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INSTITUUT WISKUNDIGE DIENSTVERLENING EINDHOVEN IN 1989 

Het Instituut Wisk:undige Dienstverlening Eindhoven (IWDE) startte eind 1988 a1s onderdeel van 

de faculteit Wiskunde en Infonnatica van de Technische Universiteit Eindhoven. In het 

afgelopen jaar was het instituut in opbouw. Uit het hierna te geven jaaroverzicht blijkt dat er 

tijd besteed is aan elk van de hoofdtaken contract research, contract onderwijs, intern onderwijs 

en interne research. We zullen op deze aspecten achtereenvolgens ingaan. 

De contract research projecten waren groter in aantal dan verwacht. De contracten kwamen 

merendeels tot stand nog voor er tijd aan acquisitie was besteed. 'ZJ:, brachten een zo grote 

werlc.druk mee dat er gedurende de rest van het jaar weinig gelegenheid was om 

acquisitieactiviteiten te ontplooien. De medewerlc.ers van het instituut zijn betrokken bij de start 

van ieder research- of onderwijsproject. 'ZJ:, verzorgen, indien nodig, de eerste modellering van 

een probleem en gaan na wat er binnen de faculteit aan kennis in huis is op het betreffende 

gebied. Er is nooit tevergeefs een beroep gedaan op medewerlc.ers van de faculteit om een 

project (mede) uit te voeren. Vanuit de vakgroep numerieke analyse is er tevens ondersteuning 

ontvangen bij de numerieke evaluatie van modellen. De onderwerpen van de uitgevoerde 

projecten lagen op de gebieden mathematische fysica (2x), geometrie (3x), statistiek inclusief 

proefopzetten (4x), logistiek (lx) en cryptografie (lx). De nadruk op statistiek viel te 

verwachten, het aandeel van geometrie is echter enigszins verbazend en vonnt wellicht een 

uitschieter. De ervaringen van vorige jaren extrapolerend kan gesteld worden dat het aandeel van 

mathematische fysica vrij constant is. Wat de statistiek betreft valt de grote vraag naar het 

toepassen van proefopzetten op. 

Er is dit jaar gebruik gemaakt van slechts een klein deel van de binnen de faculteit aanwezige 

know-how. Te verwachten valt dat er in de toekomst vanuit de industrie een groter beroep zal 

worden gedaan op dit kennispotentieel. Naast het feit dat de faculteit, en daannee de 

vakgroepen, hiermee extra inkomsten verwerven, is het aantrekkelijke van deze kennisoverdracht 

dat men kennis maakt met vragen die Ieven in de praktijk. Dit kan heel inspirerend zijn voor de 

lopende research en vergemakkelijkt bovendien het verzorgen van stageplaatsen. 



2 

De eerste activiteit op bet gebied van contract onderwijs, namelijk bet verzorgen van een cursus 

bij een bedrijf in huis, was gewijd aan bet onderwerp proefopzetten. Er zijn daarna nog twee 

aanvragen voor statistisch georit!nteerde cursussen binnengekomen, die waarschijnlijk in 1990 

gehonoreerd zullen worden. Het organiseren van cursussen za1 wellicht een constante taak voor 

bet instituut worden. Men dient daarbij te beseffen dat een cursus commercieel pas interessant 

wordt wanneer deze meer dan eens gegeven kan worden. De voorbereiding vraagt namelijk veel 

tijd. Daarom komen in eerste instantie alleen cursussen in aanmerking, die onderwerpen 

behandelen waamaar veel vraag is, zoals bijvoorbeeld statistiek en de theorie en praktijk van 

eindige elementen en splines. 

