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lnleiding 

Deze inleiding tot Tu\TEX (spreek uit: la-tech, van de auteur Lamport en de hoofd
letters van het Griekse woord nx), is ecn uitwerking van de cursus Tu\TEX zoals 
deze gegeven wordt voor beginnende L\TEX-gebruikers a.an het rekencentrum van 
de RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN. 

Het doel van de cursus is dat cursistcn na afloop een rapport in de L\TEX-stijl 
kunnen maken en goed overweg kunnen met de Tu\TEX user's guide. Het leren wer
ken met een algemene 'procedure'-collectie in plaats van een 'statement'-collectie 
heeft tot doel te abstraheren van details en vertrouwd te raken met een algemeen 

gereedschap. Binnen het kader van Li\TEX en TEX vervult de eerste de rol van 
procedurecollectie niet specifiek voor een vakgebied, met een knipoog naa.r de wis
kunde. 

Met een rapport bedoelen wij een publicatie bestaande uit: titelpagina, in

houdsopgave, lijst van figuren en tabellen, voorwoord, inleiding, de hoofdstukken, 
appendices, samenvatting, literatuurlijst, en index. Wij hebben ons beperkt tot 
een algemene publikatievorm - het rapport - ter wille van de pedagogische een

voud: als men eenmaal weet hoe een rapport via 1XrEX gemaakt kan worden, is het 
hanteren van de boek- of artikelstijl of het maken van transparanten via SLITEX 
niet moeilijk meer. Hoe een rapport in het algemeen opgebouwd client te worden, 
is niet aan de orde. Een moeilijkheid tijdcns het leren omgaan met Tu\TEX is dat 
men de al .clan niet intui"tieve eigen aanpa.k even opzij moet zetten. Wanneer men 
geleerd heeft met Tu\TEX te werken, kan men het gebruik aanpassen a.an de eigen 

behoefte. Een andere ma.nier die direct tot resultaten leidt is gebruik te maken 
van een specifieke ma.crocollectie zoals A;vtS-'I);;X van de American Mathematical 
Society. Men moet daarvoor beschikken over de AMS sty-files en fonts. 

De bovengenoemde doelstelling heeft geleid tot de volgende modulaire struc

tuur va.n dit inleidende boek: in elk hoofdstuk wordt een deelaspect van L;\TEX 
behandeld waarna enkele opgaven volgen. Tijdens het maken van de opgaven ont
staa.t een rapport. In de Hoofdstukken 1, 2 en 7 wordt basiskennis aangereikt, en 
deze Hoofdstukken zou<len in een cursus als vcrplichte stof voorgeschreven kunnen 
worden. Uit de andere, meer specia.listische hoofdstukken kan gekozen worden, bij

voorbeeld Hoofdstuk 6 over fonts. Als wiskunde, tahellen en illustraties geen deel 
uitmaken van de kopij, kan de combina.tie van de Hoofdstukken 1, 2, 7 en 6 heel 
geschikt zijn. 

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de aard en werking van documentpreparatie
systemen en wordt de relatie met tekstverwcrkers en desktop publishing uitgelegd. 
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In hoofdstuk 2 wordt behandeld hoe 1\TEX te gebruiken is voor eenvoudige 
teksten met tekstverwerkingsstructuren als: hoofdstuk- en paragraafindeling, in
springen, uitvullen, opsomming, benadrukken van tekstgedeelten door bijvoorbeeld 
centreren, vet, cursief, enzovoorts. In de opgaven wordt gevraagd diverse tekstver
werkingsmogelijkheden via 1\TEX te realiseren. 

In hoofdstuk 3 wordt de aandacht gericht op het maken van wiskundige tek
sten. In de opgaven wordt achtereenvolgens gevraagd ervaring op te doen met: 
wiskundige functies en speciale ( Griekse) symbolen, kleine formules, meerregelige 
formules, theorema's, (symbolische) nummering en verwijzingen, enzovoorts. 

In hoofdstuk 4 wordt het maken van tabellen behandeld. Hierbij wordt on
derscheid gemaakt tussen tabellen die op ecn pagina staan en tabellen die over 
meerdere bladzijden !open. 

In hoofdstuk 5 komt het integreren van illustra.ties in een publicatie aan de orde. 
Bij illustraties wordt onderscheid gernaa.kt tussen lijntekeningen en, a.I clan niet el
ders aangemaakte, grafieken. Ook wordt a.angegeven hoe open te laten ruimte (voor 
foto's en dergelijke), ononderbroken gci'ntegreercl ka.n worden in het document. 

In hoofdstuk 6 wordt ingegaa.n op de diversiteit. a.an fonts en op de vraa.g welke 
fonts voor welke soort publika.tie a.lgemeen geschikt geacht worden. 

In hoofdstuk 7 komt de samenvoeging van de eerder gemaakte opgaven - uit
werkingen van de opga.ven vormen para.grafen - tot een rapport aan de orde: 
maken van een titelpagina, samenva.tting, inhoudsopgave, diverse lijsten, de eigen
lijke hoofdstukken, appendices, opstellcn van literatuurlijst en index alsmede het 
symbolisch verwijzen erna.a.r. Ook wordt de pagina-opmaak behandeld. 

De antwoorden op de opgaven zijn samengevoegd en a.ls Appendix A in dit boek 
opgenomen. 

Appendix B beva.t de synta.xis van de. I"\'f&'<-opdra.chten. Deze bevat meer 
opdrachten clan er beha.ndeld zijn in het bock. 

Belangrijke tekens zijn opgesomd in Appendix C. 

TEX kent een duizendtal opdra.chten; I"\TEX enkele honderden. Uit deze veelheid 
van 1\TEX-opdrachten is in <lit boek cen subset voor het ma.ken van een rapport in 
de 1\TEX-stijl behandeld. Het boek is een zo systema.tisch mogelijke a.aneenrijging 
van voorbeelden met toelichtingen. In dit. inlcidende boek is geen a.andacht besteed 
aan geavanceerde 1\TEX- en TEX-mogelijkhedcn, en het ontwerpen van lettertypen 
via Metafont. Deze onderwerpen ma.ken dee! uit van een cursus voor gevorderden. 
Ook is niet geprobeerd het 1\TEX-manua.l te 'verta.len'. Wei is aandacht besteed aan 
de Europese conventies voor interpunctie en pagina-opmaak. Naast dit cursusboek 
blijven het 1\TEX- en TEX-manual nodig tijdens de cursus en zeker daarna; het 
zijn de reference manuals. Helaa.s is de syntaxis niet uniform binnen 1\TEX; ook 
verschilt deze met die van TEX en a.nclere macrocollecties zoals AMS-TEX. 
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Notaties Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting. Woorden die binnen 

1\TE)X gebruikt worden zonder formeel gedefinieerd te zijn, zijn omgeven met enkel

voudige aanhalingstekeris: 'en '. Bij de voorbeelden zijn de invoer en het resultaat 

gegeven. Tekst die letterlijk getypt moet worden als invoer voor 1\TE)X, is weergege

ven via het Jfi.TEX tt-font. Aanhaling gebeurt via de (dubbele) aanhalingstekens. 

Variabelen zijn cursief weergegeven. De woorden default en verstekwaarde zijn 

door elkaar gebruikt. Een spatie wordt aangeduid door het u-teken, en dit teken is 

gebruikt waar de duidelijkheid <lit vereist. Dit boek is met Ifi.TEX gemaakt, waar

bij de report-stijl aangepast is en sommige figuren 'ingeplakt' zijn, zoals uitvoer 

verkregen via WordPerfect. Bij bet vervaardigen van de hoofdstukken zijn meer 

mogelijkheden van Ifi.TEX gebruikt dan er behandeld worden in de hoofdstukken. 
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1 Begrippen 

In dit hoofdstuk wordt enige geschiedenis opgetekend, wordt globaal in

gegaan op de aard en werking van een documentpreparatiesysteem en 

de relatie met andere system.en, en worden enkele termen verklaard, 

alsmede de gebruikte maataanduidingen. 

1.1 Inleiding 

Voordat computergebruik gemeengocd was, werden er, naast het schrijven met de 

hand, twee manieren gebruikt om tekst op pa.pier te krijgen: de tekst werd gezet 

met een (foto)zetmachine, of de tekst werd getypt met een schrijfmachine. 

Vooral de komst van de persona.I computer heeft de wens doen ontstaa.n om 

tekst met behulp van een computer op papier te zetten. De behoefte tot het vol-· 

doen aan deze wens heeft geleid tot ontwikkelingen in twee richtingen: pogingen 

om een schrijfmachine na te bootsen, en pogingen om een zetmachine te imiteren. 

Het nabootsen van een schrijfmachine lieeft geleid tot een veelheid aan tekstver

werkers in de categorie WYSIWYG (What You See Is What You Get). Met deze 

tekstverwerkers is het goed 111ogelijk 0111 (pla.tte) tekst in te typen waarbij op het 

beeldscherm direct te zien is hoe de tekst op het papier zal komen. Vervolgens 

kan, eventueel na. correctie, de tekst a.fge<lrukt worden. Overigens zijn de meeste 

tekstverwerkers niet in staat 0111 ecn na.uwkeurige a.fbeelding van de tekst op het 

scherm te geven; men spreekt clan ook wcl van WYSAWYG (What You See is 

printer 

toetsenbor<l program111a. beeldscherm 

gebruiker 

Figuur 1.1: WYSIWYG-werkwijze 
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Almost What You Get) of van WYSIWYG(MOL) (WYSIWYG (More Or Less)). 
In Figuur 1.1 is schematisch de werkwijze van programma's die een schrijfmachine 
nabootsen, weergegeven. Momenteel maken dergelijke tekstverwerkers een groot 
deel van het PC-gebruik uit. 

Naast tekstverwerkers voor platte tekst ontstaan nu ook veel systemen waar
mee op betrekkelijk eenvoudige wijze formules en chemische structuren ingevoerd 
en afgedrukt kunnen worden. 

Naast de tekstverwerkers bleef er behoefte aan systemen waarmee meer mogelijk is: 
meer lettertypes, meer lettergroottes, mcer speciale symbolen, meer invloed op de 
plaats van elk tekstdeel op de pa.gina, de mogclijkheden van de (foto)zetmachine. 

Dergelijke systemen waren in eerstc instantie nict als WYSIWYG-systemen te 
implementeren, ten eerste omdat ze vaak op grote computers dra.a.iden, ten tweede 
omdat de complexiteit van het verlangcle resultaa.t niet met eenvoudige toetsaan
slagen en eenvoudige schermbesturing te rea.liseren was. 

Ontwikkelingen van de laatste tijd latcn zien, da.t beide richtingen samenkomen 
in wat men noemt ,,Desktop publishing": een combinatie van WYSIWYG en fo
tozetmogelijkheden op een (personal) cornput.er. Met dergelijke systemen kunnen 
pagina's tekst goed gezet worclen, tcrwijl lcgdijkertijd op het scherm een goede in
druk van de gezette pagina weergegevcn wordt. Toch is Desktop publishing, zoals 
die momenteel beschikbaar is, in veel gcvallen niet voldoende: in vergelijking met 
documentpreparatie ontbreken een aanta.l bela.ngrijke zaken: gereedschappen die 
relaties tussen pagina's aangcven, verwijzingen door de tekst heen, hoofdstuk- en 
paragraafnummering, automatisch gencrcrcn \"an een index en een inhoudsopgave 
enzovoort. 

1.2 Documentpreparatie 

De systemen van de tweede soort, die (foto)zetmogelijkheden bieden, worden docu
mentpreparatiesystemen genoemd. Deze systemen zijn a.ls 'batch'-systeem gei"m
plementeerd: de te zetten tekst wordt voorzien van zetaa.nwijzingen; het geheel 
wordt a.an een vertaalprogramma. aangebodeu da.t de aanwijzingen interpreteert en 
de tekst volgens deze a.anwijzingen op pa.pier zet. Dit zetten gebeurt bij moder
ne systemen niet in hetzelfde programma.: hct eerste programma vertaalt tekst 
en zetaanwijzingen naar een a.pparaatonafha.nkelijk resultaa.t, te beschouwen als 
instructies voor een hypothetische zetmachine. 

