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Tengeleide 
Voor u ligt een boekje met allerlei vraagstukken uit de dagelijkse praktijk Het zijn snapshots, die 

illustreren dat wiskunde overal nuttig en vaak zelfs noodzakelij"k is. 

De titel op de omslag 'math inside' heeft een dubbele betekenis. Ten eerste geeft het weer dat het in 

deze bundel over wiskunde gaat, zij het in lichtvoetige vorm, maar óók dat heden ten dage technologie 

niet meer denkbaar is zonder wiskunde. Wiskunde is vaak letterlij"k in allerlei systemen aanwezig, 

bijvoorbeeld in de vorm van software. 'Math inside' wil duidelijk maken waar en hoe wiskunde een 

rol kan spelen voor het begrijpen en verbeteren van processen en producten. 

De verzameling van onderwerpen is bij lange na niet uitputtend. In feite kan elk vakgebied profiteren 

van wiskundige inzichten. Maar onbemind maakt onbekend, om maar eens een maatschappelijk 

probleem, dat met name wiskunde treft, aan te geven. Voor sommigen is het daarom minder 

vanzelfsprekend zich tot wiskundigen te wenden, hoewel zij bij uitstek degenen zijn die met up-ta-date 

kennis van modelleren en wiskundige technieken van nut kunnen zijn. 

Natuurlijk, de meeste ingenieurs en anderen die met specifieke bedrijfsprocessen te maken hebben, 

bezitten vaak zelf een goede basiskennis van de wiskunde die voor hun vakgebied nodig is. Er is echter 

een categorie niet-standaardproblemen waar de wiskundig ingenieur de beste garantie biedt voor een 

adequate oplossing. Ik hoop dat dit boekje bijdraagt aan het uitdragen van deze boodschap. 

Bob Mattheij, directeur LIME 
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Betonrot wiskundig te voorspellen 
Betonrot is de schade die ontstaat doordat de wapening in beton begint te roesten. Dit is een expansieve 
reactie, roest zet namelijk uit, en daardoor barst het beton. 

Dit proces is zeer nadelig voor de sterkte van het beton en tast de hele betonconstructie aan. Betonrot wordt 
veroorzaakt door carbonatie of chloride-indringing en komt meestal voor op plaatsen met veel zout: vlak bij zee 
en op bruggen waar zout gestroo id wordt. De beschermende ijzeroxidelaag wordt hierbij verbroken. In normale 

omstandigheden schilfert dit roestproduct af, maar in bas isc he omstandigheden zoals in beton gaat dit proces 
continu door. Een dergelijke aantasting kan leiden tot ernstige verzwakking van het materiaal. Bruggen zouden 
erdoor in kunnen storten. 
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Dit proces kan wiskundig gemodelleerd worden als een zogenaamd vrije-rand probleem (waarbij de rand van het 

ijzer bedoeld wordt) waar een overgang bestaat van het ene materiaal naar het andere (de carbonatie). Dergelijke 
situaties zijn voor het eerst beschreven door joseph Stefan die onderzocht hoe een blok ijs zijn vorm aanneemt. 
Zogenaamde Stefanproblemen doen zich voor in situaties waar sprake is van een overgang van het ene materiaal 

naar het andere, zoals bij chemische reacties offaseovergangen, bijvoorbeeld van water naar ijs en het smelten van 
boter. Bij betonrot zijn er bovendien twee tijdschalen van belang. De ene heeft te maken met de snelh eid waarmee 
water en zouten getransporteerd worden (cm per uur) en de andere met de carbonatie (cm per eeuw). Dit maakt 
het numeriek simuleren van dergel ijke problemen extra complex. Resultaten van deze simulaties kunnen gebruikt 
worden om de levensduur van gebouwen en bruggen te voorspellen. 







Betrouwbare informatie dankzij foutcorrectie 
De signalen die een satelliet uitzendt zitten vol met ruis, maar er kunnen ook 
stukken ontbreken omdat de verbinding slecht is of zelfs tijdelijk uitvalt. Hoe 
kun je ervan verzekerd zijn dat de informatie die je krijgt juist is, of dat de 
informatie die jij verzendt juist wordt doorgegeven aan anderen? 

Binnen de telecommunicatie bestaan er twee vormen van codering: 

datacompressie en foutcorrect ie. Bij datacompressie wordt informatie met zo 

min mogelijk informatieverlies in zo weinig mogelijk symbolen gerepresenteerd , 

met als doel efficiencyverbetering bij opslag en/ of bij transport over een 

kost baar kanaal. Foutcorrectie voegt symbolen toe aan de gecod eerde 

info rmatie, ter bescherming tijdens transport over het kanaal. Bij foutcorrectie 

is de ontvanger in staat om uit de foutief o ntvangen informat ie te herleiden 

wat de verzonden informatie was. Hierbij wordt gebru ikgemaakt van een 

zogenaamde 'foutencorrigerende code'. 

Dankzij wis kund ig onderzoek op het terrein van de coderingstheo ri e 

A 

zijn er nu allerlei coderingstechn ieken beschikbaar, ieder met eigen 

mogelijkheden en beperkingen . Een veel gebruikte foutencorrect ietechniek 

is bedacht door lrving Reed en Gustave Salomon . 

A A A 
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Bewerken van beelden 
Door de enorme grafische mogelijkheden van moderne, snelle computers is het mogelijk geworden beelden 
zodanig te bewerken dat bepaalde aspecten een hogere resolutie krijgen. Beeldbewerking werd belangrijk bij 
de opkomst van snellere computers in de zestiger jaren. Een van de grondleggers van beeldbewerking was 
Azriel Rosenfeld. 

Een beeld bestaat uit pixels, optische actieve elementen op een scherm, die een bepaalde kleuring hebben. 

Op allerlei gebieden waarbij bee ldanalyse een rol speelt, bijvoorbeeld bij medische diagnostiek of onderzoek 

aan materia len, is het noodzakelijk de kwaliteit van de beelden te verbeteren . Typische problemen zijn slechte 

resolutie, slecht contrast, ruis of slechte focus. Om deze problemen tegen te gaan, zijn er tal van wiskundige 

technieken ontwikkeld. Zo is het mogelijk te onderzoeken waar pixels snel van kleuring (zwart ing) veranderen om 

daarmee een rand van een afbeelding aan te kunnen geven . Ook zijn er allerlei filtertechnieken ontwikkeld om ruis 

te verwijderen. Om ontbrekende gedee lten te reconstrueren worden slimme interpolatietechnieken gebruikt. 

Bij medische ingrepen waarbij een katheter wordt ingebracht kan op deze manier zelfs de beweging van 

deze katheter in het bloedvat gevolgd worden. Omdat het per beeldje om heel erg veel pixels gaat, kan dit 

alleen door veel redundante informatie weg te gooien . Op bijgaande illustratie geeft de gele lijn aan waar 

het katheter zich bevindt. 

11 



12 

Een andere toepassing van beeldbewerking is het gebrui k in 

forensisch o nderzoek. Van een stil van een video-opname 

van een rij dende auto met ogenschijn lijk geen informatie kan 

na bewerking toch de identiteit van het voertuig ontfutse ld 

worden . 

Of van een bewogen opname kan met derge lijke 

technieken een scherp beeld gemaakt worden. 

Soms heeft een beeld meerdere relevante 

schalen die ieder apart naar voren gehaald 

kunnen worden . Zo is van een schilderij van 

Dali hieronder in het eerste beeld Galathea 

te zien en in het tweede meer het hoofd van 

Lincoln . 







Chips 
Chips, in het Nederlands geïntegreerde circuits, worden gemaakt van silicium. Dat zijn zeer zuivere kristallen 
die in staafvorm geproduceerd worden. Hiervan worden plakjes, wafers, afgehaald, waarop de chips gemaakt 
gaan worden. 

Dat gebeurt door er eerst een iso lerende laag sil iciumoxide op aan te brengen en daarover een UV-licht 

gevoelige laag. Het basisidee is verder gelijk aan dat van de klassieke zwart-wit fotografte. De niet te belichten 

delen, bepaalde schakelingen van een chip, worden afgedekt met een masker. Na de belichting wordt de wafer 

geëtst ('ontwi kkeld ') en gehard ('geftxeerd'). Dit proces kan zich vele malen herhalen , tot wel veertig keer. Het 

ei ndresultaat is een wafer met daarop een groot aantal chips die worden losgezaagd en in een behuizing worden 
gezet dat met een apparaat kan communiceren. 

Zowel bij het ontwerp als de productie van chips speelt de wiskunde een grote rol. De complexiteit van een chip 

maakt het noodzakelijk de functies van een chip te testen voordat hij daadwerkelijk geproduceerd gaat worden. 

Vooral het masker dat alle details van de chip in negatief bevat moet getest worden . De stromen die in een chip 

lopen, kunnen gemodelleerd worden met behulp van de wetten van Kirchhoff. Deze wiskundige formulering 
vraagt echter om grootschalige numerieke berekeningen . Alleen met de meest moderne wiskundige technieken 

kunnen grotere schakelingen (één miljoen componenten of meer) doorgerekend worden. 

Een heel apart probleem is de daadwerkelijke productie van chips. De componenten op een chip hebben 

afmetingen kleiner dan een honderdduizendste centimeter. Om dergelijke kleine afmetingen aan te kunnen 

moet de positie op de wafer heel nauwkeurig bepaald kunnen worden . Hiervoor gebruikt men monochroom 
licht, dat wil zeggen licht van een bepaalde goiAengte. Het teruggekaatste licht bevat in beginsel informatie over 

vorm en plaats van een elementje op de chip. Zo'n elementje is ongeveer 1 00 nano meter groot, een nanometer 

is een miljardste meter. Met gesch ikte wiskundige mod ellen kan uit de gemeten resultaten de benodigde vorm 

teruggerekend worden. Dat heet een invers probleem en kan tot zeer complexe rekenpartijen leiden. 

0'~ De eerste werkende geïntegreerde schakeling werd 
~ · · op 12 september 1958 door Jack l<i lby van Texas 
!' . · ;;;::::::;"ot.. _,,/ lnstruments gepresenteerd. Vier maanden later 

• · '!'."!\:'~ · deed Robert Noyce van Fairchild Semiconductor 

een soortgelijke uitvinding. Hoewel Noyce later was dan l<i lby werd de 

patentenstrijd u itei ndelijk in 1969 in het voordeel van Noyce beslist . 
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Comprimeren van data 
Om van een signaal of afbeelding alleen het karakteristieke deel te bepalen is het noodzakelijk de data te 

comprimeren. Bij een afbeelding behoort de kleur tot de karakteristieke data. De kleur kan wiskundig worden 
weergeven als een functie van de plaats. Deze functie kan ontbonden worden in verschillende componenten die 
ieder een deelkarakteristiek van de functie weergeven. 