Ben aanzienlijk deel van de tijd besteed aan intern onderwijs is gestoken in bet 

modellencolloquium/practicum van de ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie. Hierdoor 

was er een vrij intensief contact met de cursisten van deze opleiding, wat door de medewerkers 

zeker a1s stimulerend werd ervaren. Zoals verwacht konden enkele problemen uit de praktijk van 

de contract research in aangepaste vorm gebruikt worden in het modellencolloquium. Veel 

aandacht vroeg de begeleiding van enkele buitenlandse studenten, die in bet kader van het 

European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI) aan de TUB stage liepen. Dit jaar is 

er ook een begin gemaakt met het organiseren en begeleiden van eindprojecten van cursisten 

van de ontwerpersopleiding. Indien deze opleiding groeit in omvang moet er rekening gehouden 

worden met een aanzienlijke taakverzwaring voor het instituut 

Naast bovengenoemde activiteiten zijn er in het kader van de interne research diverse 

voordrachten gehouden en publicaties voorbereid. Sommige projecten lenen zich ervoor om met 

een relatief kleine extra tijdsinvestering een publicatie op te leveren. De industriele vraagstellers 

stellen hierop meestal geen prijs en eisen in sommige gevallen zelfs geheimhouding. Dergelijke 

beperkingen worden bij voorbaat in bet contract vastgelegd. Voor de uitvoerders van een project 

echter is een publicatie of voordracht een bijzonder bevredigende afronding van een project 

Dankzij de organisatiestructuur van het instituut, dat gekoppeld is aan een facultaire werkgroep, 

is daarvoor ook gelegenheid. 
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Binnen de faculteit Wiskunde en Informatica is er een grote groep medewerkers op wie een 

beroep gedaan kan worden voor advies en/of het uitvoeren van projecten. 

Publiciteit, acquisitie 

Over het instituut is een artikel verschenen in Elseviers Magazine, 6 mei 1989, onder de titel 

"Wiskunde te koop". Dit leidde tot een project. Er is een adressenbestand opgebouwd, dat reeds 

goede diensten bewezen beeft bij het versturen van uitnodigingen voor faculteitssymposia. Er is 

een plan ontwikkeld om regelmatig een nieuwsbrief over bet instituut uit te doen gaan. De 

uitvoering hiervan zal naar verwachting in 1990 starten. 

Contract Research Projecten 

Thomassen International B.V., Rheden. 

In fase I van dit project zijn de torsietrillingen in een aangedreven krukas met een 

zuiger geanalyseerd. Via linearisatie van de gecompliceerde bewegingsvergelijldng kon 

dit grotendeels analytiscb gebeuren. In fase II zijn de vergelijldngen opgesteld voor een 

krukas met meer zuigers, eventuele rubberkoppelingen en een vliegwiel. Er is een 

computerprogramma ontwikkeld waarrnee de torsiefrequenties als functies van de 

geometriscbe parameters berekend kunnen worden. Zie rapporten IWDE 89-01 en 90-01. 

Uitvoering: C.J.J.M. van Ginneken, W.JJ. Kuijpers en JM. 

Marine Structure Consultants, Hardinxveld-Giessendam. 

Dit project betreft de statistische analyse van bet trillingsgedrag van een boorplatforrn. 

Via numerieke evaluatie van de bewegingsvergelijldngen worden de slingeringen van een 

boorplatforrn temidden van ruwe zee berekend. Om het optreden van grote uitwijldngen 
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te detecteren moet er soms zeer lang gerekend worden. Door middel van bet toepassen 

van geavanceerde statistiscbe methoden kon deze rekentijd verkort worden. Zie rapport 

IWDE 89-03. Uitvoering H.N. Linssen en SWR. 

Unilever Research, Vlaardingen. 

Nadat in 1988 uit een haalbaarheidsondenoek was gebleken dat bet opzetten van een 

expertsysteem voor proefopzetten binnen Unilever baalbaar was, is in 1989 begonnen aan 

bet ontwerpen en implementeren hiervan. 

Uitvoering: E.E.M. van Berk.um. 

FACE B.V., Valkenswaard. 