Een tweede programma, 'driver' gcnaamd, zorgt vcrvolgens voor de vertaling van 
deze zetinstructies naa.r specifieke instruct.ies voor het gewenste uitvoerapparaat. 
Dit kan een beeldscherm zijn om hct rewltaa.t v66r het a.fdrukken te beoordelen, 
of een (laser)printer of een fotozetter. In F'iguur 1.2 is de batch-werkwijze gei1lus
treerd. 
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programma driver 

toetsenbord editor 

gebruiker 

Figuur 1.2: Batch-werkwijze, de schuine pijlen staan voor "previewing" 

Een nieuwe ontwikkeling op het gebiecl van printerbesturing is de machine-onaf
hankelijke stuurtaal: een specia.le computer wordt in de printer of fotozetter inge
bouwd, waarbij deze computer zorgt voor de specifieke besturing van de printer. 
De ingebouwde computer heeft clan voor a.lie soorten printers dezelfde opdrachten 
nodig. Hierdoor is het mogelijk met ccn driver verschillende uitvoerapparaten te 
gebruiken, die alle 'dezelfde taal sprcken'. Een dergelijke taal is bijvoorbeeld Post
Script [Postscript 85a,Postscript 85b]. 

Een voorbeeld van een documentprepara.tiesysteem is 'JEX. In de jaren '70 was 
de Amerikaan Donald Knuth bezig met het schrijven van een serie boeken: ,,The 
Art of Computer Programming". Uit onvrede met een wijziging in de beschikbare 
fotozetmogelijkheden voor het zetten van een volgend dee! ontstond bij Knuth het 
idee om een opmaaksysteem voor computers te gaan maken. Hij wilde hiermee 
bereiken dat een wijziging in apparatum niet direct een verandering van zetmoge
lijkheden met zich mee zou brengen. Knuth was niet de eerste die wilde zetten met 
een computer: evoluerend vanaf ecnvoudige 'mark-up'-talen was in de UNIX™
omgeving1 al enige tijd het nroff/troff-pakket bekend, nu samengesmolten tot 
diroff. Ook in ISO-verband (ISO is International Standards Organisation) is 
reeds een uit een IBM-produkt voortgckomcn mark-up-taal tot standaard verheven 
(SGML [ISO 86]). 

1.3 Waarom J.D\T_EX? 

'JEX biedt mogelijkheden om tc bcpa.lcn hoe tckst wordt het afgedrukt. Er moet 
bijvoorbeeld een font gekozen worden voor de tekst en een ander font voor de titels, 
er moet bij elke titel aangegeven worden dat het titelfont gebruikt moet worden 
enzovoort. 

Dit is niet altijd even eenvoudig. Eisen die aan zetwerk gesteld worden, onder 
andere ten aanzien van leesbaarheid, ziju voor een leek niet altijd even goed te 

1UNIX™ is een besturingssysteem voor diverse typen computers 
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doorgronden: waarom wordt voor ecn titel 11t1 juist dit lcttertype gekozen, waarom 
voor de 'broodtekst' da.t lettertype en wat is cigenlijk 'broodtekst'? 

Orn de problemen die met deze keuzes sameuhangen te omzeilen en om de be
staande know-how hieromtrent te automatiseren, is bij TEX een aantal macropak
ketten ontworpen, zoals AMS-'IEX [Spivak 85] en 1¥fEX [Lamport 86]. AMS-T.EX 
hedt gereedschappen om teksten volgens de staudaard van de ,,American Mathe
matical Society" te zetten; Iffi.TEX is een mecr algemene verzameling hulpmiddelen. 
1\TEX bevat macro's, dat wil zeggen, tevorcn gedcfinicerde combinaties van T.EX
opdrachten, die ervoor zorgen, dat men zicl111iet meer <lruk hoeft te maken over hoe 
een tekst in een bcpaa.lde vorm gcgoten moet wordcn, maar dat alle aandacht naar 
het wat van een tekst kan gaan. Men gcdt. de structuur van de tekst aan, en niet 
de uiterlijke vorm; deze wordt auto111atisch bepaa.ld aa..n de hand van opdrachten 
die het begin van een nieuw hoofdstuk aangeve11, de elementen van een titelpagina 
bepalen enzovoort. Deze manier van wcrkcn wordt ook wel beschrijvende mark-up 
genoemd, in tegenstelling tot de procedu.rdc marl•-11.p van T.EX· 

In feite is 1\TEX een laag van program111atuur bovcnop TE)(, waarin typografi
sche kennis verwerkt is, welke men zich bij gcbruik van andere systemen eerst eigen 
zou moeten maken. 

1.4 Terminologie 

Orn met 1\TEX te kunnen werken, is kcn11is van cen aantal begrippen nodig. De 
meest elementaire begrippen zullen in <lcze paragraaf behandeld worden, overige 
begrippen komen elders in het bock aan de ordc. De bcgrippen zijn in drie groepen 
onder te verdelen. Eerst zullen term en u it de drukkerswereld beschreven worden, 
daarna komen specifieke computerbegrippcn a.an de orde en vervolgens worden 
enkele 1\TEX-termen verklaa.r<l. 

Drukkerstermen 

basislijn: de basislijn is de lij11 waarop de onderkant van de staartloze tekens 
wordt gezet. 

broodtekst: de broodtekst is de "bulk' va.11 de tckst, met andere woorden de 
inhoud van een bock, ontda.an van figurcn, ta.bcllen, titels, inhoudsopgaven 
enzovoort. 

corps: corps is de maa.t van een fo11t (zie aldaar). Dcze ma.at wordt (in punten) 
opgegeven a.ls de vertica.le ruin1te di<' tckc11s uit dat font innemen. Het corps 
is meestal 1 punt meer da.n de kp-lwogte (zic aldaar) wa.ardoor automatisch 
een interlinie (zie aldaar) van 1 punt ontstaa.t. 

interlinie: interlinie is de witruimte tus~m1 de rcgels oftewel de afsta.nd tussen de 
onderkant van de sta.arten (zie a.lda.ar) op de ene regel en de bovenkant van 



Begrippen 15 

corps 

Figuur 1.3: Elernenten van een font 

de stokken (zie aldaar) op de volgende. 

kp-hoogte: de kp-hoogte is de aanduicling voor de afstand tussen de bovenkant 
van de stokletters (bijvoorbeeld de k) en de onderkant van de staartletters 
(bijvoorbeeld de p) (Zic ook Figuur 1.3). Voor het Nederlands zou men ook 

de f-hoogte als aanduiding kunncn ncmen. 

ligatuur: een ligatuur is een combina.tie van tekens die samen een geheel vormen 
bij het zetten: ff en fi zijn liga.turcn van de lettercombinaties f-f en f-i. Bij het 
loodzetten waren deze ligaturen ook als apa.rte zetelementen beschikbaar. 

proof-reading: ,,proof-readiug" is hct doornemen van een drukproef ter correctie 
van zetfouten. 

punt: de punt is de maateenhcid waarrnee afmetingen van tekens worden aange
duid. De waarde van de punt wor<lt in paragraaf 1.5.3 aangegeven. 

staart: de staart van een letter is dat dee!, dat onder de basislijn uitsteekt. Een 
i heeft geen staart, een j wel (Zic ook Figuur 1.3). 

stok: de stok is het dee! van de letter, da.t boven de x-hoogte uitsteekt. Een a 

heeft geen stok, een d wel. 

x-hoogte: de x-hoogte is de afsta.nd tusseu de onderkant van een stokletter en de 
bovenka.nt van een sta.a.rtletter, dus de hoogte van bijvoorbeeld de x van het 
gebruikte corps. 

Vee! termen uit de drukkerswercld zijn ontstaan in de tijd dat nog met lood gezet 
werd. Over het ma.ken van bocken op conventionele wijze is zeer veel literatuur 
verschenen. De a.uteurs van <lit boek hebben veel nut ondervonden van ,,Boek, over 
het maken van boeken"[Krimpen SG]. Een an<ler, goedkoper, bock over het maken 
van boeken is ,,Tekstwijzer" [Trcebus 86]. 
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Computerbegrippen 

ASCII: American Standard Code for Information l11tcrchange: de standaa.rdte
kenset en -represcuLatic wa.a.nnce informatie in cc11 computer wordt opgesla
gen, en waarmee onder meer uitll'isscling met a.ndcre computers mogelijk is. 
UTEX-invoer bestaat uitsluitcnd uit lcesbare ASCil-tckens en het CR-teken, 
de ,,return". 

driver: een driver is de algemene aa11duiding voor een programma dat de in
structies voor de hypothctiscl1c zct111achine omzet in instructies voor een echt 
uitvoerapparaat. Dit kan cc11 printer zij11, Cl~n fotozetter of een beeldscherm. 

dvi: De Vice Independent, ofwd ra11dapp<1raato11aJha11kclijk. De verwerkte UTEX
invoer die uog niet is omgc•zd \'our <'t'll specifick uitvoerappa.raat, is ,,device 
independent". 

editor: een editor is ee11 comput.crprogra111111a, waar111ec het mogelijk is vanaf een 
terminal tekstc11 in ee11 computer in tc· ,·cwren en te corrigeren. 

1nacro: een macro is ee11 vcrzan1cling i11stnictics, wclkc onder een bepaalde naam 
opgeslagen is. Door hct intypc·n 1·a11 de rn1a111 van de macro kunnen de in
structies op een willekemig moment uitgevoerd worden. 

preview: ,,previewing" is bet proces, waarbij de af te drukken gegevens (tekst 
en/of gra.fisch wcrk) vo<)r het fcitdijkc afdrukkc11 rnet behulp van een beeld
scherm beoordeeld kunnen wordC'11. Voordcel van deze werkmethode is on
dermeer da.t kostc11 en tijd bcspaard ll'orde11, doorda.t geen duidelijk foute 
a.fdrukken gernaakt worde11, en 11il'I gc·11·arht. !weft te worden op afdrukken 
die van elders rnoetcn korm'Il. 

terininal: een terminal is ecn apparaat. 0111 111ct een computer te communiceren. 
Een terminal bes ta.at rncestal ui t <·c11 t oC'tscn bord en een beeldscherm, soms 
uit een toetsenbord en ce11 afdrnkce11hcid. Bij personal computers is voor de 
communicatie tusscn gebruikcr en co111putcr gccn terminal nodig: een PC is 
al voorzien van een toctsenbord en c·c11 lwcldschcrlll. 

L\TEX-termen 

box: een ,,box" is cen elementair bcgrip in J,,\'[):.:X. In principc besta.a.t het zetwerk 
van 1\'fEX uit boxes (<loosjcs) die• 111et ,,glue" (lijrn) a.an elka.ar geplakt worden. 
Elke letter wordt beschouwd als cc11 doosjc met inhoud, waa.rvan een aantal 
aan elkaa.r gelijmd warden om cc11 woord te vormcn. De aldus gevormde 
woorden zijn ook weer doosjes, die 11 wt I ij 111 smnengevoegd word en tot regels. 
Van de regels warden alinea's gernaakl c11 deze alinea.'s warden samengelijmd 
tot een pa.gina. Boxes die in horizo11t.alc ricl1t.ing a.an elkaar geplakt warden, 
vormen sa.men een 'hbox'; 'hboxes' ll'orde11 in verticale richting aan elkaar 
gelijmd tot een 'vbox'. 
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font: een font is een verzameling tekens die volgens een ontwerp in een bepaald 

corps bestaat. 

glue: ,,glue" is de lijm waarmee boxes a.an elka.ar geplakt worden. Er zijn twee 

soorten lijm: de niet-rekbare, wa.armee letterdoosjes tot een woorddoos sa

mengelijmd worden, en de rekba.re lijm, waarmee woorddoosjes een alinea 

worden en alinea's een pagina. De rekbaarheid van deze laatste lijm (voor 

alinea's en pagina's) is in te stellen op een normale waarde, een minimum- en 

een maximumwaarde. 11\TEX zal er a.ltijd na.ar streven, het rekken of krimpen 

van lijm gelijkmatig over de a.linea te verdelen. 

Voorbeeld (11\TE;X rekt en krimpt tussen de woorden) 

Een regel met woorden uit het kla.ssick leesplankje, eerst met 13 en vervolgens 

met 12 woorden. 