Van oudsher wordt hiervoor de Fouriertransformatie gebruikt, waarbij de componenten gebaseerd zijn op 

frequenties. Kennis van de verschillende componenten geeft de gebruiker meer inzicht in de decompositie van 

een signaal of afbeelding naar de verschillende frequenties. Zo kan een beeld waardevolle informatie bevatten die 

alleen waarneembaar is in het hoogfrequente deel dat voor mensenogen onzichtbaar is. 

Het kan echter ook zo zijn dat deze informatie niet direct van belang is en dus beter weggelaten kan worden. 

Het bekende jpeg-format is hierop gebaseerd. 

De Fouriertransformatie kent ook nadelen. Het is in principe mogelijk een signaal of afbeelding na 

Fouriertransformatie volledig te reconstrueren, maar het opsporen van specifieke tijdstippen of plaatsen waar iets 

bijzonders aan de hand is, is met deze methode nauwelijks mogelijk. In dergelijke situaties biedt de zogenaamde 

wavelettransformatie uitkomst. 

De grote voordelen van waveiets liggen op het gebied van het decomponeren van een signaal in verschillende 

tijdschalen, of in geval van beelden in verschillende resoluties. Waveiets zijn letterlijk vertaald kleine gol~es. Een 

gebruiker kan uit verschillende typen waveiets kiezen die van een zogenaamde moederwavelet afkomstig zijn. 

Deze methode is zeer geschikt om met snelle algoritmen een schaaldecompositie te maken. 
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Toepassing van een wavelettransformatie op een beeld levert een decompositie op van het beeld op verschillende 

detail- of schaal niveaus. Door middel van een zogenaamde inverse wavelettransformatie kunnen onderdelen van 

deze compositie weer terug in beeld worden gebracht. 
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Dansende hoogspanningskabels 
Hoogspanningskabels voor het transport van elektriciteit over grote afstanden zijn gemaakt van een 

aluminium legering en worden opgehangen tussen hoge masten (torens) in het landschap. Een kabel van 

meestal verscheidene kilometers lang is opgespannen tussen twee zware afspantorens, maar wordt daartussen 

gedragen door lichtere draagtorens. Het gedeelte tussen twee draagtorens heet een span, en meet ongeveer 

300 meter. 

In de winter, als de kabel is bedekt met natte sneeuw of ijs, is deze gevoelig voor dwarswind . 

Door de asymmetrische kabelvorm geeft de wind de kabel een kleine ' lift' en een klein beetje torsie. Hierdoor kan 

deze langzaamaan in een verticale trill ing geraken met soms zeer grote uitslag. Deze grootschalige, vrij langzame 

tri ll ingen staan in het Nederlands bekend als lijndansen en in het Engels als galloping. De eerste die het verschijnsel 

verklaarde was de Nederlands-Amerikaanse werktuigbouwkundige den Hartog ( 1932 ). 

Lijndansen vormt een praktisch probleem . Zodra twee naburige kabels elkaar raken ontstaat er door kortsluiting 

grote schade aan het elektriciteitstransport. Ondanks veel onderzoek is het nog steeds niet mogelijk om dit 

lijndansen, tegen redelijke kosten, goed te voorkomen. Omdat het versch ij nsel tamelijk zeldzaam is en bovendien 

slecht schaal baar, zijn experimentele resultaten maar moeizaam te verkrijgen. Daarom biedt wiskundige 

modellering uitkomst. 

: <1> 
I \ 

a 

\ 

De theorie voor een enkele span met vaste 

ophangpunten is wel bekend. Omdat de 

kabel aan de toren is opgehangen met een vrij 

beweegbare isolator van enkele meters lengte, 

zijn twee naburige spans gekoppeld in hun 

bewegingen. Het effect van de koppeling tussen 

twee spans kan met experimentele resultaten 

niet goed verkregen worden . Met een wiskundig 

model kan bijvoorbeeld uitgelegd worden 

waarom trekspanning en verticale beweging 

geheel verschi llende resonanties hebben . Bij het 

ontwerpen van nieuwe netwerken komt deze 

kennis va n pas, zodat het optreden van lijndansen 

meer en meer kan worden voorkomen. 







Delaminatie in kaart gebracht 
Een composiet is een materiaal dat is opgebouwd uit verschillende componenten, die significant verschi llende 
fysische of chemische eigenschappen hebben. Een dergelijk materiaal is in het algemeen niet isotroop, dat wil 
zeggen dat eigenschappen als rek niet van de richting afhangen. Dit wordt anisotropie genoemd. Mechanische 
anisotropie wordt bereikt doordat vaak een van de materialen een vezelstructuur heeft waardoor het in die 
richting weinig buigzaam is. 

Composieten zijn doorgaans vezelversterkte kunststoffen. De vezels kunnen uit glas, koolstof of kunststof bestaan. 
Zij zijn ingebed in een zogenaamde matrix van harsachtig polymeer zoals bijvoorbeeld epoxy. Glasvezelversterkte 
constructies zijn te vinden in de scheepsbouw en de printplaten voor elektronische schakelingen. Een ander soort 
composiet bestaat uit lagen metaal en vezelversterkte epoxy of polypropyleen, een zogenaamd laminaat. De epoxy 
of polypropyleen vervult daarbij de functie van verbindend element tussen de metaallagen . 

De mechanische eigenschappen van 
deze materialen kunnen wiskundig 
beschreven worden , uitgaande van 
de wet van Hooke, die zegt dat 
de vervorming van een materiaal 
rechtevenredig is met de kracht 
die erop werkt. Maar typische 
karakteriseringen als het Poisson 

fiber/ epoxy prepreg getal, de materiaalconstante 
die beschrijft hoe een materiaal 
reageert op een trek- of drukbe

lasting, zijn heel wat complexer dan voor anisotrope materialen die in zich in alle richtingen hetzelfde gedragen. 
Schokken , botsingen of andere vormen van belasting kunnen er de oorzaak van zijn dat een laag in het laminaat 
gaat loslaten . Dit verschijnsel noemt men delaminatie. Omdat composieten in toenemende mate gebruikt worden 
in de luchtvaartindustrie , is dit een punt van zorg voor de fabrikanten van het materiaal. 
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Onderzoek hiernaar vereist een modellering op 

verschillende lengteschalen , waarvan de kleinste op 

moleculair niveau . Op wat grotere lengteschaal is met 

zogenaamde homogenisatietechnieken wiskundig 

het materiaal te bestuderen . Daarbij worden de 

materiaaleigenschappen op een speciale manier 
gemiddeld. Maar om het probleem goed aan te 

kunnen pakken is het essentieel dat juist ook op 

' micron iveau ' gekeken wordt zodat de mechan ische 

eigenschappen van de verschil lende materialen 

meegenomen kunnen worden . Dit vereist een 

koppeling van een probleem op macroniveau, waar 

bijvoorbeeld een trekkracht wordt voorgeschreven, 

met een probleem op microniveau, waar de 

delaminatie zich voordoet. Dit vereist speciale 

wiskund ige technieken. 

mathematisclie 



Discretiseren en oplossen van vergelijkingen 
Veel technische problemen kunnen wiskundig gemodelleerd worden met behulp van zogenaamde 
differentiaalvergelijkingen. In zo'n vergelijking komen grootheden als temperatuur, snelheid, druk of 
spanning en stroom voor. 

Zo'n differentiaalvergelijking geldt dan voor een zeker gebied , 

bijvoorbeeld voor een kamer waarin men de temperatuur wil 

berekenen. De temperatuur is afhankelijk van de plaats in dit 

gebied; de plaats noemt men dan de (onafhankelijke) variabele 

en de temperatuur, en andere grootheden de afhankelijke 
variabelen. De p laatsvariabe le is driedimensionaal (lengte , 

breedte en hoogte bijvoorbeeld), maar door het model te 

vereenvoudigen kunnen soms ook twee of één dimensies 

volstaan . Een andere fundame ntele onafhankelijke variabele 

is de tijd (bij het opwarmen van de kamer bijvoorbeeld) . Een 
differentiaalverge lijking wordt altijd discreet gemaakt. Dat 

betekent dat er punten bepaald worden, een zogenaamd rooster, 

waarop de grootheden (afhankelijke variabelen ) uitgerekend 
worden. 
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Dit is noodzakelijk voor de numerieke aanpak van de vergelijkingen. Zo zijn er bijvoorbeeld eindige d ifferent ies, 

eindige elementen en eindige volu memethoden . Doorgaans leveren deze zogenaamde discrete vergelijkingen op 

hun beurt weer grote stelsels vergelijkingen op die aparte aandacht vragen om numeriek opgelost te worden. 
Het d iscretiseren en oplossen wordt aanged uid met de term scientif1c computing. 

De aldus bepaalde discrete vergelijkingen worden in een algoritme, een rekenvoorschrift, verwerkt dat geschikt 

is voor eva lua t ie op een computer. Het eff1ciënt gebruiken van de methoden is een leidend thema, maar ook het 

onder controle houden van de alom tegenwoordige afrondfouten. In wezen is scientif1c computing een heel oud 

vak, maar pas na de Tweede Wereldoorlog, toen snelle computers geleidelijk aan ter beschikking kwamen, is 

scientif1c computing zich sterk gaan o ntwi kkelen. Met de daaro p gebaseerde software kun nen tal van problemen 
nu d oorgerekend worden. Maar nogal wat praktijkproblemen vragen een eigen aanpak, waardoor standaard 

softwarepakketten niet geschi kt blijken ofte traag zijn. 