Er is geadviseerd bij bet ontwerpen van algoritmen voor bet geautomatiseerd 

rangschikken, bet 'nesten', van scboendelen op een koeiebuid. In dit kader zijn diverse 

planimetriscbe problemen aangepakt. 

Uitvoering: SWR. 

Kemira B.V., Rozenburg. 

Advisering m.b.t. bet opstellen en analyseren van proefopzetten voor metingen in bet 

kader van de verbetering van de waterabsorptie-eigenschappen van kunstmestkorrels. 

Uitvoering: J.T.M. Wijnen. 

Catharina Ziekenhuis, Eindhoven. 

Statistische analyse van pati~ntgegevens om de effectiviteit van de dottermethode te 

vergelijken met die van de bypassmethode. 

Uitvoering: J.T.M. Wijnen. 

Adams Paukenfabriek B.V., Thorn. 

Deelproject I: Er is een zeer uitgebreid computerprogramma ontwikkeld waarmee de 

frequenties van een pauk, waarvan de ketel gemodelleerd wordt als een geflenste 

cylinder, berekend kunnen worden. De luchtbelasting en geluidafstraling is volledig in 

rekening gebracht. Zie rapport IWDE 89-10. 

Uitvoering: SWR, H. Willemsen. 

Deelproject ll: In dit deelproject is nagegaan wat de invloed is van een 

dicbtheidsinhomogeniteit in een rond membraan op de (an)harmoniciteit van bet 

frequentiespectrum. Daartoe is eerst de benodigde theorie afgeleid, waarna een 

computerprogramma van forse omvang geschreven is. 

Uitvoering: JM, H. Willemsen. 
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Aquarius B.V., Weert. 

Fase I. In dit project is nagegaan hoe het oppervlak van een essentieel onderdeel in 

bandaftrekmachines, de 'schouder', wiskundig beschreven kan worden. De formules zijn 

numeriek ge\Tnplementeerd. Zie rapport IWDE 89~06. 

Uitvoering: J. Boersma, JM en A.P.M. Baayens. 

Fase ll. Het schouderoppervlak dient in de praktijk aan zekere randcondities te voldoen. 

In dat kader is een geschikte klasse van oppervlakken geconstrueerd. Daartoe is de 

theorie, die gebruikt is in fase I, op een essentieel punt uitgebreid. Zie rapport IWDE 

89~9. Uitvoering: JM en J. Boersma. 

General Electric Plastics, Bergen op Zoom. 

i) Tweedaagse cursus over proefopzetten. Docenten: R. Doornbos, E.E.M. van 

Berkum en J.T.M. Wijnen. Zie rapport IWDE 89~04. 

ii) Advisering bij het toepassen van proefopzetten. 

Uitvoering: J.T.M. Wijnen. 

iii) Advisering bij bet oplossen van problemen bij de logistiek van bet vullen van 

voorraadsilo 's. 

Uitvoering: J. van der Wal. 

Tulip Computers International B.V., s'Hertogenbosch. 

Advisering bij bet toepassen van een coderingsalgoritme. 

Uitvoering: H.C.A. van Tilborg. 

SKF, Veenendaal. 

Er zijn formules afgeleid voor de beschrijving van de ingewikkelde geometrie van 

machines voor bet centerloos slijpen van niet~cylindrische kogellagers. Er is een daartoe 

strekkend computerprogramma geleverd. 

Uitvoering JM. 

Helvoet B.V., Hellevoetsluis. 

Advisering bij het toepassen van proefopzetten voor het ontwerp van rubberproducten. 

Uitvoering: E.E.M. van Berkum, H.N. Linssen. 