Aap Noot Mies Wim Zus Jct Tcun Vuur Gijs Lam Kees Bok Wei-de 

Aap Noot Mies Wim Zus .Jet Teun Vuur Gijs Lam Kees Bok 

Te zien is, da.t a.Ileen de ruimte t.ussen de woorden vergroot wordt, en niet die 

tussen de letters. 

1.5 Maten 

In 11\TE;X worden voor de zetspiegcl, de marges, het pa.pier enzovoort, standaard

afmetingen gebruikt. Soms wil men cchtcr andcre afmetingen gebruiken voor het 

11\TEX-document, of moet ruimtc voor ecn in te !assen foto gereserveerd worden. 

In dat geval moeten de gewenste ma.ten gespecificeerd worden. In deze paragraaf 

worden een aantal maten en eenheden behandeld, die bij het zetten van tekst met 

11\TEX gebruikt worden. 

1.5.1 Papiermaten 

Hoewel J.\TE;X zelf de zetspiegel, cla.t is hoogte en breedte van de te zetten tckst, 

bepaalt, is het nuttig enige kennis te hebbcn van papierformaten. Dit vooral van

wege het feit dat UTE;X uitgaa.t van Amerika.a.nse papierformaten welke afwijken 

van wat in Europa gebruikelijk is. 
Standaard voor het papierformaa.t is de Duitse DIN-A-norm: een vel AO is 

841 x 1189 mm groot, elke volgende ma.at (Al, A2 enzovoort) is qua oppervlakte 

precies de helft van de voorgaande, zoda.t A4 210 x 297 mm meet. Naast deze 

DIN-A-norm bestaan ook nog B-, C-, en D-normen, omdat de stappen tussen de 

verschillende A-ma.ten te groot bleken te zijn [Krimpen 86]. 
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In Amerika, waar men met afwijkende papierforma.ten werkt, is een vel papier 

van 216 x 279 mm (8,5 x 11 inch) een veel gebruikte maat (in feite het Amerikaanse 

A-formaat). Deze maat is ook uitga.ngspunt voor het bepalen van de bladspiegel 

binnen LiTEX, waardoor bij gebruik van A4 pa.pier het blad soms niet voldoende 

gevuld lijkt. 

1.5.2 Lettermaten 

In de drukkerswereld worde.n vanoucls de lengtematcn in punten a.a.ngegeven. Een 

(Europese) punt is 0,3759398 mm, ecn vrccmd lijkende ma.at, maar deze is eeuwen 

geleden afgeleid van het oeroude Engclsc muntstelsel. Toen maatsystemen gefor

maliseerd werden, is de Didot-punt gei"nt.roduceerd, en deze mat volgens Didot 

0,3759259 mm; deze Didot-punt is later door een Derlijnse lettergieter, Berthold, 

opnieuw gedefinieerd, waarna. de a.fmct.ing weer gelijk werd aan de oude Europese 

punt. De Amerikaanse punt, ook we! pica-punt genaa.md, is a.fgeleid van de da.a.r 

nog steeds gehanteerde inch, en meet 0,:3514.598 mm. Deze Amerika.a.nse punt za.l, 

als gevolg van de herkomst van Tp;'( en ISTEX, punt (of ,,point", pt) genoemd wor

d en, de Europese punt blijft Diclot-punt hct.cn (dd). Na.ast cleze punt besta.an nog 

enkele andere ma.ten, waarva.n de augustijn, ook wcl cicero genoemd, nog in gebruik 

is: 1 augustijn is 12 punten [Krimpen SG]. 

1.5.3 Ll\TE}X-maten 

Orn afmetingen in 1\TEX a.an te gcvcn kunncn vcrschillende eenheden gebruikt 

worden, wa.arbij de gekozen eenhcid zal a.flrnugcn van de a.an te duiden afmeting. 

Zo zal een corps in pt aange<luid wordcn, terwijl het voor een illustratie vaak 

handiger is om de cm a.ls eenheid te gcbruikcn. Van klein naar groot kent LiTEX de 

volgende eenheden: 

sp scaled point ( 65536 sp = 1 pt.) 

pt point (het corps van deze leUcr is 12 pt) 

bp big point (72 bp = 1 inch) 
dd didot point (1157 <lei = 12:38 pt) 

mm millimeter (10 mm= 1 cm) 
pc pica (1pc=12 pt) 
cc cicero (1 cc = 12 dd = 1 august.ijn) 

cm centimeter (2,5-1cm=1 in('h) 

in inch ( 1 inch = 72,27 pt) 

Uit deze veelheid a.an eenheden wordt. iu de praktijk slechts een klein dee! gebruikt: 

pt omdat die eenheid gebruikt wordt voor de fontmaten, mm en cm omdat dat de 

eenheden zijn waa.rin men in Europa gewc11d is te rekenen en in omdat die in Ame

rika het meest gebruikt is. Ta.be! 1.1 bcvat een omrekeningsschema voor de meeste 

LiTEJX-eenheden. 
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1 . . . IS Jil ..• 

pt dd pc cc mm in 

pt 1.0 0.935 0.083 0.078 0.351 0.014 

dd 1.070 1.0 0.089 0.083 0.376 0.015 

pc 12.0 11.215 1.0 0.935 4.218 0.166 
cc 12.840 12.0 1.070 1.0 4.531 0.178 

mm 2.845 2.659 0.237 0.222 1.0 0.039 

cm 28.453 26.591 2.371 2.216 10.0 0.394 

m 72.27 67.542 6.022 5.628 25.4 1.0 

Tabel 1.1: I."1E;X-omrekentabel 

De fontmaten in Jb.TEX worden altijd in pt uitgedrukt. Gerelateerd aan de font

maat zijn er nog twee eenheden: ex is de x-hoogte van het font, em is ongeveer 

de 'M-breedte' van het font, dus ongevecr de breedte van de hoofdletter M van 

het gebruikte font2 • Hoewel dus niet van tevoren vaststaat hoe groot deze beide 

eenheden zijn, hebben de ex en de em toch vecl nut, daar ze bij verandering van 

font automatisch mee veranderen [Knuth 86a.,Lamport 86]. 

Maten worden in Jb.TEX opgegeven door ecn positief of negatief geheel of gebro

ken getal, gevolgd door de eenheid. Voor het geta.l mogen spaties staan, evenals 

tussen getal en eenheid. Hoewel bet decimaalteken zowel een punt als een komma 

mag zijn, wordt het gebruik van de punt ten zeerste aanbevolen. Binnen Jb.TEX 
wordt de komma namelijk ook gebrnikt orn parameters van elkaar te scheiden (bij

voorbeeld in commando's uit de \picture-orngcving, zie Hoofdstuk 5), zodat niet 

altijd duidelijk is of een komma cen decimaalteken is of een scheiding tussen twee 

parameterwaarden. 

Voor de liefl1ebber volgt hier een complete syntaxis in de Backus-Naur-notatie 
(een in de cornputerwereld gebruikelijke rnanier orn een syntaxis te geven; te 
verklaren delen worden tussen < en > gczet, verklaringen staan rechts van 
:==,en keuzernogelijkheden worden gescheiden door 1-tekens): 

<maat>::=<teken><waarde><eenheid> 
<waarde>::=<integer>l<getal><decimaalteken><integer>I 
<integer><decimaalteken><getal> 
<getal>::=<leeg>l<integer> 

2In de drukkerswereld wordt bet begrip vierkant gebanteerd, waarmee een horizontale wit

ruimte, met een breedte gelijk aan het corps, bcdoeld wordt. In bet Engels beet dit een ,,quad". 

De em is officieel gedefinieerd als de brccdt.e van zo'n quad. Echter, in de in U.TEX gebruikte 

fonts is de breedte van een quad niet mecr gdijk aan bet corps, maar is deze atbankelijk van het 

uiterlijk van een font. Zo is de quad van het. font crnr10 we! precies 10 punten breed, maar de 

quad van cmbx10 is 11,5 punten breed. 
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<integer>::=<cijfer>l<integer><cijfer> 
<cijfer>::=Olll2131415l6171819 
<decimaalteken>::=.I, 
<teken>::=ul+l-l<leeg>lu<teken> 
<eenheid>::=bplcclcmlddlinlrnmlpclptlsp 
<leeg>: := 

1.6 Opgaven 

1 W aarom deze werkwijze? 
Wat is de reden om 1\TEX-invoer eerst om te zetten naar een dvi-file, terwijl het 
technisch goed mogelijk is de tekst rechtstreeks op een printer te zetten? 

2 Fonts 
Zijn een 10-punts I en een 12-punts I afkomstig uit hetzelfde font? 

3 Rekenen met 1\TEX-eenheden 
a. Hoeveel punten gaan er in 2.540 millirneter? 
b. Sorteer de volgende afmetingen van klein naar groot: 

7 cm, 15 pt, -.0187in, + 42,1 cc, O.mm, 123456789sp. 



Na een omschrijving van wat 11\.TEX is, wordt in dit hoofdstuk behandeld 
hoe teksten met 11\TEX weergegeven kunnen worden en welke zetaanwij
zingen daarvoor nodig zijn. Verder worden het aansluiten van 11\.TEX en 
de uitwisselbaarheid van kopij besproken. Tenslotte wordt ingegaan op 
de vraag voor welk soort werk 11\TEX te prefereren is en voor welk soort 
werk een tekstverwerker. 

2.1 Inleiding 

In <lit hoofdstuk wordt het standpunt ingenomen van een gebruiker die vertrouwd 
is met een editor. Soms wordt gerefereerd aan het gebruik van een schrijfmachine. 
Een schrijfmachine is verouderd, vanwege de opkomst van de personal computer en 
de daarbij geboden tekstverwerkingsfaciliteiten. 

De mogelijkheden die door tekstverwerkers geboden worden, kunnen ook via 
het gebruik van een editor en 11\TEX gerealiseerd worden. Met de editor kan kopij 
interactief ingevoerd en veranderd worden, met een ASCII-file als resultaat. Veran
deringen zijn bijvoorbeeld: het wijzigen, vervangen, invoegen, weglaten, verplaatsen 
en kopieren van kopij. Veranderingen worden veelal geval voor geval uitgevoerd. 
Herhaalde handelingen kunnen veelal 'geprogrammeerd' worden. 

11\TEX biedt het gebruik van andere lettertypen ( onder andere voor wiskundige 
formules en uitheemse schriftsoorten), en ook variatie in weergave ervan (cursief, 
vet, groot, klein, met leestekens en dergelijke). Ook zijn er de gebruikelijke mo
gelijkheden voor tekststructurering zoals inspringen, centreren, opsommen, inde
len in hoofdstukken en paragrafen, en (symbolisch) verwijzen. Het nummeren van 
hoofdstukken en paragrafen, het vaststellen van (proportionele) letterafstanden, het 
onderkennen van ligaturen en het uitvullen van regels en bladzijden, met daarbij 
behorende woordafbreking, worden achter de schermen geregeld. Het is de bedoe
ling dat men aan het eind van <lit hoofdstuk weet hoe 11\TEX gebruikt kan worden 
voor preparatie van documenten met eenvoudige structuur. 

Reeds bestaande zettradities worden gekenmerkt door een zo esthetisch moge
lijk resultaat. lmitatie van die resultaten met 11\TEX of T£X maakt het gebruik 
ingewikkeld. Her en der in de voorbeelden wordt hierop ingespeeld. Eenvoudig 
11\TEX wordt hierdoor geweld aangedaan. De kunst is op een zo eenvoudig moge
lijke manier een zo esthetisch mogelijk resultaat te verkrijgen. 
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2.2 Wat is Tffi.TEJX? 

Li\TEX is een macrocollectie voor het eenvoudig gebruik van TEX, door te specifi
ceren wat er gedaan moet worden in plaats van hoe het gedaan moet worden. Dit 
wordt beschrijvende mark-up genoemd in tegenstelling tot de procedurele mark-up. 
Een voorbeeld van de beschrijvende mark-up werkwijze is aangeven dat een be
paald stuk tekst benadrukt moet worden in plaats van specificeren van de manier 
van benadrukking, zoals cursivering, onderstreping, of een ander lettertype, zie 
(ISO 86]. Dit heeft als voordelen dat een auteur zich op de inhoud en de struk
tuur van een manuscript kan concentreren en dat de know-how van de typograaf 
impliciet gebruikt wordt. 