De moderne scientif1c computing begint in 1947 bij het verschijnen van een artikel van john von Neumann 
en Herman Goldstine, 'Numericallnverting of Matrices of High Order' . Het is een van de eerste artikelen dat 

het verschijnsel afrondfout bestudeert. leder getal wordt door de computer zo goed mogelijk benaderd , maar 

doorgaans betekent dit dat er een afrondfout gemaakt wordt, omdat een computer maar een beperkt aantal 

cijfers van een getal kan representeren. Daardoor wordt er niet meer exact gerekend en kan de berekening 

onna uwkeurig worden. Bij het toepassen van de bekende ' abc-formule' bij het oplossen van ax2 +x - 1 = 0 
voor de positieve wortel x, verkrijgt men de volgende getallen: 

a x (berekend) x (exact) 

1.0E-04 9 .9990002127E-01 9 .9990002000E-01 

1.0E-06 9 . 9999942904E-O 1 9 . 9999900000E-O 1 

1.0E-08 9. 9998942460 E-0 1 9.9999999000E-01 

1.0E-10 1. 000444171 9E+OO 9 . 9999999990E-01 

1.0E-12 9 .0949470177E-01 1.0000000000E+OO 

1.0E-14 O.OOOOOOOOOOE+OO 1.0000000000E+OO 







Gesimuleerde botsproeven 
Vaak zijn experimenten duur, zeker als het materiaal maar eenmaal te gebruiken is. Dat geldt bijvoorbeeld 

voor botsproeven. Om de impact van een botsing te kunnen onderzoeken worden dummy's geconstrueerd 
waarin zich allerlei elektronica bevindt om de effecten te meten. De dummy's worden in een auto gezet en 
vervolgens wordt in een laboratorium een feitelijke botsing uitgevoerd. ledere botsproef kost een auto en een 
aantal dummy's, en ook veel tijd. 

Daarom is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om 

zowel de mens als de auto te simuleren. Dit zijn beide 

complexe structuren. Een auto bijvoorbeeld moet worden 

weergegeven als een systeem bestaande uit honderden 

of duizenden verbindingen die verbogen of ingedeukt 

kunnen worden. 

Wiskundig kan een botsing dan beschreven worden met de zogenaamde bewegingsvergelijkingen. In feite gaan 

deze verge lijkingen terug op de mechanica die door lsaac Newton is bedacht. Daarnaast moet de vervorming 

van materialen onder uitwendige krachten meegenomen worden. Door de enorme complexiteit van de aldus 

te berekenen oplossing is niet alleen een grote rekenkracht nodig, maar ook speciale, sl imme wiskund ige 

benaderingsmethoden . 

Een goede simulatie van het menselijk lichaam is vanuit mechanisch oogpunt een nog veel ingewi kkeldere klus. 

Voor een botsingsproefvolstaat een dummy die de krachten op het lichaam meet en misschien een modellering 

van botten en beenderen, met breukgedrag. Als de dummy ook moet lopen , is dit veel moeilijker te modelleren 

en daarmee extreem moeilijk te simuleren. Een goede modellering hiervan stuit op de grenzen van wat op dit 

moment met 'white box' modellen mogelijk is. Dit is goed te zien in films waarin gesimuleerde dummy's nogal 

houterig bewegen . 
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Hogere rekensnelheid voor computers 
Een wiskundig model geeft doorgaans een uitdrukking waaraan de gewenste oplossing moet voldoen maar 

die nog wel 'opgelost' moet worden. Dit oplossen gebeurt met behulp van een algoritme dat een aantal 
voorschriften bevat die een computer moet verrichten om de 'uitkomst' te berekenen. 

ledere stap in dit rekenproces, vooral de zogenaamde elementaire rekenstappen, optellen, aftrekken en 
vermenigvuldigen en delen kost een hoeveelheid tijd, die men aangeeft met flop (floatingpointoperation). Het aantal 
flops per seconde, ook FLOPS genaamd, is een maat voor de snelheid van een computer. Een moderne pc rekent 
met 30 GFLOPS, GigaFLOPS: 3 x 1 0 10 operaties per seconde) . Door parallel te rekenen met vele processoren kan 
deze snelheid met een factor 1000 of meer vergroot worden TFLOPS, TeraFLO PS. Dit betekent echter wel dat de 

algoritme zodanig geformuleerd moet worden dat ook alle processoren efficiënt tegelijkertijd kunnen rekenen. Dit 
vereist vaak een aparte, soms andere, wiskundige aanpak van het probleem . 

De wet van Moore zal ooit niet meer gelden. De reden daarvoor is dat de 
steeds verder doorgevoerde miniaturisatie niet langer alleen afhankelijk 
is van technologische vooruitgang, maar ook gehinderd wordt door 
fundamentele fYsische barrières. 
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Computers worden steeds 

sneller. Een beroemde wet die 
deze toename weergeeft is 
genoemd naar Moore ( 1965): 
Elke 24 maanden verdubbelt 
het aantal transistoren op een 
chip. Dit heeft tot gevolg 
dat de afstanden tussen de 
transistoren kleiner worden 
en daarmee een mogel ijkheid 
de snelheid van informatie 

te vergroten . Ruwweg is deze 
wet dan ook een maat voor 
de toename in rekensnelheid . 
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Indirect meten 
Sommige processen lenen zich niet voor directe meting. Bijvoorbeeld omdat er niet bij te komen is of omdat 

er anders een productieproces gestopt zou moeten worden. In dergelijke gevallen moet de informatie op een 
indirecte manier verkregen worden. 

Een goed voorbeeld hiervan is het bij houden van de kwa liteit van een ove nwand, die van binnen door corrosie 
la ngzamerha nd dun ner wordt. Bij een hoogoven worden in een continu proces ijzererts en kolen aangevoerd en 

het vloeibare ijzer met slakken afgevoerd . Ged urende een looptijd van tien jaar wordt de wand van de oven steeds 
dunner. Het gebru ik van de oven wordt gestopt al s de wand zo dun wordt dat hij kan gaan breken. De wanddi kte 
zeif is niet meten, en daa ro m wordt de temperatuur als indicator gebruikt. Op verschillende plaatsen in de wand 
zijn daartoe warmtesenso re n aangebracht. 
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Het probleem kan met behulp van simulatie 'opgelost' worden. 
Bij een zekere dikte van de wand en een bedrijfstemperatuur aan 
de binnenkant en een 'buitentemperatuur' aan de buitenkant, 

is de temperatuur in de wand als functie van de plaats te 
berekenen. De gedachtegang wordt nu omgekeerd: met een 
bepaalde temperatuur op een zekere plaats kan zo de afstand 
tot de binnenkant van de wand afgeleid worden. Dit noemt 
men een inverse berekening. Maar kleine meetfouten kunnen 

grote effecten geven in de voorspelde (rest)dikte van de wand; 
de temperatuur verloopt ook niet zo heel veel als functie van de 
afstand. Dit type problemen heet slecht gesteld ('ill posed'). Er 
zijn gelukkig zogenaamde regularisatietechnieken waardoor het 
terugrekenen toch tot bruikbare resu ltaten leidt. De bekendste 
regu larisatiemethode is afkomstig van Tichonoff. 

Er zijn talrijke slecht gestelde problemen. Bijvoorbeeld in de tomografie, waarbij de vorm van botten of gezwell en 
in een lichaam teruggerekend zou kunnen worden door de opgevangen reflecties van energiepulsen. Een ander 
voorbee ld is de seismiek, waarbij met de weerkaatsing van akoestische signalen de samenste lli ng van de bodem in 
kaart kan worden gebracht. 







Laserboren 
Een laser is een lichtbron die in staat is een smalle coherente bundel licht voort te brengen. Het licht van 
een laser is daardoor praktisch monochromatisch, in tegenstelling tot de meeste lichtbronnen, die in allerlei 
richtingen licht uitzenden in een breed spectrum van golflengtes en fasen. De eerste werkende laser werd in 

1960 gebouwd door Theodore Maiman. 

Aanwijslasers zoals gebruikt in het onderwijs , in waterpassen en waterpasinstrumenten , streepjescode lezers 

in kassa 's en telescoopvizieren hebben een gering vermogen . Maar er zijn ook lasers met een zeer grote 

energieafgifte , die deze energie soms ook nog in zeer korte impulsen kunnen afgeven , in mil I i- micro- en soms zelfs 

nanoseconden. Zulke lasers kunnen worden gebruikt om materialen te snijden , gaten te boren of materiaal van 

een oppervlak te laten verdampen . Vanwege hun grote energie en omdat ze op zeer kleine schaal kunnen werken 

zijn ze onmisbaar geworden voor het boren van gaten in allerlei harde materialen. Zo worden ze gebruikt om 

trekgaten te maken uit diamant. 

Een andere toepassing is het boren van koelingsgaten in schoepen van straalmotoren. Aan het warme uiteinde 

van de motor worden de schoepen gekoe ld met relatief koele lucht die erop wordt geblazen via kleine gaatjes. 

Zo beschermt een klein laagje koele lucht het blad tegen de hete verbrandingslucht. Het boren van de gaatjes 

waardoor deze lucht wordt aangevoerd gebeurt met een percussiemechanisme. In microseconden wordt het 

materiaal 'weggesmolten' . 
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Hierbij doen zich tal van prob lemen voor, zoals het focusseren van de laser, het te heet worden van de omgeving 

van het gat en de vraag hoe zo snel mogelij k zo veel mogelijk van deze gaatjes te boren . Per motor zijn een paar 
honderdduizend gaatjes nodig. Een eerste modelleringsstap brengt het opwarmen en smelten in kaart. Door 
de toenemende druk wordt het gesmolten materiaallangs de kant uit het gat gedrukt . Dit gesmolten materiaal 

is relatief koel, waardoor een deel als vast materiaal ac hterblijft. Dit is een ongewenst proces. Met behulp van 
simu latiemodellen waarbij de parameters eenvoudig gewijzigd kunnen worden kan hierin gestuurd worden om het 
proces te optimaliseren . 

_ _._ _____________________ ---~----~---- -



Lekken in vacuümverpakkingen 
Bij de productie van vacuüm verpakte voedingswaren zoals vlees of koffie kunnen microlekken ontstaan, 

minuscule gaten in het pak. Deze microlekken hebben tot gevolg dat de houdbaarheid of kwaliteit sneller 

achteruit gaat. Het leeglopen duurt enkele dagen en wordt daardoor vaak pas opgemerkt als de klant het 

product al heeft gekocht, met alle nare gevolgen van dien. 

