onderscheiden: 
• cursussen met open inschrijving. 
• bedrijfscursussen, ontwikkeld en gegeven voor een bedrijf. 

Spin-off van de IWDE-activiteiten 

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

De expertise binnen de capaciteitsgrroep wordt ingezet bij het beantwoorden van concrete 
vragen vanuit de maatschappij. Deze activiteiten hebben daardoor een positieve invloed 
op de beeldvorming van de wiskunde in het algemeen en van de faculteit in het 
bijzonder. 

De interne effecten zijn: 

• De staf blijft op de hoogte van de toepassingen van wiskunde in bedrijven en 
instellingen. Dit is belangrijk voor zowel research als onderwijs aan een Technische 
Universiteit waarvan het overgrote deel van de afgestudeerden in een bedrijfskundige 
omgeving gaat werken. 

• De contacten vergemakkelijken het vinden van stageplaatsen voor zowel de eerste als 
de tweede fase. 

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