In het kader van veel van deze projecten is software ontwikkeld, die op maat gesneden is voor 

het betreffende bedrijf. Het gebruikersvriendelijk maken van deze programmatuur neemt een niet 

verwaarloosbaar deel van de ontwikkelingstijd in beslag. 
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Onderwijs 

Bijdragen aan het eerste fase onderwijs: 

Zitting hebben in de afstudeercommissie van R. Kersten, die een stage liep bij "De 

Dorschkamp" te Wageningen met als onderwerp de modellering van de vochtopname 

door bladeren, (JM). 

Organisatie van het afstudeerproject van P. Andriesse bij "De Dorschkamp" te 

Wageningen met als onderwerp de analyse van insectenplaaggegevens, december '89 -

juli '90, (begeleiding: H.N. Linssen en JM). 

Bijdragen aan de tweede fase opleiding Wiskunde voor de Industrie: 

i) Aanwezigheid bij en begeleiding van het 'Modellencolloquium/practicum' op 

vrijdagmiddag. In het bijzonder k:unnen bier genoemd worden de voordracht 

'Asymptotische benaderingen voor B0 ~ 0 en 80 ~ oo van de geometrie van een liggende 

druppel', 2 februari, (SWR) en het uitvoeren van een project over torsietrillingen in 

krukassen, waaiVan het onderwerp ontleend was aan de contract research praktijk van het 

instituut, (JM). 

ii) Organisatie van 2 a 3 maanden durende stages: 

J. Laumen, TUE, over 'Modellering van concentratiegradienten van C02 

tengevolge van emissie aan de bodem' bij de Kema te Arnhem. Zie ook Kema 

rapport 82107-MOF89-3287. 

M.A. Petrilli, Bari, Italie, over het genereren van een numeriek rooster via een 

analytische methode gebaseerd op elliptische differentiaalvergelijkingen. 

Uitgevoerd voor ZOWEL, Eindhoven, gedurende mei-juni (begeleiding SWR). 

Zie ook rapport IWDE 89-07. 

S. Kolbe, Kaiserslautem, BRD, numerieke experimenten in het kader van het 

paukanalyse project van het instituut (begeleiding SWR). Zie ook Report IWDE 

89-11. 

iii) Organisatie van eindprojecten van cursisten Wiskunde voor de Industrie: 

K.K. Hong, Parameters schatten in chemische reactievergelijkingen, AKZO, 

Arnhem, september '89 - februari '90, begeleiding R.M.M. Mattheij en JM. 

S.A. de Vries, Stromingsberekeningen aan de Static Mix Reactor, DSM, Heerlen, 

oktober '89 - maart '90, begeleiding SWR. 

P. de Jong, Deformatie van sanitaire keramiek tijdens het bakproces, Sphinx, 

Maastricht, december '89 - mei '90, begeleiding J.K.M. Jansen, A.A.F. van de 
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Ven, SWR. 

H.G.M. Snijders, Het schatten van ketenlengte distributies van polymeren uit 

rheologische meetgegevens, DOW B.V., Temeuzen, januari - juni '90, 

begeleiding, R.M.M. Mattheij en JM. 

J.G. Kester, Het ontwikkelen van een planningsmodel voor de productie in de 

levensmiddelensector, ITP{I'NO, Eindhoven, januari - juni '90, begeleiding J.K. 

Lenstra. 

Bezoek Congressen, Symposia, etc. 

Study Day on Galloping, Universiteit Luik, 10 maart, (SWR). 

24e Nederlands Mathematisch Congres, 30 maart, (JM, SWR). 

4th ECMI Conference, 29 mei - 2 juni, Strobl, Oostenrijk, (JM, SWR). 

Symposium on Applied and Industrial Mathematics, Venetie, 2-6 oktober, (SWR). 

Stromingsakoestiek dag, Kivl, Eindhoven, 9 november, (SWR). 

Symposium Wiskunde voor de Industrie, fac. W &I, TUE, 15 december, (JM, SWR). 

Ontvangst bezoekers 

Prof.dr. D.O. Crighton, Cambridge, 16-17 maart. 

Prof.dr. F. de Hoog, CSIRO, Australie, 17 mei. 