De verwerking gebeurt in drie stappen 

'kopij' e~r ASCII-file(s) Jo\~xdvi-file dr~er 'resultaat'. 

De invoer bestaat uit een (of meer) ASCII-file(s). In het vervolg noemen wij 
deze ASCII-files tex-files. Deze files, gemaakt met een editor naar keuze, vormen 
het 'manuscript' bestaande uit 

• inhoudelijke kopij, 

• zetaanwijzingen, 

• commentaar (na Y.). 

Opmerking Zetaanwijzingen worden meestal onderscheiden van inhoudelijke ko
pij met een \, dus \zetaanwijzing. 

De dvi-file bevat de 'gezette' kopij geschikt voor elk uitvoermedium. Het gezette 
document kan uitgevoerd worden op 

• beeldscherm (preview), 

• matrixprinter, 

• laserprinter, 

• zetmachine. 

De dvi-file is een praktisch tussenresultaat. Bij gebruik van een ander uitvoerme
dium is er alleen een andere driver nodig en geen andere Li\TEX-versie. 

Naast de dvi-file maakt Li\TEX andere files 

• aux-file, met o.a. (uitgewerkte symbolische) verwijzingen, 

• log-file, de (logfile) voornamelijk van belang voor de foutmeldingen, 

• diverse files (met extensies toe, lof, idx, ... ) afhankelijk van de gebruikte 
opdrachten, zie Hoofdstuk 7. 
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Opmerking Orn te weten te komen of illustraties op de goede bladzijde zullen 
verschijnen kan men de . lof-file inspecteren. 

1\TEX biedt dus vrijheid aan de invoerkant - editor naar keuze - en aan de 
uitvoerkant - uitvoermedium naar keuze, op een modulaire manier. 

2.3 Invoertekens 

De inhoudelijke kopij is opgebouwd uit de volgende deelverzameling van de ASCII
tekens 

• hoofdletters en kleine letters, 

• cijfers, 

• . . , , ? ! ' ' ( ) [ J - I * © u, 

• CR (return). 

2.4 Zetaanwijzingen 

Zetaanwijzingen worden gegeven via 1\TEX-opdrachten met syntaxis 

• tekens met een speciale betekenis: # $ % & - _ - { } en soms [ ] , 

e \ gevolgd door een teken - voor weergave van bovengenoemde Speciale tekens 
zelf, bijvoorbeeld \& voor weergave van &, 

• \ gevolgd door meerdere letters, de 'opdrachten', waarbij kleine letters en 
hoofdletters onderscheiden worden. Het einde van de opdrachtnaam wordt 
aangegeven door het gebruik van een ander teken dan een letter. 

Opmerking Ter orientering wordt hieronder aangegeven waar de speciale tekens 
gebruikt worden met een eerste indicatie van de betekenis. # wordt gebruikt bij ma
cro's voor (formele) parameters. De {en} tekens dienen ter bundeling. $ markeert 
de wiskunde-omgeving; - en _ worden in de wiskunde-omgeving voor indicering ge
bruikt. & wordt als kolomscheiding gebruikt bij tabellen. - markeert een spatie 
waarbij geen regelovergang mag plaatsvinden. Het %-teken en de tekens die er op 
volgen tot en met het CR-teken worden door 1\TEX als commentaar behandeld. 

Opdrachten kunnen ook parameters hebben, waarvan sommige verplicht en an
dere optioneel zijn. Verplichte parameters moeten veelal omsloten worden met {} 
en optionele parameters moeten omsloten worden met [ ] , waarbij spaties uitgeslo
ten zijn en de komma binnen de [ ] meestal als parameterscheiding gebruikt moet 
worden. Meestal staan de optionele parameters voor de verplichte. Uitzondering op 
deze conventies komen voor bij opdrachten die behandeld worden in Hoofdstuk 5. 
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Opmerking De syntaxis van de opdrachten is niet uniform. Hieronder worden 
enige inconsequenties genoemd. Bij de \documentstyle-opdracht worden optionele 
parameters gescheiden door komma's zonder spaties. Bij de \raisebox-opdracht 
moet elke optionele parameter omsloten worden door [ en ] . Bij de minipage
en figure-omgevingen moeten de positieparameters zonder scheiding gegeven wor
den. Bij de picture-omgeving moeten de haken ( ) gebruikt worden en komen de 
optionele parameters na de verplichte. (Veelal Worden parameters die een positie 
of afmeting aanduiden omsloten door ( ) . ) Bij de \newcommand- en \savebox
opdrachten staan de optionele parameters tussen de verplichte. 

2.5 Structuur van de invoer 

Een 1\TEX-document is als volgt opgebouwd 

\document style [opties ]{style} %Begin preamble. 
\begin{document} 

: eigenlijke manuscript met 1\TEX-zetinstructies 

\end{document}. 

Voor opties kan men gebruiken: 11pt, 12pt (de grootte van het te gebruiken 
lettertype), twoside of twocolumn (dubbelzijdig of in twee kolommen). Meerdere 
opties worden gescheiden door komma's. Voor style kan men gebruiken: article, 
report, book, letter en slides, de laatste alleen bij SLITEX. De file style. sty, 
waarin de stijl geprogrammeerd is, wordt gelezen. Zie Appendix C van [Lamport 86] 
en ook Hoofdstuk 7. 

Voorbeeld (Optionele en verplichte parameters) 
Een rapport met een 12 punts lettertype kan gespecificeerd worden via 

\documentstyle[12pt]{report} % verstekwaarde is 10pt. 

2.5.1 Indeling in hoofdstukken 

Een rapport, wij beperken ons in het vervolg tot een rapport, bestaat uit logische 
eenheden, in eerste instantie hoofdstukken. Voor verwerking van een hoofdstuk in 
de 'report'-stijl ziet de tex-file er als volgt uit 

\documentstyle{report} 
\begin{document} 
\chapter{titel} 

%preamble; 10pt 

: kopij hoofdstuk met 1\TEX-zetinstructies. 

\end{document}. 



Opmerking In het vervolg worden de opdrachten \documentstyle{report}, 
\begin{document} en \end{document} in de voorbeelden weggelaten tenzij de 
duidelijkheid dit vereist. 

Voorbeeld (Hoofdstuk} 
Dit hoofdstuk is begonnen met 

\chapter{Eenvoudig \LaTeX}. 

Nummering gebeurt automatisch en kan onderdrukt worden met een *direct na de 
naam van de opdracht. 

Voorbeeld (Ongenummerd hoofdstuk} 
De inleiding in dit boek is verkregen via 

\chapter*{Inleiding} 
Deze inleiding tot \LaTeX ... 

2.5.2 Indeling in paragrafen en alinea's 

U.TEX biedt de mogelijkheid een hoofdstuk te verdelen in paragrafen, subpara
grafen, subsubparagrafen, alinea's en subalinea's. Deze worden aangegeven met 
respectievelijk 

\section{tite/} 
\subsection{tite/} 
\subsubsection{tite/} 
\paragraph{tite/} 
\subparagraph{tite/}. 

Opmerking Er is een verwarrend verschil in terminologie tussen het Engels en 
het Nederlands: section versus paragraaf, paragraph versus alinea. 

Een (sub )paragraaf heeft geen expliciete eindmarkering en eindigt met het begin 
van een andere (sub )paragraaf (van mindere of gelijke diepte) of met het begin van 
een nieuw hoofdstuk. Een subsubparagraaf krijgt geen nummering. Ook paragraaf
nummering kan onderdrukt worden met een * direct achter de opdrachtnaam. 

Voorbeeld (Effect van \chapter- en\section-opdrachten) 
In dit boek begint elk hoofdstuk met een cursieve gecentreerde samenvatting. Dit 
hoofdstuk is als volgt ingevoerd. 

\chapter{Eenvoudig \LaTeX} 
\begin{quote} Y.smalle, gecentreerde en losstaande tekst 

{\em Na een omschrijving ... } Y.cursief na \em tot sluit-} 
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\end{quote} 
\section{Inleiding} 

In dit hoofdstuk wordt het standpunt ingenomen 

\subsection{Indeling in hoofdstukken} 
Het rapport, wij beperken ons ... 

\subsection{Verwerken {\tt tex}-file} 
\subsubsection{Zonder fouten} 

Succesvolle verwerking wordt kenbaar gemaakt 

Opmerking Paragrafen en subparagrafen worden automatisch genummerd. Sub
subparagrafen krijgen geen nummer en worden niet meegenomen in de index. Sub
subparagrafen worden gezet met een kleiner lettertype. 

Via \paragraph{tekst} wordt een nieuwe alinea voorafgegaan door vetgedrukte 
tekst en niet ingesprongen. 

Voorbeeld (Effect van \paragraph-opdrachten) 
Opmerkingen in dit boek zijn verkregen via de \paragraph-opdracht. De opmer
king in het begin van deze paragraaf en de scheiding met de erop volgende tekst is 
verkregen via 

\paragraph{Opmerking} Er is een verwarrend verschil ... 
... paragraph versus alinea.\\[1ex] 
Een (sub)paragraaf heeft geen expliciete eindmarkering ... 

Een alinea zonder 'titel' wordt begonnen met een blanco regel of \par in de invoer. 
De alinea in het resultaat wordt met \parindent ingesprongen, behalve bij het 
begin van een paragraaf. Overgang op een nieuwe regel gebeurt automatisch maar 
kan ook door de auteur zelf aangegeven worden met \ \. De optionele parameter 
geeft de extra verticale witruimte aan. 

Voorbeeld (Effect van \par-opdracht) 
De tweede alinea in de inleiding van dit boek is verkregen via 

... RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN. 
\par 
Het doel van de cursus is ... 

2.5.3 Woordscheiding en regelovergang 

In het algemeen vormen tekens woorden en woorden zinnen. Een (gebruikelijk) of 
meer spaties of overgang op een nieuwe regel in de invoer geeft woordscheiding in de 
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uitvoer. De grootte van de woordscheiding is onafhankelijk van het aantal spaties 

en wordt door 'IEX bepaald als gevolg van het uitvullen van alineas over regels. 

Regeluitvulling kan binnen een omgeving aan de linker- of rechtermarge afgezet 

worden met de opdrachten \raggedleft respectievelijk \raggedright. Expliciet 

open te laten ruimte in de tekst (waarbij de gewenste plaats niet vastligt) kan 

worden verkregen via de \hspace*{len}-opdracht. (Voor verticale ruimte is er de 

analoge \ vspace*{/en}-opdracht.) 
De plaats van een regelovergang ligt ook niet vast. De documentstijl bepaalt 

de breedte van de tekst. De lay-out van het resultaat is onafhankelijk van de vorm 

van de invoer. 

Voorbeeld (Woordscheiding en (automatische) regelovergang) 

De inleiding van dit hoofdstuk is als volgt getypt 

In dit hoofdstuk wordt het standpunt 
ingenomen van een gebruiker die 
vertrouwd is met een editor. 
Soms wordt 
gerefereerd aan het gebruik van een 
schrijfmachine. Een schrijfmachine is 
verouderd, vanwege de opkomst van de 
personal computer en de daarbij geboden 
tekstverwerkingsfaciliteiten. 
\par 
De mogelijkheden die door ... 

Opmerking Bij gebruik van een lettertype met andere afmetingen wordt andere 

lay-out verkregen. 