Het is daarom van belang om tijdens het productieproces snel in te kunnen grijpen. Om microlekken te detecteren 

wordt zeer regelmatig een klein aantal pakken van de lopende band gehaald en getest met een speciaal hiervoor 
ontwikkeld apparaat. Deze test duurt een minuut per pak en levert een ja/nee antwoord op. 
De frequentie waarmee microlekken optreden is zeer laag, zowel in een normale situatie als in een verstoorde 
situatie. Dit maakt het moeilijk om de schaarse gegevens goed te interpreteren. 
Het is uiteraard erg kostbaar om vanwege een vermeende verhoogde frequentie van microlekken de productie stil 

te leggen en de reden van de verstoring op te sporen. 
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Statistiek levert hulpmiddelen om dit probleem aan te pakken. De basisgedachte, die teruggaat op ideeën van 
Walter Shewhart uit de jaren twintig van de vorige eeuw, is dat het mogelijk is natuurlijke procesfluctuaties te 
onderscheiden van fluctuaties ten gevolge van procesverstoringen. Shewhart gebruikte de normale verdeling, ook 
wel klokkromme genoemd, om de fluctuaties te modelleren en rekende met behulp van kansrekening grenzen uit 
die het verschil aangeven tussen gewone situaties and verstoorde situaties. Deze aanpak is geschikt voor grote 
procesverstoringen indien het mogelijk is fYsische parameters als druk of temperatuur te meten. In het geval van 

de vacuümverpakkingen zijn alleen ja/nee data beschikbaar, dus alleen aantallen gebeurtenissen. 
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Modelleren 
Om een bepaald probleem op te lossen, bijvoorbeeld hoe een productieproces verbeterd kan worden of 
hoe überhaupt het product te maken, is het nodig de problematiek terug te brengen tot een hanteerbaar 
probleem, waarbij minder relevante zaken uit de probleemstelling weggelaten worden. 

Allereerst tracht men het verschijnsel zo goed mogelijk te beschrijven met zo min mogelijk parameters. Om 

bijvoorbeeld de getijdenwerking te bestuderen wordt wel de invloed van de maan bekeken maar die van de zon 

verwaarloosd, omdat deze laatste voor dit verschijnsel relatief erg klein is. 

Men kan op een drietal manieren te werk gaan . De eerste is de white-box modellering. Uitgaande van fYsische 

wetten, die bijvoorbeeld het verband tussen snelheid en kracht weergeven, kan een wiskundige beschrijving van 

een verschijnsel gegeven worden: vergelijkingen waaraan de gevraagde grootheden moeten voldoen. Deze kunnen 

dan verder onderzocht worden op een aantal karakteristieken. Een belangrijk onderdeel is het zogenaamde 

dimensieloos maken, dat wil zeggen dat de vergelijkingen gelden onafhankelijk van de wijze waarop de grootheden 

bekeken worden, bijvoorbeeld afstanden in meters of mijlen . Door verder onderzoek hiervan kunnen de 

vergelijkingen soms vereenvoudigd worden. Zo kunnen kleine bijdragen weggelaten worden of is het probleem 

met minder (ruimte)dimensies ook nog goed te beschrijven. 

Uiteindelijk worden dan numerieke simulaties hiervan 

uitgevoerd (zie ook differentiaalvergelijkingen ) en kan dit 

resultaat aan de realiteit getoetst worden. Soms vindt er 

daarna een aanpassing van het model plaats. De kracht 

.JIIf van dit modelleren is de universaliteit van de wiskundige r vergelijkingen die men verkrijgt. Zo speelt eenzelfde 

type vergelijking bij zowel het weer als bij 

het vliegen van een vliegtuig een rol; niet 

alleen ogenschijnlijk heel verschillende 

problemen maar ook met heel verschillende 

lengteschalen. 
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Een tweede aanpak is die van de black-box. Daarbij zijn er alleen waarnemingen beschikbaar en moeten hieruit 

conclusies getrokken worden. Dit behoort tot het terrein van de statistiek. Bijzondere situaties zijn die waarin 

eigen lijk er erg weinig waarnemingen voorhanden zijn en die waar er juist erg veel zijn, zodat uit die vele opties een 

verstandige keuze gemaakt moet worden. 

De grey-box tenslo tte is een mengeling van de vorige twee vormen van modellering. Zo kunnen data verkregen uit 

een b lack-box model gebruikt worden om de vergelijkingen in een white-box model concreet te maken . 

In bijna alle gevallen is gebruik van een computer noodzakelijk om de vaak grootschalige berekeningen uit te 

voeren . Door de snelle ontwikkelingen op computergebied heeft het gebruik van wisku nde een enorme vlucht 

genomen en zijn zo allerlei nieuwe theorieën en technieken ontstaan, zonder welke de moderne technologie 

ondenkbaar zou zijn geweest. De moderne toegepaste wiskunde kan dan ook niet meer zonder computers. 

Hoewel praktisch elke ingenieur modelleert kan de bijd rage van de wiskundige bij het modelleringsproces heel 

belangrijk zijn, omdat hij als geen ander kennis heeft van het arsenaa l aan methoden en tech nieken en getraind is 

in het b ijstellen en uitbreiden hiervan . In de Lage Landen kan Sirnon Stevin als eerste wiskundig ingenieur gezien 

worden, iemand die zijn vak ook in praktijk bracht. 







Modelleren met data 
In allerlei bedrijfssituaties worden gegevens bijgehouden, zoals productiegegevens, bijvoorbeeld van de output 
van productielijnen maar ook van procesparameters en klantgegevens. De stormachtige ontwikkeling van de 
automatisering heeft er toe geleid dat het in allerlei bedrijfsomgevingen mogelijk is om grote databestanden 
aan te leggen. 

Tegelijkertijd is er een groeiend aantal situaties met weinig data door het steeds meer klantgericht werken met 

korte productieruns. In beide gevallen kan wiskunde helpen met het halen van nuttige informatie uit deze data. 

Het meest eenvoudige gebruik van data is het berekenen van eenvoudige statistische kengetallen zoals 

gemiddelden of standaardafWijkingen. Het is door de overvloed van software gemakkelijk om een eenvoudige 

grafische weergave van de data te maken zoals een strooidiagram, taartdiagram of histogram. Dit zijn voorbeelden 

van datareductie, het reduceren van een te hoge complexiteit van data tot meer simpele, laagdimensionale 

weergave. 
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Maar dankzij wiskunde kan met de data meer gedaan worden. Voor data-analyse zijn kansmodellen te gebruiken, 

dat wil zeggen modellen waarvan de uitkomsten van toeval afhangen. Denk bijvoorbeeld aan het werpen van een 

munt of het aantal klanten in een bepaalde periode. 

! ~ 

Een simpel voorbeeld om dit te illustreren is het volgende. In het diagram zijn 

metingen weergegeven van een chemisch proces waarin de temperatuur op 

de horizontale as gevarieerd wordt om tot een maximale opbrengst te komen, 

aangegeven op de verticale as. Het doel is om te komen tot een zo hoog 

mogelijke opbrengst. Alleen op de waarnemingen afgaand ligt de maximale 

opbrengst bij de met rood aangegeven waarneming. Dit wordt vaak het piek-

the-winner principe genoemd. 
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Ervan uitgaande dat de opbrengst een chemisch/fYsische verklaring moet hebben, kan geprobeerd worden om op 
een wiskundig verantwoorde manier een eenvoudige functie te vinden die zo dicht mogelijk bij de waarnemingen 

blijft. Bij deze methode is er een hoger optimum, aangegeven met de groene pijl. In de praktijk gaat het natuurlijk 

om veel meer factoren waardoor in een hoogdimensionale ruimte gewerkt wordt. 

In de statistiek, het gedeelte van de wiskunde waarin (kans)modellen gemaakt worden aan de hand van data, zijn 

onder de naam regressie-analyse veel technieken bekend voor dit type problemen. 

Statistische methoden zijn gebaseerd op kansrekening. Kansrekening is de naam van het onderdeel van de 

wiskunde waarin de eigenschappen van kansmodellen bestudeerd worden, onder de aanname dat het kansmodel 

volledig bekend is. De grens is niet altijd duidelijk te trekken Een toevalsgrootheid wordt ook wel stochast 

genoemd, vaak wordt de verzamelnaam stochastiek gebruikt. 

Als de data te complex zijn 

om aan de hand van modellen 

tot zinvolle uitspraken te 

komen, dan zijn er wiskundige 

technieken beschikbaar om 

tot datareductie te komen. 

Een voorbeeld hiervan zijn de 

metingen aan een spectrum, 

waarin vaak van duizenden 

golflengten intensiteiten 

gemeten zijn. Een benaderend 

model wordt gekozen, waarin alleen de belangrijkste invloedrijke factoren voorkomen. Na het berekenen van een 

model moet er altijd een validatieslag plaatsvinden. 

Een statisticus gebruikt alle data die voorhanden zijn. Data a priori reduceren door voor het gemak 
gemiddelden te rapporteren is uit den boze. Verder hoeven waarnemingen niet exact bekend te zijn. Zo 

komt het bij levensduurtesten, waarin door het veranderen van omstandigheden de tijd virtueel versneld 

wordt, voor dat levensduren van niet gefaalde producten niet bekend zijn. Maar het is wel bekend dat deze 

producten ten minste de tijd die de test duurde hebben gehaald. Zulke data kunnen en moeten meegenomen 

worden in statistische analyses. Dit heet gecensureerde data. 

Bij data mining zijn de data zijn soms zo willekeurig verzameld en vaak zo onnauwkeurig, dat de gebruikelijke 

statistische modellen niet altijd toepasbaar zijn. Met behulp van voorwaardelijke kansen en de regel van 

Bayes worden dan via de heuristiek verbanden gevonden. Voorbeelden zijn analyses van klantenkaart

gegevens door winkels en kredietrisico-inschattingen door banken. 
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Model orde reductie 
Met het voortschrijden van de rekenkracht van computers en numerieke algoritmen is het mogelijk om steeds 
complexere problemen op te lossen. Was het vroeger al heel mooi als het lukte het elektrische gedrag van 
elektronische schakelingen te simuleren, tegenwoordig worden ook de eventuele ongewenste stralingseffecten, 
de temperatuurhuishouding en mechanische aspecten meegenomen in de berekeningen. Men wil zelfs een 
optimaal ontwerp van de schakeling kunnen berekenen die dan ook nog zo min mogelijk materiaal gebruikt. 