Prof.dr. F.H. Ruymgaart, KU Nijmegen, 7 november. 

Voordrachten 

Investigations on Galloping, voordracht tijdens een studiedag aan de universiteit van 

Luik, 10 maart, (SWR). 

De vorm van een liggende druppel voor grote en kleine oppervlaktespanning, Ned.Math. 

Congres, 30 maart, (SWR). 

Torsietrillingen in Krukassen, Ned. Math. Congres, 30 maart, (JM). 

Een druppel onder grote en kleine oppervlaktespanning, colloquiumvoordracht R.U. 

Leiden, 17 april, (SWR). 

Torsional vibrations in a crankshaft, ECMI conferentie, Strobl, Oostenrijk, 29 mei, (JM). 

Industrial Mathematics Consulting: Some examples, colloquiumvoordracht TU Delft, 7 

juni, (JM). 

Differentiaalmeetkunde en Zakjesplakken, colloquiumvoordracht KU Nijmegen, 18 

oktober, (JM). 
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Eindprojecten nadoctorale ontwerpersopleiding, voordracht Symposium Wiskunde voor de 

Industrie, 15 december, (SWR). 

Rapporten, etc. 

In de rapponenserie van het instituut zijn verschenen: 

IWDE 89-01 Torsional Vibrations in a Crankshaft, J. Molenaar, January. 

IWDE 89-02 JaaiVerslag 1988, J. Molenaar, januari. 

IWDE 89-03 Estimation of the Distribution of Extreme Responses to Random Seas of 

Offshore Structures, H.N. Linssen, S.W. Rienstra, June. 

IWDE 89-04 Statistische Theorie van Proefopzetten, E.E.M. van Berkum, R. Doornbos, J.T.M. 

Wijnen, mei. 

IWDE 89-05 The Shape of a Sessile Drop for Small and Large Surface Tension, S.W. 

Rienstra, June. 

IWDE 89..()6 Shoulder Design for Packaging Machines, J. Molenaar, June. 

IWDE 89-07 An Analytic Mesh Generation Method Based on Elliptic Systems, M.A. Petrilli, 

June. 

IWDE 89-08 WeiVelgeluid en Pulserende Stromingen, A. Hirschberg, S.W. Rienstra, augustus. 

IWDE 89-09 The Optimal Shape of Shoulders, J. Molenaar, november. 

lWDE 89-10 Acoustics of a kettledrum, S.W. Rienstra, december. 

IWDE 89-11 Numerical calculations for the vibrations of a kettledrum shell, S. Kolbe, 

October. 

Verder zijn er drie referee-rapponen geschreven voor de Journal of Auid Mechanics (SWR), een 

bijdrage aan de ECMI Newsletter getiteld "Problems Related to the Acoustics of a Kettledrum" 

(SWR) en een boekrecensie voor de Mededelingen van het WG (JM). 

Publicaties 

Fundamental Aspects of the Kalman Filter with Examples regarding Load Forecasting 

and Acid Rain, Kema Scientific & Technical Reports, Vol. 7, Number 1, February 1989, 

J. Molenaar, H. Visser. Deze publicatie is een herschreven en uitgebreide versie van 

Rapport WD 88-04. 

Estimating Trends in Tree-Ring Data, March 1989, H. Visser, J. Molenaar, submitted to 

Forest Science. 

Torsional Vibrations in a Crankshaft, Proceedings of the 4th ECMI Conference, 
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september 1989, J. Molenaar. 

The Shape of a Sessile Drop for Small and Large Surface Tension, S.W. Rienstra. Deze 

publicatie is identiek aan Report IWDE 89-05 en geaccepteerd door de Journal of 

Engineering Mathematics. 

Generalised KKR Theory for Non-Muffin-Tin Potentials, J. Phys. Condens. Matter 1 
(1989), pp. 6559-6570, J. Molenaar. 