2.5.4 Leestekens: interpunctie 

Na leestekens moet men zelf voor een spatie zorgen als 'interwoord' scheiding ge

wenst is. Na een komma moet minstens een spatie getypt worden; verdere 'uit

rekking' of 'samendrukking' gebeurt automatisch. In UTEX, en in het algemeen 

in de Verenigde Staten, wordt aan het einde van de zin meer ruimte opengelaten 

dan tussen de woorden. Dit betekent dat het gebruik van de punten in UTEX on

derscheiden wordt. Als het Europese gebruik voor open te laten ruimte aan het 

einde van een zin gewenst is, kan dit aangegeven worden via de \frenchspacing

opdracht. Een punt gevolgd door minstens een spatie wordt door UTEX als einde 

van een zin opgevat, tenzij de letter voor de punt een hoofdletter is, bijvoorbeeld 

bij initialen. Expliciet kan aangegeven worden dat een punt het einde van een zin 

is, door deze te laten voorafgaan door de \©-opdracht. 
Resumerend 

• geen u na de punt: geen woordscheiding, zoals bij afkortingen in m.n., 



28 Publiceren met U.TEX 

• u of CR na de punt: 'einde zin' behalve als het voorgaande teken een hoofd
letter is, 

• \u na de punt: hiermee wordt aangegeven dat de punt geen 'einde zin' bete
kenis heeft en dat woordscheiding gewenst is, bijvoorbeeld de punt na etc. en 
dergelijke, 

• \(!) voor de punt, hiermee wordt aangeven dat de punt het einde van een zin 
aanduidt, bijvoorbeeld als de zin eindigt met een hoofdletter. 

Opmerking Aangehaalde tekst behoort omsloten te worden met aanhalingste
kens, in het Nederlands: ,, resp.". Vanwege het ontbreken van aanhalingstekens 
openen en de onderlinge afstand tussen de twee komma's, wordt veelal hiervoor de 
omgekeerde dubbele komma hoog, ", gebruikt met als resultaat: "Aanhaling". In 
dit boek is een opdracht gehanteerd voor aanhalingstekens openen. 

Voorbeeld (Interpunctie) 
De bovenstaande opmerking is verkregen via 

\paragraph{Opmerking} 
Aangehaalde tekst behoort omsloten te worden met 
aanhalingstekens, in het Nederlands: 
\ao\ resp.''. 
Vanwege het ontbreken van aanhalingstekens openen en 
de onderlinge af stand tussen de twee 
komma's, wordt veelal hiervoor de omgekeerde 
dubbele komma hoog, '', gebruikt metals resultaat: 
''Aanhaling''· In dit boek is een opdracht gehanteerd voor 
aanhalingstekens openen. 

2.5.5 Leestekens: accenten 

Het aanbrengen van accenten kan gebeuren via het opdrachtsymbool, \, gevolgd 
door het leesteken, bijvoorbeeld 

• \, e\, en voor een, 

• druk-spatie-af-opdracht: \u, deze wordt genegeerd aan het begin en einde van 
een regel. Een spatie wordt altijd verkregen via de \hspace*{1ex}-opdracht1 . 

• trema op i: \"{\i} voor i, bij de laatste opdracht duidt \i op de puntloze i. 

• 'streepjes': via - (verbindingsstreepje -), -- (tussen getallen -) en --- (schei
ding van zinsdelen -); het 'min'-teken is beschikbaar binnen de wiskunde
omgeving, zie Hoofdstuk 3. 

1 Afdrukken van het spatie-teken kan via het gebruik van 'verb' met een sterretje, zie 
[Lamport 86], paragraaf C.5.4 



Voorbeeld {Accenten) 
'!BX verwerkt 

tot 

George P\'olya \&Gabor Szeg\"o 
\"0\"o\c c 

George Polya & Gabor Szego 
Oo<;. 

Voor meerdere leestekens zie appendix C. 

2.5.6 Andere tekens 

Het weergeven van andere tekens clan die beschikbaar zijn via de ASCII-set is 
mogelijk via het specificeren van het gewenste font. Een andere weergave van 
hetzelfde lettertype is ook mogelijk, bijvoorbeeld cursief via \sl en vet via \bf. 
Grotere of kleinere weergave kan ook via het gebruik van een 'type size' bijvoorbeeld 
\tiny of \Large. Men kan dit vergelijken met het wisselen van het 'bolletje' van 
de schrijfmachine. 

Opmerking Voor het benadrukken van tekst is in UTEX de \em-opdracht. Deze 
opdracht heeft 'hellende' weergave van het heersende font tot gevolg in plaats van, 
op de schrijfmachine gebruikelijke, onderstreping. Een font is zolang aktief totdat 
deze vervangen wordt door het specificeren van een nieuw font. Aan het eind van 
cursieve tekst is het mooier extra ruimte in te voegen met de 'italics correction'
opdracht \/. 

Voorbeeld (Invoer met variatie in weergave van het gebruikte lettertype) 

Tekst kan gewoon, 
{\sl schuin\/} of {\bf vet} afgedrukt worden. 
Dok {\tiny verkleind} en {\Large vergroot} is mogelijk 
op diverse manieren. 
Andere tekens idem: \$, {\sl \$\/} of {\bf \$} en zelfs 
{\Huge\$}. 
{\em Benadrukking\/ {\em en niet benadrukking} is mogelijk.} 

met als resultaat 

Tekst kan gewoon, scbuin of vet afgedrukt worden. Ook ••rk1.;nd en ver
groot is mogelijk op diverse manieren. Andere tekens idem: $, $ of $ 

en zelfs $. Benadrukking en niet benadrukking is mogelijk. 

Een ander font kan gedeclareerd worden via 
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\newf ont {\ naam}{f ontspecificatie}. 

De fontspecificatie bestaat uit de fontnaam eventueel gevolgd door de gewenste 
'vergroting'. Het font wordt aktief na 

\naam. 

In Hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de diversiteit aan lettertypen en het ge
hruik ervan. 

2.6 Environments 

U.TEJX kent verschillende omgevingen 

• document, waarbinnen men een document wil maken. 

• quote, waarbinnen men tekst wil 'aanhalen' met links en rechts gecentreerd 
inspringen. 

• itemize, waarbinnen men tekst puntsgewijs wil opsommen. 

• canter, waarbinnen men tekst wil centreren. 

• verbatim, waarbinnen men letterlijke weergave verlangt . 

• minipage, waarbinnen men een 'bladzijde' maakt; deze bladzijde wordt als 
een teken behandeld. 

• math, waarbinnen men wiskundige tekst wil maken, zie Hoofdstuk 3. 

• picture, waarbinnen men illustraties wil maken, zie Hoofdstuk 5. 

• tabbing respectievelijk tabular, waarbinnen men tabellen wil maken, zie 
Hoofdstuk 4. 

• figure, table, om 'figuren' en tabellen te laten 'drijven' d.w.z. ze worden 
op een geschikte plaats ingevoegd. zie Hoofdstuk 5. 

De syntaxis van een omgeving is 

\begin{omgeving} 

\end{omgeving}. 

De document- en quote-omgeving zijn geillustreerd in het voorbeeld op bladzijde 25. 
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2.6.1 Itemize-omgeving 

Het opsommen van een aantal punten gebeurt met behulp van de itemize-omgeving 

• itemize; de elementen worden van een aandachtsteken - afhankelijk van 
de diepte bij genest gebruik - voorzien, bijvoorbeeld de opsomming in deze 

alinea is verkregen via 

\begin{itemize} 
\item itemize; de elementen 
\item enumerate; ... 
\item description; 
\end{itemize} 

• enumerate; analoog aan itemize alleen worden de elementen genummerd, 

• description; de elementen worden van een mee te geven label voorzien, 
bijvoorbeeld de lijst van drukkerstermen in Hoofdstuk 1 is verkregen via 

\begin{description} 
\item[basislijn:] de basislijn .. . 
\item[broodtekst:] de 'bulk' .. . 
\item[corps:] corps is de maat .. . 
\item[ ] ... 
\end{description} 

Deze omgevingen kunnen tot 4 niveaus diep genest worden. Aanpassing van het 
aandachtsteken aan eigen wensen is mogelijk via herdefinitie van de opdrachten 

\labelitemi, \labelitemii, \labelitemiii, \labelitemiv, voor het aandachts

teken op het eerste, tweede, derde respectievelijk vierde niveau. Eigen definitie is 
mogelijk uitgaande van de list- en tri vlist-omgevingen. Wij gaan hier niet op 

in, zie C.5.2 en C.5.3 van [Lamport 86]. 

2.6.2 Center-omgeving 

De centreer-omgeving wordt gebruikt voor een of meer regels gecentreerde tekst, 
waarbij de \ \ [len]-opdracht de regels scheidt. 

Voorbeeld {Gecentreerde tekst) 
Een affi.che voor een themadag over publiceren met computers zou kunnen beginnen 

als in Figuur 2.1. Dit wordt verkregen met 

\begin{center} 
\newfont{\myfont}{cmr17 scaled\magstep5} Y.nieuw font 
\myfont Y.activering nieuw font 
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PUBLICEREN 
met 

COMPUTERS 
Figuur 2.1: Affiche 

PUBLICEREN\\[.Sex] Y.aan de lettergrootte 
Y. aangepaste regelscheiding 

met\\ [.Sex] 
COMPUTERS 

\end{center} 

Opmerking Het tegenovergestelde van centreren waarbij links en rechts aange
sloten wordt met open ruimte middenin kan verkregen worden met de \hfill- of 
de algemenere \hspace*{\fill}-opdracht. De open ruimte opgevuld met puntjes 
kan via de \dotfill-opdracht verkregen worden. 

2.6.3 Verbatim-omgeving 

Het doel van deze omgeving is dat tekst letterlijk, via het lettertype van een schrijf
machine, met behoud van lay-out wordt weergegeven. Het is vooral handig als er in 
1\TEX-kopij wordt gesproken over 1\TEX-opdrachten, zoals in dit boek. Binnen de 
verbatim-omgeving wordt niet geinterpreteerd. Tekens die een speciale betekenis 
binnen 1\TEYC hebben, kunnen daar dus zonder meer getypt worden. 

Als alleen het lettertype van een schrijfmachine gewenst is, kan het font \tt 
gebruikt worden. Dit moet bijvoorbeeld als in een argument van een ,,section" -
opdracht letterlijke tekst voorkomt. 

Voorbeeld (Verbatim-omgeving) 

\begin{ verbatim} 
Letterlijke tekst met 
opdrachten spaties 
\newline 
\\ 
etc. 
\end{ verbatim} 

beladen symbolen 
\ 
# 



met als resultaat 

Letterlijke tekst met 
opdrachten spaties 
\newline 
\\ 
etc. 

beladen symbolen 

\ 
# 

2.6.4 Minipage-omgeving 

In de minipage-omgeving vindt regeluitvulling plaats zoals in de paragraaf-'mode'. 
Ook kunnen voetnoten afgedrukt worden. De minipage wordt behandeld als een 

teken. De syntaxis is 

\begin{minpage} [pos] { wdth} 
tekst 
\end{minipage}. 

De breedte van de minipage wordt meegegeven in wdth. De lengte volgt automatisch 

uit tekst en wdth. Met pos wordt de verticale plaatsing in de lopende tekst van 

de minipage aangegeven: c (default) is gecentreerd, t en b geven aan dat de eerste 
respectievelijk de laatste regel van de minipage in lijn gezet moet worden met de 

lopende tekst. Andere 'dozen' met speciale eigenschappen zijn: 

\rai sebox{ vert. verplaatsing }[ hght] [ dpthj]{ tekst} 
\make box [ wdth] [pos] {tekst} 
\framebox, analoog aan makebox maar met kader 

voor respectievelijk verticale verplaatsing van tekst, tekst als een teken behandelen 
al dan niet omkaderd. 

Voorbeeld (Een brief) 
Li\TEX kan ook gebruikt worden voor brieven. Zonder gebruik te maken van de 
'letter'-stijl is de brief in Figuur 2.2 verkregen via 

\begin{figure}[htb]Y.Zie Hoofdstuk Illustraties 
\input{rugwapen} Y.Macro's voor RUGwapen worden ingevoegd 
\newfont{\myf ont}{cmsy10 scaled\magstep5} 
\newcommand{\NTG}{Y.logo 

\begin{minipage}[b]{21ex}Y. 
{\myfont N{\rm ederlandse}\\} 
{\myfont \hspace*{1ex}T{\rm\raisebox{-.5ex}{E}X}\\} 
{\myfont \hspace*{2ex}G{\rm ebruikersgroep}} 

\end{minipage} } 
\no indent 
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\wapen \ \hfill \NTG \\[3ex] 
\begin{tabbing} Y.Zie Hoofdstuk Tabellen 
xxxxxxxxxxx\= \killY.\= zet tabstop; \kill onderdrukt afdruk 
Kenmerk: \>CGL/na/B88-150\\ Y.\> springt naar tabstop 
Onderwerp: \>\TeX-gebruikersgroep 
\end{tabbing} 

\hspace*{\fill} Groningen, \today\\ 

Geachte collega,\\ 

Hiermede willen wij U uitnodigen deel te nemen 
aan de oprichtingsvergadering van een Nederlandse afdeling 
van de \TeX\ Users Group. 