De consequenties hiervan zij n verregaand. Algoritmen en software voor individuele aspecten van een probleem 
moeten aan elkaar worden gekoppeld, wat leidt tot enorme aantallen vergelijkingen met zeer veel variabelen 

en een grote hoeveelheid ontwerpparameters. Vaak is het ec hter niet nodig al deze systemen met grote 

nauwkeurigheid aan e lkaar te koppelen. Bij het hiervoor genoemde voorbeeld va n de elektronische schakelingen 

.... .... 
==; =ï...> 

is het pas sinds kort nodig om de invloed die de verbindi ngsd raden op elkaar hebben te analyseren, omdat ze 

door de mi niaturisat ie steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Vaak is een globa le benadering van het gedrag 

voldoende om de invloed die verschillende deelaspecten op elkaar hebben te analyseren en nagenoeg optimale 

ontwerpen door te rekenen . 

Voor veel toepassingen is het voldoende te kijken naar het glo bale gedrag va n een systeem en slechts de 

dominante eigenschappen te berekenen. Dit kan door het gebru ik van een nieuwe d iscipline bi nnen de wiskunde: 

model orde reductie. Hiermee probeert me n de complexe modellen sterk te vereenvoudigen om de relaties t ussen 

invoer en uitvoer op een efficiente wijze te kunnen bepalen. 
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De nauwkeurigheid van het benaderde model kan worden aangepast. Hieronder wordt dit schematisch 

weergegeven: links een gedetailleerd plaatje van een konijn, rechts een zeer vereenvoudigde weergave. Toch zal 

eenieder onmiddellijk beamen dat het meest rechtse plaatje een konijn voorstelt . 

.... 

Zo werkt het ook voor praktische problemen. Traditionele numerieke methoden zullen vaak leiden tot een 

complex model met zeer veel detailinformatie, terwijl toepassing van model orde reductie leidt tot een veel 

eenvoudiger model waarin desalniettemin de karakteristieke eigenschappen van het probleem behouden zijn. 

De elektronische industrie speelt een belangrijke rol in het toepassen en ontwikkelen van model orde reductie

technieken. Dit heeft alles te maken met de noodzaak om het gedrag van individuele onderdelen van een 

elektronische schakeling zeer compact weer te kunnen geven, aangezien de uiteindelijke simulatie waar ontwerpers 

in geïnteresseerd zijn , soms wel uit miljoenen van die componenten bestaat. Een voorbeeld is de geïntegreerde 

spoel. 



Eenzelfde reductiemethode is noodzakelijk als men de werking van het zogenaamde substraat analyseert 

in een elektronische chip. Zo'n substraat kan ook weer in detail worden gesimuleerd met behulp van de 

Maxwellvergelijkingen, maar het blijkt in de praktijk voldoende om slechts de resistieve werking van het substraat 

in beschouwing te nemen. Het substraat wordt dan ook vaak voorgesteld door een complex, en vooral (te) groot, 

netwerk van weerstanden. Wederom biedt model orde reductie hier een oplossing voor het probleem van de 

grootte van het netwerk. Zoals blijkt uit onderstaande tabel, kan model orde reductie hier zeer effectief zijn. 

oorspronkelijk gereduceerd 
aantal weerstanden aantal weerstanden 

Netwerk 1 8007 1505 
Netwerk 2 161183 14811 

Model orde reductie is oorspronkelijk ontstaan in het vakgebied van de meet- en regeltechniek, maar is qua 

formulering typisch een wiskundig probleemgebied. Dankzij het gebruik van moderne rekenmethoden is er de 
laatste jarenflinke vooruitgang geboekt. Model orde reductie biedt een krachtig instrumentarium voor het 

aanpakken van de hedendaagse problemen, met name voor het analyseren en optimaliseren van systemen en 

producten. Dat verklaart de grote belangstelling vanuit de industrie. 
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MRI-scanners 
De eerste die zich realiseerde dat met magnetic resonance een beeld van levend weefsel gemaakt kon worden 
was de Amerikaan Raymond Damadian. Daarmee was in 1970 magnetic resonance imaging (MRI) geboren. 

Magnetic resonance maakt gebruik van het feit dat de waterstofkern een magnetisch veld heeft. Dit minuscule 

magneetje kan met een extern magneetveld mee of ertegenin werken (spin) . Tussen deze twee toestanden bestaat 
een energieverschiL Wordt de kern blootgesteld aan een magnetische puls , dan kan de spin daardoor omklappen. 
Na een tijdje valt deze weer terug in de oude toestand en zendt daarbij een foton uit. In beginsel kunnen 
waterstofkernen aanslaan door het magneetveld te variëren . Dan kan gemeten worden hoeveel straling van 

verschillende galAengten terugkomt en hoeveel waterstofkernen op welke plaats zitten. 

Een MRI-scanner bestaat uit een beweegbare tafel, waar de 
patiënt op plaatsneemt. Deze tafel kan nauwkeurig in een 
holle cilindrische magneet worden geschoven, waarvan het 
magneetveld- tussen 0,5 en 7 tesla sterk- wordt opgewekt 

door supergeleidende spoelen. Deze moeten door vloeibaar 
helium worden gekoeld. De apparatuur die daarvoor nodig 
is maakt het apparaat nog steeds zo duur. 
In een MRI-scanner worden grote hoeveelheden data 
verwerkt en via inverse berekening worden driedimensionale 
plaatjes gemaakt. Aangezien verschillende weefsels 
verschillende waterstofdichtheden hebben, is het 
mogelijk deze zichtbaar maken . Om het resultaat te 
visualiseren wordt de scan door de computer meestal als 
een aantal ' plakjes' van het lichaam gepresenteerd. Ook 
driedimensionale weergaven van bepaalde structuren in 
een bepaalde lichtval behoren tot de mogelijkheden. 
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Wiskunde speelt een cruciale rol bij zowel het ontwerp als het gebruik 

van de MRI-scanner. Dankzij de theorie van Maxwell is elektro

magnetisme te modelleren en is het mogelijk de magneetvelden 

numeriek te simuleren voor allerlei situaties. Daarmee zijn ontwerpen 

te maken en te verbeteren . De informatie die de scanner verzamelt, 

moet omgezet worden in beelden, waar verschillende wisku ndige 

technieken voor bed acht zijn . Beeldbewerking wordt toege past om 

de resolutie zo hoog mogelijk te maken . Op dit moment hebben 

MRI-scanners een resolutie van ongeveer 0,3 millimeter. 

voor hun onderzoel< OP. het gebied van MRl. 



Olie oppompen 
Olie is nog steeds een van de belangrijkste bronnen van energie. Noodzakelijk voor de aanwezigheid van olie 
is een relatief poreus gesteente dat aan de bovenkant afgesloten wordt door een relatief harde steenlaag. 

De olie, maar ook aardgas, bevindt zich dan mogelijkerwijs in de porien van 

het poreus gesteente. Omdat olie, en zeker gas, Iichter is dan water zou het 

gemakke lij k door het water verd rongen kunnen worden op plaatsen waar 

deze geo logische format ie niet aanwezig is. Zo'n oliereserve is vaak een vrij 

dunne maar uitgest rekte laag. Nadat een reservoir is gevo nd en worden er 

meerdere gaten geboord. De zeer viskeuze olie wordt nu om hoog gepompt 

door er tegelijkertijd aan de andere kant van het reservoir onder hoge druk 

water in te pompen . Het water verdringt de olie op een ingewikkelde manier. 
-c.c 
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De scheiding tussen water en olie lij kt op een gu irlande. Dit verschijnsel noemt men ' fingering'. Als een van 

de 'vingers' te ver doorschiet kan de wateraanvoerput in verbinding komen te staan met een oppompput. Als 

dat gebeurt, kan in het gunstigste geval met andere boorgaten een poging gedaan worden de restanten van 

het reservoir alsnog op te pompen. Als dat niet lukt gaat de bron verloren. Zonder extra maatregelen kan men 

hoogstens ongeveer dertig procent van de olie omhoog pompen. Een ander probleem is het zeer stroperige 

karakter van sommige oliesoorten . Om de olie wat vloeibaarder te maken wordt wel stoom geïnjecteerd in plaats 

van water. 

Oliereservoir modellering is een complex probleem. Voor elk reservoir moeten simulaties worden gedaan om de 

aanwezige olie zo volledig mogelijk op te pompen. Daarbij speelt de geometrie van het reservoir een belangrijke 

rol. Deze bepaalt bijvoorbeeld waar er geboord moet worden . Een o liereservoir simulatie leidt tot zeer grote 

systemen van vergelijkingen. Om deze vergelijkingen op te lossen moet een methode worden gekozen waarbij 
het aantal vergelijkingen niet te groot is, zodat ze passen binnen de hardwaremogelijkheden. Bovendien moet de 

methode snel genoeg zijn om dergelijke grootschalige berekeningen uit te voeren . 

De eerste onderzoekingen naar dit soort stromingen door poreuze media werden gedaan door Henry Darcy. De 

berekeningen zijn erg complex en er zijn tal van wiskundige methoden bedacht om binnen aanvaardbare tijden de 

stroming te kunnen simuleren. 
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Oplossingen voor de offshore-industrie 
Met de opkomst van olie- en gaswinning uit bronnen onder de Noordzee is er in Nederland een internationaal 

toonaangevende offshore-industrie ontstaan. Deze industrie kent specifieke problemen waarvoor nieuwe 

technologische oplossingen nodig zijn. Een voorbeeld betreft het leggen van pijpleidingen. 

Voor de exp lo itatie van gas- en o li eb ro nnen 

onder de zeebode m zijn o nd erzeese 

pijpleidingen nodig, voor het transport van 

de gewonnen producten naar vulpunten 

voor contai nersc hepen of naar de wal. Deze 

pijpl eid inge n worden meestal ge legd door de 

met beton verzwaarde pijp van een legschip 

afte hangen en gele idelijk uit te vieren. De 

pijpelementen worden aan boord aaneen 

gelast. Gedurende het legproces zakt de pijp 

onder zijn eigen gewicht in eenS-bocht (S-Iay). 
In heel diep water wordt de pijp ook 

wel verticaa l te water gelaten en komt de 

pijp leidingen te hangen in een J- bocht U-lay). 
Dit proces gaat gepaard met grote 

buigspanningen . Dit kan tot gevolg hebben 

dat de pijp knikt, waardoo r de pijp leidingen 

onbruikbaar wordt . Om de bochte n in de pijp 

te strekken tot onder de kritische knikgrens 

wordt vanafhet sch ip aan de pijp getrokken. 
De hiervoor benodigde machines zijn echter 

zeer kostbaar. Het is dan ook belangrij k een 

optimaal o ntwerp te maken en rekening te 

houden met de mecha ni sc he eigenschappen 

van de pijp. De t rekkrac ht moet min imaal zijn, 

maar genoeg om knik te voorko men. 