\ldots \\ 
Y.De ondertekening kan als opdracht gedefinieerd worden 
\hspace*{\fill} 
\begin{minipage}[t]{26ex} 

\begin{tabbing} Y.Tabbing is tricky hier 
Hoogachtend, \\[2ex] 
C.G. van der Laan, RC-RUG, \\[2ex] 
G.J.H. van Nes, ENR. 

\end{ tabbing} 
\end{minipage} 

\caption{Brief oprichting NTG}\label{cglbrief} 
\end{f igure} 
\end{minipage}. 

Opmerking Als eenmaal het sjabloon van een brief opgesteld is clan is het realise
ren van een soortgelijke brief gemakkelijk. Het inspringen over meerdere regels kan 
met de minipage-omgeving of door wijziging van de \leftskip-(TEX)parameter 
verkregen warden. Het laatste verzet de kantlijn voor een alinea. Met de tabbing
omgeving wordt getabuleerd, zie Hoofdstuk 4. 

2.6.5 Scope 

Naast de bundeling in omgevingen kunnen er via 'grouping', door middel van de 
accolades { en } die een 'scope' aangeven, elementen samengenomen warden. Een 
voorbeeld van het gebruik van groepering is een argument van een opdracht be
staande uit meerdere tekens. Een robuuste werkwijze is elk verplicht argument, 
ook al bestaat dit slechts uit een teken, met { } te omgeven. 

De eigenschappen van een beperkte 'scope' zijn onder andere nuttig bij tijde
lijke overgang op een ander font, omdat clan na de sluit-} het voorgaande font 
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Nt~landse 
~ebruikersgroep 

Kenmerk: CGL/na/B88-150 
Onderwerp: TEX-gebruikersgroep 

Groningen, 9 juli 1988 

Geachte collega, 

Hiermede willen wij U uitnodigen deel te nemen aan de oprichtingsvergadering van 
een Nederlandse afdeling van de TEX Users Group. 

Hoogachtend, 

C.G. van der Laan, RC-RUG, 

G.J.H. van Nes, ENR. 

Figuur 2.2: Brief oprichting NTG 

automatisch aktief wordt. 

Voorbeeld (Gebruik van scope in plaats van omgeving) 
Bij tijdelijke overgang op een antler font, of andere weergave ervan, moet men het 
nieuwe font specificeren en na gebruik het voorgaande font aktiveren. Dit laatste 
hoeft niet bij het verlaten van de scope van het nieuwe font. In het voorbeeld op 
bladzijde 29 is dit gei1lustreerd. 

2. 7 Pagina-opmaak 

Bij de paginaopmaak beperken wij ons voorlopig tot 

• nummering (geen kop- en voetteksten), 

• 'harde' regel- en pagina-overgangen, 

• voetnoten, 
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• tekst in de marge. 

Voor de parameters die de lay-out van een pagina beschrijven en hoe deze veranderd 
kan worden, zie Hoofdstuk 7. 

2. 7.1 Nummering van bladzijden 

Nummering van bladzijden gebeurt automatisch. Default wordt op de eerste blad
zijde van een hoofdstuk geen nummer afgedrukt. Afdrukken van de nummers kan 
onderdrukt worden met de \pagestyle{empty}-opdracht. De stijl van de numme
ring van de bladzijden kan met de \pagenumbering{sty/e}-opdracht aangegeven 
worden. Voor style kan men kiezen uit arabic, roman, Roman, alph en Alph, 
voor respectievelijk arabische, kleine en grote Romeinse cijfers en kleine letters en 
hoofdletters, waarbij alfabetische nummering niet verder gaat dan 26. 

Voorbeeld (Weergave pagina-nummering) 
Hetnummer van de huidige bladzijde, paragraaf en subparagraaf kan worden weer
gegeven in het document via 

arabisch: \arabic{page} \\ 
r/Romeins: \roman{page}/\Roman{page}\\ 
A/alph: \Alph{section}-\alph{subsection} 

Y.geen page i.v.m. limiet van 26 

met als resultaat 

arabisch: 36 
r/Romeins: xxxvi/XXXVI 
A/alph: G-a 

2. 7.2 Regel- en pagina-overgangen 

Een regelovergang kan plaatsvinden tussen woorden en op afbreekplaatsen in een 
woord. Binnen een woord wordt in TEX een pagina-overgang zoveel mogelijk ver
meden. 
Er zijn gebiedende en verbiedende opdrachten: 

Opdracht: 
Overgang op een nieuwe pagina 

Overgang op een nieuwe regel 

Afbreken van woorden 

Gebiedend 
\newpage 
\cleardoublepage 
\linebreak 
\\[/en] (Geen uitlijnen) 
x-stra\-ling 

Verbiedend 
\nopagebreak 

"* \no line break 
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Een \newpage-opdracht kan nuttig zijn bij het verhelpen van een lelijke automati

scbe pagina-overgang. De \cleardoublepage-opdracht is in dit boek gebruikt aan 

bet eind van elk hoofdstuk zodat het volgende hoofdstuk altijd op de rechterpagina 

begint. Zie ook Hoofdstuk 7. 
Overgang op een nieuwe regel via \ \ [len]-opdracht komt onder andere voor bij 

het centreren van enkele regels. Nadat overgegaan is op een nieuwe regel, geeft 

de optionele parameter aan hoeveel verticale ruimte er moet worden opengela

ten, zie het voorbeeld op bladzijde 31. Een regel overslaan wordt verkregen via 

\ \ [\baselineskip]; ook nuttig is \ \ [1ex]. 

Het - -teken duidt een spatie aan waarbij overgang op een nieuwe regel verboden 

is. \-in een woord geeft aan waar eventuele woordafbreking mag plaatsvinden. 

Voorbeeld ( Aanwijzingen voor woordafbreking) 

Nederlandse tekst als invoer voor de Engelse versie van U.TEX geeft bijvoorbeeld 

aanleiding tot afbreking voor -ing in inleiding en tussen i en j van scbrijfwijzer. 

Men kan de woordafbreking-automatismen aanvullen met expliciete markering van 

de afbreekplaatsen. De volgende woorden in de invoer 

schrijf\-wij\-zer 
inlei \-ding ... 

worden waar nodig afgebroken op de aangegeven afbreekplaatsen. 

Opmerking Deze aanwijzingen kunnen ook globaal worden aangegeven via de 

\hyphenation-opdracht 

\hyphenation{schrijf-wij-zer} 

\hyphenation{inlei-ding}. 

Deze opdracbten kunnen in de preamble geplaatst worden. Ook kan een file met 

de opdrachten aangesloten worden via de \input{/ilenaam}-opdracht. In de kopij 

wordt bet woord getypt zonder aanwijzingen. De 'thesaurus' wordt als het ware 

uitgebreid met deze woorden en afbreekaanwijzingen. 

Voorbeeld {Woordafbreking en spellingsvariatie} 

Bij afbreking van woorden kan er spellingsvariatie optreden, bijvoorbeeld als er 

wordt afgebroken bij het scbeidingsteken. 'IEX biedt hiervoor de discretionary

opdracht, zie [Knuth 86a], bladzijde 95-96. Ongeinteresseerd zou men moeten in

voeren via 

onge\discretionary{-}{i}{\11{\i}}n\-te\-res\-seerd 

waarbij de eerste twee parameters aangeven wat bij afbreking nog op de huidige en 

wat op de volgende regel afgedrukt moet worden. De derde parameter geeft aan 

wat er afgedrukt moet worden als er niet afgebroken hoeft te worden. 
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Opmerking Niet afgebroken wordt, als het woord niet herkend wordt. Bijvoor
beeld als de tekens niet overeenstemmen met het letterlijke woord in de 'thesau
rus', bij vervoegingen, meervoud en dergelijke of bij gebruik van leestekens. Als 
schrijfwijzer en geillustreerd in de thesaurus voorkomen dan worden 

schrijfwijzers, schr{ij}fw\mbox{ij}zer,ge\"{\i}llustreerd 

niet herkend. 

2. 7.3 Voetnoten 

Het gebruik van voetnoten, met de bedoeling op dezelfde bladzijde informatie 
te geven die buiten de lopende tekst geplaatst wordt, kan via de \footnote
opdracht, waarbij de inhoud van de voetnoot als parameter wordt meegegeven. 
De \fnsymbol{ctr}-opdracht geeft de mogelijkheid binnen math mode voetnoten 
te markeren met andere symbolen dan cijfers; zie paragraaf C. 7.4 van [Lamport 86]. 

Voorbeeld (Gebruik van voetnoten) 
De \footnote-opdracht heeft een verplichte parameter. 

Een voetnoot\footnote{Markering default via cijfers} 
verschijnt op dezelfde pagina waar de verwijzing staat. 

met als resultaat 

Een voetnoot2 verschijnt op dezelfde pagina waar de verwijzing staat. 

De uiteindelijke pagina-opmaak komt in Hoofdstuk 7 aan de orde. 

2. 7.4 Tekst in de marge 

In het algemeen is het verstandig het plaatsen van opmerkingen in de marge (kant
lijn) uit te stellen tot het manuscript zo goed als voltooid is, omdat men te ma
ken heeft met linker en rechterpagina's en het niet mooi is opmerkingen aan de 
'rug'-zijde te plaatsen. Opmerkingen in de marge kunnen verkregen worden via de 
opdracht 

\marginpar[tekst linker marge]{tekst rechter marge}, 

waarbij een van beide teksten in de marge komt. De tekst van de verplichte pa
rameter komt in de rechtermarge. Bij dubbelzijdige ( eenkoloms) afdruk, kan de 
rechtermarge aan de 'rug'-kant komen en dan wordt de tekst van de optionele pa
rameter in de linkermarge afgedrukt. Kortom de marge aan de niet-'rug' kant wordt 
gebruikt en hierbij kan onderscheid tussen rechts en links van belang zijn, bijvoor
beeld bij pijlen die naar de tekst wijzen. Zie paragraaf 3.5.2 van [Lamport 86] voor 
genuanceerd gebruik. 

2 Markering default via cijfers 
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Voorbeeld {Tekst in de marge) 
Slechts een van de pijlen in bet onderstaande voorbeeld wordt afgedrukt en wel 
zodanig dat de pijl altijd naar de tekst wijst. De volgende invoer 

hier naartoe wijst een pijl 
\marginpar[\(\Rightarrow\)]{\(\Leftarrow\)} vanuit de marge 

beeft als resultaat 

bier naartoe wijst een pijl vanuit de marge. 

2.8 Afdruk in twee kolommen 

Het afdrukken in twee kolommen kan via de optionele twocolumn-parameter van 
de \documentstyle-opdracht. Bij eenvoudige teksten krijgt men dan bet te ver
wachten resultaat. In bet algemeen is bet niet zo eenvoudig, bijvoorbeeld vanwege 
opmerkingen in de kantlijn en verspringing van regels in de linker en recbterkolom 
als er ruimte voor illustraties is opengelaten; zie Hoofdstuk 7. Voor meer dan twee 
kolommen moet men 'programmeren'. T. A. Jurriens, Groningen, beeft dit gedaan 
voor de 'sterrengids'. 

2.9 \newcommand- en \newenvironment-opdracht 

Een nieuwe opdracbt kan gedefinieerd worden via 

\newcommand{cmd} [args] {de/} 

waarin 

cmd De opdracbtnaam voorafgegaan door \. 

args Een natuurlijk getal: 1, ... , 9, bet aantal parameters. 

de/ De {\cmd}-opdracbt wordt door de/ vervangen. Hierin duidt #n op substi
tutie van de ne actuele parameter. 

Voorbeeld {Definieren van een nieuwe opdracht met een parameter) 
De kopjes van de voorbeelden in dit boek zijn gemaakt met de opdracbt 

\newcommand{\vb}[1]{\paragraph{Voorbeeld}{\em (#1)}\\} 

Dit voorbeeld is verkregen met 

\vb{Defini\"eren van een nieuwe opdracht met een parameter} 
De kopjes van de voorbeelden in dit boek zijn gemaakt 
met de opdracht 
\begin{quote} 
\verb=\newcommand{\vb}[l]{\paragraph{Voorbeeld}{\em (#1)}\\}= 

\end{quote} 
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Definieren van een nieuwe omgeving gaat analoog, zie Hoofdstuk 7. Deze definities 
kunnen ter plekke of globaal - in de preamble - kenbaar worden gemaakt. Voor 
nadere details en de \renewcornmand-opdracht, zie [Lamport 86], paragraaf C. 7. 

Opmerking In het algemeen kan via de \newcornmand-opdracht een naam worden 
toegekend aan een (of meer) opdracht(en). Dit is vooral handig als de opdrachten 
vaker voorkomen en men kan dit onder andere gebruiken om een naam toe te 
kennen aan konstanten. Het effect van gebruik van de nieuwe opdracht is dat 
deze eerst wordt vervangen door de opdrachten uit de definitie, ook wel macro
expansie genoemd, en dat daarna het resultaat gei"nterpreteerd wordt. Herhaalde 
interpretatie kan vermeden worden door het gebruik van de \savebox-opdracht 
- doe het zetwerk - en de bijhorende \usebox - voeg de zetopdrachten in, zie 
C.12.3. van [Lamport 86]. 

2.10 Gebruik van LiTEX 

Tu\TEX is te gebruiken op vele computers, bijvoorbeeld mini's (VAX), workstations 
(SUN) en PCs, onder diverse besturingssystemen. Uitvoer is mogelijk op matrix
printers (bijvoorbeeld Epson, Star), laserprinters (bijvoorbeeld Canon, Kyocera), 
en fotozetters (bijvoorbeeld Harris, Linotype) met daarnaast preview mogelijkhe
den. Een overzicht is gegeven in Figuur 2.3. 

Men heeft dus te maken met 

• hoe Tu\TEX plaatselijk te gebruiken is, 

• alternatieve programmatuur: tekstverwerkers of desktop publishing. 

2.10.1 Aanroepen LiT_EX 
Het aanroepen van Tu\TEX hoeft niet moeilijker te zijn dan het aanroepen van de 
pakketnaam gevolgd door de filenaam van de invoer, bijvoorbeeld 

latex rapport 

Zie hiervoor de gebruiksaanwijzingen die in uw werkomgeving van toepassing zijn. 
Een overzicht van de gebruiksmogelijkheden is gegeven in Figuur 2.3, waarbij de 
tekens op de bovenste rij enige besturingssystemen voorstellen en voor ... onder 
andere UNIX gelezen kan worden. 

2.10.2 Verwerken tex-file 
Zonder fouten 

Succesvolle verwerking wordt kenbaar gemaakt door [OJ, [1], ... , [n], de nummers 
van de 'gezette' pagina's, en het aanmaken van onder andere de dvi-file met dezelfde 



VMS MS-DOS 

dvi-file 

r-- --, 
L !~tScr~t_ J 

VDU preview ------+------+t Matrixprinter 

PC preview Laserprinter 

Fotozetter 

Figuur 2.3: :U.TEJX-gebruiksmogelijkheden 

naam als de tex-file. De kopij kan op spelling en taalgebruik doorgelicht worden 
met bijvoorbeeld Wordperfect. 

Verbeteren van fouten 

In Hoofdstuk 6 van [Knuth 86a] en paragraaf 2.3 van [Lamport 86] worden aan de 
hand van bewust verminkte teksten - men weet dus wat de fouten zijn - geke
ken welke foutmeldingen gegenereerd worden en hoe deze geinterpreteerd moeten 
worden. 

Een JJ.TEX-foutmelding wordt aangegeven met de melding LATEX error gevolgd 
door een beschrijving van de fout. Naast deze fouten kunnen er ook 'J'EX-fouten 
geconstateerd worden; deze worden voorafgegaan door een !. 

Een * duidt op: (meer) invoer verlangd. Door intypen van de invoer of een 
afsluiter, \end{document} of \stop, gevolgd door indrukken van de return-toets 
kan I.t.TEJX afsluiten. 

Een ? duidt erop dat JJ.TEX antwoord verwacht. 
Een druk op de return-toets als antwoord geeft aan dat verder gegaan moet 

worden; men kan zo interactief meerdere fouten op het spoor komen en deze nader
hand in een keer verbeteren. Het nadeel van deze werkwijze is dat men ook allerlei 
afgeleide fouten tegenkomt. Een andere manier is de I.t.TEJX job ,,quiet" op de ach-
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tergrond te laten draaien door na de ?-prompt de q in te typen gevolgd door de 

return-toets, waarna men de log-file kan inspecteren. Als men niet geinteresseerd 

is in de verdere fouten maar eerst de fout waarop U.TEX gestuit is wil verbeteren, 

dan moet in plaats van q de x (van eXit) ingedrukt worden. 

De laatste regels van de foutmeldingen bevatten het regelnummer waarin de 

fout optrad en de laatst gelezen symbolen. 

Het komt er dus pragmatisch op neer de eerste en laatste paar regels van de 

foutmeldingen te bekijken. 

Hulp wordt verkregen via indrukken van de h gevolgd door de return-toets, of 

intypen van ? als antwoord op de ?-prompt. Het correctieproces is geillustreerd 

in Figuur 2.4. Als zetsel aangemaakt is, na eventueel herhaald indrukken van de 

Ja 

'Resultaat' 

Driver 

Editor 

'Kopij' 

r-----, 
Spelling en 
Stijl 'tools' L _____ .J 

Figuur 2.4: Correctie-cyclus 

return-toets waarna U.TEX 'corrigeert', is proof-reading een eenvoudige en directe 

manier om te weten te komen waar verbeteringen gewenst zijn. 

Opmerking Batchverwerking is ook mogelijk via de \batchmode-opdracht als 

eerste opdracht van de preamble. Het verloop van het proces staat, zoals altijd, in 

de log-file. 
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2.10.3 Afdrukken dvi-file 

Bij het afdrukken van de dvi-file moet aangegeven worden welke driver gewenst is 
en om welke file het gaat, bijvoorbeeld 

dvicanon rapport 
dvieps rapport 

waarbij de eerste opdracht uitvoer geeft via de Canon (laser)printer en de tweede 
via de Epson (matrix)printer. Ook is het mogelijk slechts enkele pagina's, bijvoor
beeld bij een 'misdruk', uit de dvi-file af te drukken via bijvoorbeeld dvi todvi

besturingsopdracht; deze mogelijkheid is geen onderdeel van 11\TEX of '!EX· Zie de 
aanwezige documentatie. 

2.10.4 Preview.en dvi-file 

In het algemeen is dit handig als men door de dvi-file wil 'bladeren' om te kijken 
hoe het resultaat eruit ziet. 

Op een terminal 

Afhankelijk van de geinstalleerde driver moet informatie meegegeven worden over 
het type terminal en de gewenste uitsnede en vergroting. Wederom: raadpleeg de 
aanwezige documentatie. 

Op een PC als PC 

In de lokale documentatie staat aangegeven hoe dit kan geschieden. De volgende 
opdrachten kunnen in principe daarvoor dienen 

dvieps rapport 
preview rapport. 

Op een PC als terminal 

Hiervoor is een terminal-emulatie programma nodig zodat een de PC zich als ter
minal gedraagt. Zie de aanwezige documentatie. 

2.10.5 Uitwisselen van files 

Bij het maken van een document met 11\TEX onderscheiden wij drie niveaus 

• de invoer voor 11\TEX bestaande uit ASCII-tekens, 

• de dvi-files, 

• het 'zetsel' voor het gewenste uitvoermedium. 
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Uitwisseling van invoerfiles kan probleemloos geschieden mits op het andere systeem 
dezelfde TEX-macros en fonts beschikbaar zijn. Deze vorm van uitwisseling is onder 
andere aan de orde als deelstukken van een publicatie op een klein systeem worden 
opgezet en de integratie een groter systeem vereist. 

De uitwisseling van dvi-files kan men zien als een moderne vorm van aanlevering 
van (gezette) kopij. Deze vorm van uitwisseling blijkt in de praktijk goed te wer
ken, mits alle gerefereerde fonts op het uitvoermedium aanwezig zijn met dezelfde 
zogenaamde 'font metrics'. Als de letterbreedte, verschilt op de twee systemen en 
de uitvulling op het ene. systeem goed is, behoeft deze niet goed te zijn op het 
andere systeem, zie Hoofdstuk 6. 
Uitwisseling van dvi-files tussen onderling verschillende computersystemen is ge
compliceerd. De dvi-files zijn binair en de betekenis van deze files is veelal compu
terafhankelijk. In de praktijk moeten deze files 'verpakt' worden tot ASCII-files, 
uitgewisseld worden en vervolgens met de oorspronkelijke betekenis 'uitgepakt' wor
den. In de meeste gevallen biedt xmodem, een algemeen communicatie protocol, 
uitkomst. 

De laatste vorm van uitwisseling is alleen mogelijk voor eenzelfde uitvoerappa
raat of als de files uit bytes bestaan in plaats van uit 'woorden'. De laatste jaren 
is het begrip virtuele printer in opkomst. Dit betekent dat uitwisseling mogelijk 
is naar al die uitvoermedia met dezelfde virtuele eigenschappen. In <lit licht moet 
men PostScript [Postscript 85a] zien: een 'pagina-opmaak'-taal voor een virtuele 
printer. 

2.11 Li\T:EX versus tekstverwerkers 

Bij een keuze spelen de volgende criteria een rol 

1. functionaliteit, kwaliteit en robuustheid, 

2. toegankelijkheid en integratie met overige voorzieningen, 

3. documentatie, 

4. prijs, 

5. levensduur, onderhoud en portabiliteit, 

6. leertijd, 

7. flexibiliteit en uitbreidbaarheid. 

In <lit boek voert het te ver een vergelijking uit te voeren met bijvoorbeeld ditroff 
- een documentpreparatiesysteem dat in de UNIX wereld in gebruik is, zie daartoe 
echter [Furula] - en met tekstverwerkers in het algemeen. Ter indicatie kan gezegd 
worden dat UTEX, TEX en diverse erbij behorende drivers algemeen beschikbaar 
zijn en dat het TEX-boek als 'standaard'-documentatie gezien kan worden. De 
leertijd moet evenwel niet onderschat worden. 



Globaal gesproken is het makkelijker tekst via een tekstverwerker in te voeren 
vanwege de directe bewerkingsmogelijkheden van tekstverwerkers. 

lnvoering via tekstverwerkers is niet verstandig als er ook lay-out wordt aange
bracht via functietoetsen en er geen conversie-programma3 beschikbaar is. In het 
algemeen worden daarom tex-file(s) ingetypt via een editor. 

De opdrachten in UTEX hebben betekenisvolle namen ten behoeve van de her
kenbaarheid. Dit betekent dat het intypen van de opdrachten omslachtig is. Dit 
kan vereenvoudigd worden door verkorte opdrachten te maken binnen UTEX, of 
door via de editor toetsen te definieren die bij aanslag de grotere opdracht gene
reren. Verkorte opdrachten kunnen aan UTEX kenbaar gemaakt worden via de 
\newcommand-opdracht. 

UTEX biedt mogelijkheden voor zowel proof- als zet-afdrukkwaliteit. Ook is er 
grote flexibiliteit bij printerkeuze en uitwisseling van manuscript-files. Dit gaat ten 
koste van het ongemak van switchen4 tussen editor en UTEX, en het verlies van 
WYSIWYG. De tex-files bevatten de kopij, doorspekt met zetaanwijzingen. De 
vorm weerspiegelt niet het te verwachten resultaat. De ingetypte kopij is veelal ook 
minder makkelijk leesbaar. 