Wiskundige modellering toont aan dat de pijp zich onder deze omstandigheden niet gedraagt als een klassieke 

doorbuigende balk, maar als een verstijfde kabel. De buigstijfheid per lengte-eenheid is veel kleiner dan het 

gewicht. Er moet bij modellering dan ook reken ing worden gehouden met twee verschillende lengteschalen . Na 

modellering blijft een wiskundige vergelijking over, die vanwege de twee schalen echter met speciale methoden 

numeriek opgelost moet worden. 

Het begrip mechanische stijfheid blijkt daarmee ook bij numerieke simulatie voor problemen te zorgen. Meer 

algemeen komen ' stijve differentiaalvergelijkingen' overal voor. Zij zorgen vaak voor grote problemen bij 

simulaties. Bij gebruik van standaardmethoden loopt de berekening gewoon vast, of duurt op zijn best vele malen 

langer dan het geval zou zijn bij het gebruik van een aangepaste methode. 

S-lay en J-lay 
In de loop der tijd is het pijpleggen steeds geavanceerder en technologisch spectaculairder geworden. In 

de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd de techniek gebruikt in ondiep water tot tien meter zoals m de 

Golfvan Mexico, zonder 'aanspannen'. Toen in de jaren zestig tot tachtig in steeds dieper water van enkele 

honderden meters, zoals in de Noordzee, geboord werd, moesten de pijpen aangespannen worden om kn1k 

te voorkomen. Daar werd toen de techniek van horizontaal Uitvieren over een stinger, de S-lay, voor gebruikt. 

Eind jaren tachtig en negentig werd de J-lay bedacht voor extreem diep water van enkele kilometers, zoals 1n 

de Middellandse Zee. 
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Optimaliseren van verbrandingsprocessen 
Verbrandingsprocessen vormen de belangrijkste bron van energie. Bij verbranding van kolen en 

koolwaterstoffen zoals gas en olie komen echter stoffen vrij die s lecht zijn voor het milieu, zoals het 
broeikasgas C02 en het 'zure' NOx. Het optimaliseren van de verbrandingsprocessen staat daarom. volop in 
de belangstelling. 

Verbranding is een chemisch proces 

waarbij een stof reageert met 

zuurstof. De reactie gaat doorgaans 

gepaard met het vrijkomen van 
warmte. De vlam die mogelijk 

ontstaat geeft het gebied aan waar 
deze reactie plaatsvindt. De eerste 

wetenschappelijke verklaring voor 

dit verschijnsel werd door Jan van 
Helmont in de zestiende eeuw 

gegeven. 

Naast experimenteel onderzoek zijn sim ulatiemodellen 

tegenwoordig onontbeerlijk om verbrandingsprocessen te 

voorspellen en te optimaliseren. De chemische reacties die 
optreden bij verbranding van zelfs zoiets eenvoudigs als 

methaan zijn zeer complex. Om verbranding te modelleren 
moet daarnaast ook de stroming en de temperatuur van het 

gas en de verschillende producten meegenomen worden . 

Een typisch kenmerk van dit type probleem is het optreden 
van verschillende tijdschalen. Sommige reacties duren 

extreem kort, terwijl andere relatieflang duren. Hiervan kan 

gebruik worden gemaakt om de vergelijkingen aanzienlijk te 

vereenvoudigen en daarmee een vlam te simuleren. 
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Een toepassing is het optimaliseren van een verbrandingsmotor. In 1867 construeerde Otto de eerste motor d ie 

gebruik maakte van de energie die vrijkomt bij het verbranden van gas. Bij gebruik van verbranding als energiebron 

is de zogenaamde Carnotwaarde van belang. Deze waarde geeft het maximale rendement aan van zo'n proces. 

Modelleren helpt bij het zoeken naar het optimaliseren van het rendement. 

Een ander voorbeeld waarbij simulaties een 

grote rol spelen is het onderzoek naar geluid 

in cv-ketels. Dit geluid wordt veroorzaakt door 
een vlam die niet stabiel is maar fluctueert. 

Omdat de verschillende parameters van de 

brander eenvoudig in een simulatie veranderd 

kunnen worden kan zo een optimale set 

gekozen worden waardoor bijvoorbeeld het 
geluid minimaal is of de frequentie zo laag dat 

het niet meer hoorbaar is. 

in~uisitie vanaf.1625 







Productie van flessen 
Glas is een materiaal dat bruikbaar is voor uiteenlopende toepassingen. Het kan breekbaar zijn maar ook 

zeer buigzaam, zoals glasvezel. Glas kan in allerlei vormen geperst, geblazen of gegoten worden. Het wordt 
gemaakt van zand en soda, dat in een grote oven gedurende 24 uur gesmolten en gemengd wordt om 
uiteindelijk tot fles, glas of ruit verwerkt te worden. 

Het beheersen van het hele proces, van glasove n tot vorm , leunt sterk op simu latiemodellen . De reden hiervoor is 

dat het vrijwel ondoenlijk is om bijvoorbeeld de geo met rie van een glasoven experimenteel te be pa len, anders dan 

op grond van ervaring. 
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Hetzelfde geldt voor de uiteindelijke vormgeving van bijvoorbeeld gebruiksglas. Glazen A essen en potten worden 

in twee stappen gemaakt. Eerst wordt uit het vloeibare glas door persen of blazen een voorvorm gemaakt. Die 

wordt daarna uitgeblazen tot de gewenste fles of pot. Beide stappen kunnen gemodelleerd worden als een 

kruipstroom, omdat glas erg viskeus is. Dit levert de zogenaamde vergelijkingen van Stokes op. 

glass 

plunger 

Het probleem is complex, mede omdat het glas gekoeld wordt door de mal. De viscositeit neemt exponentieel 

sterk toe bij een lagere temperatuur. Een van de manieren waarop warmteoverdracht plaatsvindt is straling. 

Bij hogere temperaturen is straling zelfs de belangrijkste vorm . Stralingssimulatie is dan ook een belangrijk 

aandachtspunt. Door de grote complexiteit wordt geprobeerd vereenvoudigde stralingsmodellen te gebruiken. 

Een bekend model is genoemd naar de astronoom Rosseland. Dit model geldt echter alleen in een optisch dicht 

medium, wat neerkomt op voldoende dikte van het glas. De geometrie van de voorvorm bepaalt de uiteindelijke 

verdeling van het glas in de eindvorm, waarbij de dikte zo gelijk mogelijk moet zijn. Omdat flessen steeds lichter 

moeten worden, vanwege het productieproces, maar ook vanwege de transportkosten, en omdat experimenteren 

duur is, zijn simulatiemodellen de aangewezen manier om de optimale vorm en procesgang te berekenen. 





Sneller ontwerpen van geheugenchips 
Bij het ontwerpen van geheugenchips moet worden gekozen uit verschillende componenten, zoals transistoren, 
verschillende onderlinge posities en verschillende parameters, zoals voltages. Een ontwerp wordt beoordeeld 
op prestaties van bepaalde outputparameters. 

Het is echter niet mogelijk elke ontwerpkeuze fysisch te implementeren en dan te controleren of aan de 

ontwerpeisen is voldaan. Niet alleen zou het bouwen teveel tijd kosten, ook is het op deze manier niet mogelijk 

inzicht te krijgen in de invloed van fluctuaties op de prestaties van de gebruikte componenten . Dit laatste speelt 

steeds meer een rol, omdat het aantal gebruikte componenten in geheugenchips sterk groeit en de eisen die aan 

de prestaties worden gesteld steeds strikter worden. De sterke groei van het aantal gebruikte componenten zorgt 

voor meer toevalsfluctuaties in de prestaties, waarmee ontwerpers rekening moeten houden . De toenemende 

minituralisatie maakt dat het fabriceren steeds moeilijker wordt. Dit betekent dat effecten van verschillen in 

afmetingen meegenomen moeten worden. 

Om ontwerpen te beoordelen 

worden zeer complexe fysische 

modellen gebruikt die numeriek 

opgelost moeten worden. Dit 
is bijzonder reken intensief, 

maar geeft geen inzicht in de 

toevalsfluctuaties. Een praktisch 

probleem is dat het door de 

hoge eisen nodig is te werken 

met extreem kleine kansen, in 

de orde van 1 0-1 0 . Een rechttoe 

rechtaan aanpak door simulatie 

van kansen en het herhaald 

numeriek uitrekenen van de 

fysische modellen is niet mogelijk. In plaats daarvan worden geavanceerde stochastische simulatietechnieken 

zoals lmportance Sampling gebruikt. Deze zijn ontwikkeld door Stanislaw Ulam en staan bekend als de Monte 

Carlo technieken. Hierdoor zijn veel minder simulatieruns nodig om dezelfde nauwkeurigheid te bereiken. Het 

ontwerpproces kan hierdoor sterk versneld worden, waardoor aan de hogere eisen voldaan kan worden. 
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Snelsteweg 
Een dagelijks probleem voor een bezorgdienst is het uitstippelen van een route zodat er niet te veel gereden 

hoeft te worden. Een optimale volgorde voor een machine die printplaten moet maken is een ander voorbeeld. 

Een verwant probleem is het opslaan en weer terugvinden van een groot aantal verschillende goederen in een 

magazijn. Of het solderen van een groot aantal componenten in de juiste volgorde die uit verschillende bakken 

gehaald moeten worden. 

Dit zijn allemaal vraagstukken die beslissingen vragen . Besliskunde is de meer algemene term voor wat ook wel 

o perations research wordt genoemd. Daaronder vallen begrippen als li neair en mathematisch programmeren, 

termen die bedacht zijn door Dantzig. Allerlei vraagstukken die om kostenminimalisatie gaan of om maximale 

snelheid , zoals bij goederentransport, kunnen met wiskund ige method en aangepakt worden . Zoals vaak bij 

modelleren zijn rechttoe-rechtaan modellen vaak niet de meest verstand ige manier om een dergelijk probleem op 

te lossen. 11 
lil 

Dit soort problemen is een onderdeel van logistiek. De l ogi~tick a ls va kgebied is afkomst ig uit de 

krijgswetenschap. Hierb ij stond voornamelijk de effectiviteit oftewel slagvaardigheid centraa l. Napoleon 

voerde de functie van 'Maréchal de Logis' in . Deze man was belast met het zoeken van onderkomens voor de 

troepen . Hieruit is het woord logistiek voortgekomen. Voor de moderne logistiek is wiskunde onontbeerliJk-
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Het eerstgenoemde probleem, van het uitstippelen van een route, staat bekend als het handelsreizigersprobleem . 

Als een handelsreiziger 30 klanten heeft op een dag en hij probeert die vanuit thuis vertrekkend via de 

kortste route te bezoeken dan gaat hij eerst na welke klant het dichtst bij zijn huis woont. Dan heeft hij 30 
mogelijkheden. Bij de eerste klant aangekomen zijn er vervolgens 29 mogelijkheden voor de volgende klant, 

waarvan hij weer de dichtsbijzijnde kiest. Dan heeft hij op dat moment dus al 30x29 keer moeten zoeken. Bij 

de daaropvo lgende klant moet hij 28 keer zoeken enzovoort. In totaal moet hij dus 30x29x28x .... x3x2x1 keer 
zoeken. Wiskundigen noteren dit als 30! (spreek uit als 30 faculteit) . Dit blijkt een getal van 32 cijfers te zijn. 

Maar ook met 10 klanten moet hij nog een onmogelijke 
3628800 keer zoeken . Dit is een klassiek voorbeeld van een 

in beginsel correcte methode, die echter volkomen 

onbruikbaar is . In de praktijk echter is een bijna optimale 

oplossing voldoende. Dit biedt mogelijkheden voor 

methoden die sneller een resultaat kunnen berekenen 

dat toch nog dicht bij de optimale volgorde komt. 

Er wordt voor de grap af en toe een echt 
routeringsprobleem doorgerekend. In 1998 

berekenden wiskundigen van de Universiteit 
van Princeton de kortste manier om 15.112 

steden in Duitsland te bezoeken. De 

oplossing kostte 22 ,6 jaar computertijd op 
een grote supercomputer en werd op een 

groot aantal samenwerkende processors 

tegelijk berekend. In mei 2004 is de oplossing 
voor het handelsreizigersprobleem gevonden 

voor alle plaatsen in Zweden, een totaal van 
24.978 plaatsen . De totale af te leggen weg 

blijkt ongeveer 72 .500 kilometer te bedragen. 



Steeds snellere numerieke methoden 
De snelheidstoename van de wiskundige software, gebaseerd op de zogenaamde 'lineaire solvers', heeft 
gelijke tred gehouden met de versnelling op hardwaregebied die bekend staat als Moore's law. De numerieke 
methoden van dit moment zijn, net zoals de hardware, een factor 1 6 miljoen keer sneller dan de slimste 
methode van 36 jaar geleden. 

Een wiskundig model bestaat doorgaans uit relaties tussen een groot aantal variabelen of onbekenden . Een 

typisch voorbeeld is de vraag hoe de warmte van een staaf verdeeld is als bekend is hoe warm de uiteinden van de 

staaf zijn . In gedachten knipt de wiskundige de staaf in een aantal kleinere stukjes. Dit aantal wordt bijvoorbeeld 

aangeduid met N. Dan is er een 'model' dat een relatie geeft voor de warmte in één zo ' n stukje in relatie tot die 

van de andere stukjes. Wiskundig leidt dit tot een probleem waarbij er N relaties zijn voor deN 'onbekende' 

~ 

waarden op elk van de stukjes. Als die onder elkaar worden opgeschreven ontstaat een matrix met N rijen en N 

kolommen, dus N2 elementen. Deze methode heet Gau&-eliminatie. 

Om deze vraag op te lossen zijn ongeveer N3 Aops nodig. Een A op (Aoating point operation) is een rekeneenheid 

die het aantal elementaire rekenstappen in een rekenproces aangeeft en daarmee dus de complexiteit van een 
wiskundig probleem. Als een A op ongeveer 1 0·10 seconde kost is dit voor N=1 00 in een-tienduizendste seconde 

klaar. 

Als de staaf in het voorbeeld hierboven wordt vervangen door een vierkante plaat en in iedere richting in honderd 

stukjes wordt verdeeld , worden het N2 kleine vierkantjes met daarop de 'onbekende' temperatuur - dus een 

matrix met N4 elementen - en kost het proces van het bepalen nu op de in totaal 10 .000 kleine vierkantjes 

ongeveer anderhalve minuut. Een kubus tenslotte, met weer per richting 100 stukjes, levert N3 onbekenden op 

en N6 elementen en daarmee een rekentijd van ongeveer vier maanden. Dit laatste is duidelijk onacceptabel voor 

praktische toepassingen . 
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In de loop der tijden zijn er door wiskundigen steeds slimmere methoden bedacht voor het oplossen van allerlei 

problemen. Deze hebben minder complexiteit en zijn dus veel sneller. Het gebruik hiervan vereist wel enige kennis 

van zaken. De meest eff1ciënte methode die bedacht is heeft een complexiteit die ongeveer gelijk is aan het aantal 

onbekenden. Dit is het best mogelijke resultaat . De toename in snelheid houdt gelijke tred met de wet van Moore. 

108 r----.-----.-----.----.-----.-----.-----n 
Full MG 

16 million speed-up 
- wet van Moore 

- numerieke methode 

25 30 35 ... 
jaar 

Met deze methode kan het hierboven genoemde kubusprobleem in minder dan een seconde uitgerekend worden . 

Ook zijn er methoden bedacht om een probleem zodanig te (her)formuleren dat de matrix een mooie structuur 

heeft en het probleem dus sneller uitgerekend kan worden . 

. , .. , ,, . .., \ 
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Stirlingkoelers 
Voor het harden van metalen voorwerpen, temperen genaamd, zijn zeer lage temperaturen nodig, de 
zogenaamde cryogene temperaturen. Cryogene temperaturen zijn over het algemeen temperaturen beneden de 
-1 000 Celcius. Cryogenic hardening is een behandeling van het materiaal waarbij het gekoeld wordt tot een 
temperatuur van ongeveer -185 ° C. Dit gebeurt gewoonlijk met vloeibare stikstof. 

Deze lage temperatuur heeft met name invloed op de samenstelling van staal. Het minder hardeausteniet wordt 

dan omgezet in het hardere martensiet. Het proces is erg complex, maar wiskundige modellering hiervan is een 

nuttig hulpmiddel om de juiste verhouding van deze omzetting te helpen voorspellen. 

Een andere belangrijke toepassing is die van supergeleiding. Bij temperaturen dicht bij het absolute nulpunt 

(0° Kelvin= -273,15° Celcius) verliezen metalen hun elektrische weerstand en kan er zonder weerstand stroom 

lopen. Een belangrijke toepassing is die in een MRI-scanner waar een magneetveld (tot 7 Tesla) wordt opgewekt 

door spoelen die met vloeibaar Helium gekoeld worden. 

Voor het bereiken van temperaturen rond die van vloeibaar stikstof ( -196° C) is de Stirlingkoeler een eff1ciënte 

koelmachine. Deze werkt op basis van twee onafhankelijke zuigers die heliumgas achtereenvolgens samenpersen, 

verplaatsen en weer expanderen, en dit 25 keer per seconde. Bij dit proces wordt warmte van de ene naar de 

andere plek getransporteerd, hét kenmerk van koelsystemen. In feite is dit op hetzelfde principe gebaseerd als 

de Stirlingmotor, die echter niet zo geschikt is om een sterk wisselend vermogen dat bij een auto gewenst is, te 

leveren. 



c ..... 
STIRLING 

Om het rendement van de Stirlingkoeler te ve rbete ren is wiskundige mode ll ering nodig. De stroming van de 

koe lvloeistof is turbulent. Met standaard pakketten duurt de simulatie van een cyclus daarom erg lang. Door 

mode ll en te vereenvoudigen door spec iaal aan de wanden nauwkeuriger te rekenen, kan dit tot rede lijke p ro po rt ies 

teruggebracht worden. Verdere modellering is ook noodzakelijk bij verdere opschaling naar grotere koelers om 

dure experimentele tussenvormen overbo d ig te maken. 

77 





Turbulentie soms handig, soms niet 
Als een kraan niet te ver open staat is te zien dat de waterstraal glad is. Dit wordt laminaire stroming 
genoemd. Als de kraan steeds verder opengedraaid wordt, wordt de straal op een gegeven moment 
onregelmatig door de turbulentie die ontstaat in de waterleiding. 

Die turbulentie zorgt ervoor dat de weerstand hoger wordt : het kost meer kracht om de vloeistof door de buis 

te pompen. Somm ige ind ustriële toepassingen zijn gebaat bij een zo laag mogelijke weerstand, bijvoorbeeld bij 

vliegtuigvleugels waar lucht langs stroomt of bij lange pijpleidingen waar olie door wordt gepompt. Bij turbulentie 

beweegt het water, de lucht of olie zich schijnbaar chaotisch . 

;;.. .. ".. ~ • .,,..,,.,., t 
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Turbulentie is eigen lij k een cascade van wervels. De 

grootste wervels vallen uiteen in kl einere wervel s, die 

vervolgens weer in nog kleinere wervels uiteenvallen . 

Dit gaat door tot de allerkleinste wervels. Dat 

de bewegingen door turbulentie zelf moeilijk te 

voorspellen zouden zijn , is misschien niet eens zo 

belangrijk. Het karakter van de stroming verandert 

echter compleet. Voor bepaalde toepassingen , zoals 

menging, is turbu lentie daarom juist plezierig. Heel 

wat chemische processen (in een verbrandingsmotor 

bijvoorbeeld) verlopen juist beter door turbulentie. 

Als sinds Leonardo Da Vinci - bedenker van de naam 

turbulentie ; hij noemde het turbolenza- drijft d it 

fenomee n ingenieurs en wetenschappers tot wanhoop. 

Lang werd gedacht dat het nooit zou lukken die wilde 

wervelingen in stromingen te begrij pen. 
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Toch is turbulentie 

tegenwoordig goed met 

een computer te simuleren . 

Maar dat betekent dat al 

snel de beperkingen van 

geheugenruimte en de 

problemen van zeer lange 

rekentijden te voorschijn 

komen. Voor zoiets 

eenvoudigs als het berekenen 

van turbulentie van water 

dat met 1 m/ s door een buis 

van 1 m doorsnee stroomt is 

2 

1.5 

0.5 

al bijna 1000 terabyte geheugen 

nodig, en op de oplossing moet dan 

nog zo'n vijftien jaar gewacht worden . 

Zelfs met supercomputers is zo 'n berekening 

vooralsnog niet te doen. 

Gelukkig bestaan er meer geavanceerde methodes , die wel 

tot realistische rekentijden leiden . De meeste zijn terug te voeren 

op de probabilistische beschrijving van turbulentie . Een berekening met 

0 0 

turbulentie duurt dan niet veellanger dan een berekening zonder, en alle belangrijke aspecten 

worden toch goed benaderd. Zo is nauwkeurig te voorspellen wat de wrijving zal zijn en hoe snel verschillende 

stoffen mengen. Deze modellen zijn echter alleen met gedegen kennis van zaken toe te passen. 

Een andere aanpak rekent alleen de grootste wervels uit. Doordat in de oplossing de wervels nu echt zichtbaar 

zijn , is het vaak makkelijker metingen in de simulatie te herkennen . Al zijn de wervelingen zichtbaar, door de 

kleinste weg te laten wordt de rekentijd aanzienlijk beperkt. Deze oplossing wordt vaak gebruikt wanneer een 

directe simulatie te duur is, maar de snelheid nog niet hoog genoeg is om alles uit te middelen . 

2.5 

·3 
x 10 
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Vliegtuigen stiller maken 
De tijd is al lang voorbij dat het lawaai van vliegtuigen werd bewonderd als symbool van vooruitgang. 

Vliegtuiglawaai, dat te beschouwen is als hinderlijke vorm van industrieel afvalproduct, heeft zich vanaf de jaren 

vijftig van de twintigste eeuw prominent in de belangstelling van de milieubescherming kunnen verheugen. Dit 

heeft geleid tot zulke strenge internationale wettelijke maatrege len, dat groei van luchtverkeer (en daarmee 

indirect economische groei) slechts mogelijk is als tegelijkertijd het geluidsniveau van een vliegtuig afneemt. Om 

de moderne vliegtuigen steeds stiller te maken is een voortdurende en zeer kostbare were ldwijde inspanning 

nodig. Dit moet worden bereikt door ten eerste een steeds beter begrip van de vele en vaak subtiele fYsische 

mechanismen die tot geluidsproductie leiden, en ten tweede de industriële realisatie van maatregelen die dit 

geluid dempen, of beter nog, voorko men. 
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Aero-akoestische experimenten zijn zeer kostbaar en voor de motor, vleugels of onderstel van een vliegtuig 

ook praktisch onmogelijk. De verschijnselen zijn zeer complex, met name de interactie tussen het geluid en 

de aerodynamica (luchtstroming). De wiskunde speelt daarbij een grote rol. Een van de grondleggers van de 

aero-akoestiek isjames Lighthili geweest. Hij toonde aan dat de luchtstroming goed beschreven kan worden 

met wiskundige modellen. Met behulp hiervan kan de geluidsafstraling berekend kan worden. Deze wiskundige 

benadering is niet alleen veel goedkoper dan experimentele bepalingen, maar levert ook be langrijke inzichte n op 

over relevante parameters. 
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Voorspellen van de prijs van opties 
Ook in de financiële wereld is de kracht van wiskunde niet onopgemerkt gebleven. Vooral de afgelopen jaren 
namen de toepassingen van wiskunde bij banken, verzekeraars en andere financiële instellingen een grote 
vlucht. 

De toenemende complexiteit van de financiële wereld en de vraag naar speciale, zeer geavanceerde en nieuwe 

producten stelt hoge eisen aan risico-berekeningen. De recente gebeurtenissen op de financiële markten tonen 

aan dat een gedegen risico-analyse van levensbelang is. Deze ontwikkelingen stimuleren eveneens de vraag van 

particulieren naar veilige beleggingsproducten. 

Er zijn steeds meer wiskundigen die zich bezighouden met financiële wiskunde. Ze buigen zich over vragen 

als de kans op extreme gebeurtenissen, van groot belang voor verzekeraars. Zij houden zich ook bezig met de 

ontwikkeling van betere modellen 

voor het waarderen van opties. 

De handel in opties bestaat al 

erg lang en gaat al eeuwen terug 

in de tijd. Een van de eerste 

wiskundige werken op het gebied 

van de prijsstelling van opties is het 

proefschrift van Louis Bachelier uit 

1900. 

In dit proefschrift beschrijft 

Bachelier een aantal resultaten van 
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zijn vijfjaar later door Einstein logprice -- trend 

opnieuw ontdekt en beschreven in 

zijn artikel over Brownse bewegingen. 

Het duurt echter tot 1973 voor een bevredigende theorie over de prijs van opties wordt beschreven door Black, 
Schales en Merton. Deze theorie is grotendeels verantwoordelijk voor de enorme groei in de markt van financiële 

derivaten. Bovendien is sinds 1973 de belangstelling van wiskundigen voor opties en andere derivaten gestaag 

gegroeid. Het 8/ack-Scho/es model is nog steeds een van de meest gebruikte modellen voor de prijsbepaling van 

opties, maar gezien de toenemende volatiliteit van de aandelenmarkten is het meer en meer noodzakelijk om 

complexere modellen te gebruiken. Dit is slechts mogelijk door het gebruik van een gedegen wiskundige analyse en 

theorie. 







Waarom een vliegtuig vliegt 
Het is nog maar kort dat de mens kan vliegen. Vooral in de negentiende eeuw werd er druk geëxperimenteerd 

met vleugelvormen. Een van de bekendste ontwerpers was Otto lilienthal, die deltavleugels bouwde waarmee 

hij succesvolle glijvluchten maakte. De Russische hoogleraar Nikolai Joukowski was een van zijn eerste 

klanten. Hij gebruikte lilienthal's deltavleugel voor experimenten in een windtunnel. Joukowski was een van de 

grondleggers van de aerodynamica. 

Een eeuw eerder had de Fransman Claude-Louis Na vier al de wiskundige beschrijving gevonden waarmee nog 

steeds elke stroming wordt beschreven. Deze combineert vier verschillende soorten krachten (versnelling, druk, 

wrijving en massa-krachten). Door onder andere de wrijving en de circulatie te verwaarlozen is het mogelijk een 

eenvoudig stromingsprofiel te vinden. Dit verklaart echter niet waarom de vleugellift heeft. De populaire uitleg 

-de stroomlijnen boven de vleugel stromen 

Lift sneller dan de stroomlijnen onder de vleugel 
~----,..-- waardoor een drukverschil ontstaat- klopt 

niet. Er is meer aan de hand. 

In 1906 kwam Joukowski met een uitleg over 

waarom Lilienthal's deltavleugel vloog. In 

tunneltesten en bij observaties van pioniers 

zoals Lilienthal was het hem en anderen al 

opgevallen dat er altijd wervels van de vleugels 

afgleden. Het waren volgensjoukowski nu 

juist deze wervels die voor de lift zorgden. Als 

bekend was hoe sterk de wervel was, was het 

mogelijk direct de lift berekenen. Later bleek 

dat de Duitse wiskundige Martin Kutta dit 

principe al in 1902 in zijn proefschrift had geopperd. De stelling die laat zien dat de vorm van de vleugel circulatie 

genereert heet daarom de Kutta:Joukowksi stelling. De wiskundige beschrijving van stroming in lucht of water en de 

numerieke simulaties ervan zijn een onmisbaar hulpmiddel geworden bij tal van problemen .Vaak speelt ook de 

temperatuur hierbij een rol. De dagelijkse weersvoorspelling is misschien wel het bekendste voorbeeld. 
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Waterslag: Wiskunde in de pijpleiding 
Het snel afsluiten van een waterkraan thuis gaat meestal gepaard met een korte hoorbare tik. Dit komt door 
het verschijnsel waterslag. Het water in de Ieiding botst als het ware tegen de gesloten kraan, waarbij de 
waterdruk tijdelijk zeer hoog kan oplopen. Voor de waterleiding thuis hoeft dat geen probleem te zijn, maar 
voor lange transportleidingen is het dat wei. 

Water (of olie) stroomt vaak in honderd kilometer lange pijpleidingen met een diameter van een meter en is 

dante vergelijken met een lange trein. Deze kan niet ongestraft in korte tijd tot stilstand worden gebracht. Ook 

het sluiten van kleppen (kranen) dient daarom langzaam te gebeuren . Om noodsituaties zoals het uitvallen 

van pompen het hoofd te bieden, worden pijpleidingen uitgerust met speciale waterslagvoorzieni ngen zoals 

buffertorens, drukvaten, uit laatkleppen, breekglazen , dempers op kleppen en extra vliegwielen op pompen . 
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Waterslag is een gevolg van de Iichte samendrukbaarheid- elasticiteit- van water en bestaat uit drukgolven die 

met de snelheid van het geluid (1000 m/ s) door leidingen lopen. Nikolaijoukowski en Lorenzo Allievi hebben 

rond 1900 de theoretische grondslag gelegd voor de inmiddels klassieke waterslagtheorie. Grote leidingnetwerken 

worden tegenwoordig numeriek doorgerekend op waterslag. Wiskunde speelt een grote rol bij de optimalisatie 

van de speciale voorzieningen en bij het simuleren van extra complicaties zoals damp- en gasbellen, bewegende 

leidingen , turbulentie en visco-elastische buiswanden. Een waterslaganalyse is vereist wanneer het gaat 

om gevaarlijke vloeistoffen in de chemische industrie, koelsystemen in kerncentrales of de stabiliteit van 

waterkrachtcentrales. Waterslag wordt in positieve zin gebruikt in de waterram (zie uitleg op de vo lgende pagina ), 

bij het opsporen van ondergrondse lekken en bij sommige industriele schoonmaakprocessen . 

Aan het eind van de negentiende eeuw kreeg Moskou een probleem omdat er onvoldoende water aangevoerd 

kon worden . Men vroegjoukowski, die een grote naam had op het gebied van de aerodynamica, uit te zoeken 

of het water in grotere snelheden aan te voeren was. Met een zeer grondig rapport opgebouwd uit theorie en 

meetresultaten vestigde hij zijn naam internationaal. Naar hem is dejoukowski-vergelijking genoemd die de 

maxi male druk ten gevolge van waterslag relateert aan zowel vloeistofsnelheid als geluidssnelheid. De juiste 

formule voor de geluidssnelheid in watergevulde bu izen was in1876 al afgeleid door de Nederlandse wis kund ige 

Diederik Korteweg. 
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