Gereedschappen voor spellingcontrole en verbetering van de schrijfstijl zijn niet 
aanwezig in UTEX· Voor het afdrukken van programmateksten, waarbij een nette 
structuur voor de leesbaarheid van belang is, zijn ook geen macros in UTEJX be
schikbaar. Deze gereedschappen bestaan reeds en kunnen ernaast gebruikt worden 
omdat de invoer een ASCII-file is. Het consequent gebruik van dezelfde spelling 
kan ook, weliswaar wat omslachtig, ondersteund worden via een editor. Het komt 
erop neer dat het gebruik van tekstverwerkers een andere werkwijze vraagt dan het 
gebruik van UTEX. Dit is in feite terug te voeren tot het verschil tussen het zelf 
daadwerkelijk vastleggen van het resultaat en het specificeren van het resultaat. In 
UTEX is bijvoorbeeld 'even een paar spaties openlaten' op een specifieke plaats op 
de pagina of voor een gedeelte van een alinea een paar spaties inspringen over meer 
dan een regel niet makkelijk voorhanden en eigenlijk in strijd met de 'beschrijvende 
mark-up'-filosofie en met de automatische (regel)uitvulling5• UTE)X biedt mogelijk
heden voor symbolische verwijzingen die veelal niet in tekstverwerkers aanwezig 
zijn. Voor kleine documenten kan de tekstverwerker gemakkelijk en snel een goed 
resultaat opleveren terwijl voor grotere documenten het de moeite waard is te in
vesteren in het leren beheersen van een documentpreparatiesysteem, zoals UTEX. 
Dit laatste is bovendien een efficiente werkwijze als de 'huisstijl' vastgelegd is in 
opdrachten. In <lit boek wordt bijvoorbeeld een subset voor het vormgeven van 
een rapport in de UTEX-stijl behandeld. Als er geen huisstijl-opdrachten gebruikt 
kunnen worden, bijvoorbeeld doordat het tijdschrift waar de publikatie in moet ver-

3Een conversie-programma is een belangrijk hulpmiddel. Illustraties worden bijvoorbeeld in 
Mac'JEX niet geconverteerd tot 'JEX-instructies: de pixelfile wordt doorgegeven. Bij migratie naar 
een ander systeem (portabiliteit) moeten de illustraties opnieuw gedefinieerd ofingeplakt worden. 

4Bij het gebruik van meerdere windows is het 'switchen' makkelijk. 
5Het maken van bijvoorbeeld een invulformulier, met veel 'spaties', komt in Hoofdstuk 4 aan 

de orde. 



schijnen een andere vormgeving hanteert, moet men de benodigde opdrachten zelf 
'programmeren'. De verwachting is dat uitgevers de American Mathematical So
ciety zullen volgen in het beschikbaar stellen van huisstijl-opdrachten (.sty-files), 
fonts en tfm-files, zie [Spivak 85]. 

Voorbeeld (Gecompliceerde lay-out met eenvoudige opdrachten) 
Het kaartbeeld met de bijbehorende 'bieding' in bridge zoals weergegeven in Fi
guur 2.5 is eenvoudig te verkrijgen als men de beschikking heeft over de \krtbld
en \hand-opdrachten en de bieding-omgeving. 

N/Niem . • B74 
<:;)AB 
0 VB102 
le V874 

• A3 

lw:o I 
• H86 

<:;'.) H64 <:;'.) 109541 
0 963 0 874 
le HB952 le 103 

• V10952 
<:;'.) V83 
0 AH5 
leA6 

West Noord Oost Zuid 
10 pas 1• 

pas 2• pas 4. 
a.p. 

Figuur 2.5: Kaartverdeling en bieding in bridge 

Figuur 2.5 is als volgt verkregen. 

{\newlength{\breedte} 
\setlength{\breedte}{7em} 
Y.Voor de kaartsymbolen zie Hoofdstuk Wiskunde 
\newcommand{\k}{\(\clubsuit\)} 
\newcommand{\r}{\(\diamondsuit\)} 
\newcommand{\h}{\(\heartsuit\)} 
\newcommand{\s}{\(\spadesuit\)} 
\newcommand{\hand}[4]{ 

\begin{minipage}[t]{\breedte}Y. 
\begin{tabbing}Y.Zie Hoofdstuk Tabellen 
\s\ \= #1 \\ 
\h\ \> #2 \\ 
\r\ \> #3 \\ 



\k\ \> #4 
\end{ tabbing} 
\end{minipage}} 

\newcommand{\krtbld}[5]{ 
\begin{tabular}{rll}Y.Zie Hoofdstuk Tabellen 
\multicolumn{1}{1}{#1} & #2 & \\ 
#3 & 
\begin{minipage}[t]{4em}Y. 
\raisebox{-1.5\baselineskip}{Y. 
\fbox{\small W 

\raisebox{2ex}{N} 
\hspace*{-1em} 
\raisebox{-2ex}{Z} 
0 

} 
} 

\end{minipage} & #4 \\ 
& #5 & 

\end{ tabular} 
}Y.end kb 
\newenvironment{bieding}{Y. 

\begin{ tabbing} 
\centering 
xxxxxx\=xxxxxx\=xxxxxx\=xxxxxx \kill 
West \>Noord \>Dost \> Zuid\\ 
}Y. 
{\end{tabbing}} 

\begin{figure}[htb]Y.Zie Hoofdstuk Illustraties 
\centering 

\krtbld{N/Niem.}Y. 
{\hand{B74}{AB}{VB102}{V874}}Y, 
{\hand{A3}{H64}{963}{HB952}}Y, 
{\hand{H86}{1095~{874}{103}}Y, 

{\hand{V10952}{V83}{AH5}{A6}} \\[2ex] 
\begin{minipage}[t]{25em} 

\begin{bieding} 
-- \> 1\r\> pas \> 1\s\\ 
pas \> 2\s\> pas \> 4\s\\ 
a.p. 

\end{bieding} 
\end{minipage} 

\caption{Kaartverdeling en bieding in bridge \label{krtbld}} 
\end{figure} 
} 
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Opmerking De bieding-omgeving is afgeleid van de tabbing-omgeving, zie Hoofd
stuk 4. Als eerste parameter van de \krtbld-opdracht kan men ook meegeven 

of 

\parbox[t]{.5\breedte}{N/Niem.\\4-tallen} 

\begin{tabular}[t]{l} 
N/Niem.\\ 
4-tallen 

\end{ tabular}. 

Dit voorbeeld illustreert het eenvoudige gebruik, mits de gereedschappen voor
handen zijn, waarbij geabstraheerd is van de daadwerkelijke kaartverdeling en het 
aantal biedronden; deze worden 'automatisch' weergegeven. Via een tekstverwerker 
kan men met de cursor de goede positie kiezen waarbij het lastig is dit systema
tisch te doen in het hele manuscript; bovendien beschikt men veelal niet standaard 
over de kaarttekens en moet het aangeven van het centrale figuurtje - NZ- en 
OW-lijnen - telkens geschieden. Bovenstaande macro's worden gebruikt bij het 
schudden van bridgespellen via de computer. De TEX-invoer wordt gemaakt door 
een (Pascal) programma. 

2.12 Opgaven 

1 Simpele tekst in 11\TEX 
Plaats de volgende ASCII-tekst in een file. 

TeX 
A system for formatting text 

TeX and it's accompanying macro package LaTeX 
provide powerful means of formatting text to be output 
on either a simple matrixprinter, a laserprinter or a 
phototypesetter. 

With TeX it is possible to perform all the 
functions that normally are only available on a 
phototypesetter. This means that you will have to know 
a lot of the typesetting theories to be able to produce 
a nice looking piece of text. This will be a problem 
for most of the 'normal' computer users and authors. 

To overcome this problem the macro package 
LaTeX is created, which offers a number of predefined 
'documentstyles'. These documentstyles consist of a 
definition of page lay-out (including items like left 
and right margin width, top and bottom margin height, 
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font sizes and typefaces to be used), title lay-out 
(including cantering, font sizes and typefaces, 
inclusion of the author's name, the date of the 
document, whether the title should appear on a separate 
page or not), abstract, index, table-of-contents layout, 
page, chapter and section numbering, itemizing etc. 

This macro package is normally included in a 
special version of TeX, which is then also called 
LaTeX. 

LaTeX allows TeX to function as a document 
processing system, so that you can specify the logical 
structure of your document without worrying about how 
the structure is going to be indicated visually. 

There are more things for which LaTeX is better 
than TeX, at least easier to use: slide-making, simple 
diagram-drawing, bibliography-making. All these things 
are either contained in LaTeX or come with a special 
version of LaTeX (SliTeX and BibTeX). 

Verwerk (druk af en/of preview) de bovenstaande tekst met U.T.EJX. 
(Aanwijzing: Bouw de invoer op uit: 

\documentstyle{report} 
\begin{document} 

tekst 
\end{document} ). 

2 Simpele tekst met enkele attributen 
Met een tekstverwerker ziet de tekst er dan uit zoals in Figuur 2.6 te zien is (in 
dit geval is de tekst met Wordperfect gemaakt). Voeg aan de 1\TEX-invoer op
drachten toe, zodat de tekst zoveel mogelijk lijkt op die uit de tekstverwerker, dus 
met behoud van alinea-indeling, vette tekst, centreren enzovoorts. Voor TEX en 
1\TEX zijn speciale schrijfwijzen 'verplicht' in verband met handelsmerk-problemen 
- een programma met de naam TEX bestond al eerder. Zorg ervoor dat de hier 
getoonde schrijfwijze gebruikt wordt. Maak de onderstreepte woorden cursief, en 
neem een 12 punts letter. 
(Aanwijzingen: 12 pt is een optionele parameter van \documentstyle. Onderstre

ping kan ook binnen 1\TEX maar gebruik {\em Te benadrukken tekst}, de 1\TEX
manier om tekst te benadrukken. De TEX- respectievelijk 1\TEX-logos worden 
verkregen via de opdrachten \ TeX en \LaTeX.) 

3 Opsomming, tekst laten uitspringen en tekst in de marge 
We gaan nu wat meer structuur aanbrengen in de tekst: alles wat in de tekst uit 
Figuur 2.6 vet gedrukt was, leent zich goed voor een opsomming. Voeg de nodige 
opdrachten toe. Als later veelvuldig aan items uit de opsomming gerefereerd moet 
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TeX 
A system for formatting text 

TeX and it's ac:Companying macro package LaTeX provide powerful 
means of formatting text to be output on either a simple matrbprinter, a 
Jaserprinter or a phototypesetter. 

With TeX it is possible to perform all the functions that normally 
are only available on a phototypesetter. This means that you will have to 
know a lot of the typesetting theories to be able to produce a nice 
looking piece of text. This will be a problem for most of the 'normal' 
computer users and authors. 

To overcome this problem the macro package LaTeX is created, 
which offers a number of predefined 'documentstyles'. These document
styles consist of a definition of page lay-out (including items like left 
and right margin width, top and bottom margin height, font sizes and 
typefaces to be used), title lay-out (including centering, font sizes and 
typefaces, inclusion of the author's name, the date of the document, 
whether the title should appear on a separate page or not), abstract, 
inda, table-of-contents layout, page, chapter and sectlon numbering, 
itemizing etc. 

This macro package is normally included in a special version of TeX, 
which is then also called LaTeX. 

LaTeX alloWS" TeX to function as a document processing system so 
that you can specify the logical structure of your document without 
worrying about how the structure is going to be indicated visually. 

There a more things for which LaTeX is better than Te:X, at least 
easier to use: slide-making. simple diagram-drawing. bibliography-making. 
All these things are either contained in LaTeX or come with a special 
version of LaTeX (SliTeX and BibTeX). 

Figuur 2.6: Een tekst via Wordperfect 

worden, is het beter de opsomming genummerd te laten plaatsvinden clan via een 
voor elk item gelijke markering. Zorg dat dit gebeurt. 

Soms moet een tekstdeel wat betreft opmaak enigszins verschillen van de om
ringende tekst, om het belang te benadrukken. Dit kan gebeuren door de tekst als 
zogenaamde 'displayed tekst' af te drukken. Neem de tekst zoals die tot nu toe ge
bruikt is, en zorg dat de alinea gegeven in Figuur 2.7 als 'displayed text' afgedrukt 
wordt. (Aanwijzing: Gebruik de quote-omgeving.) 
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LaTeX allows TeX to function as a document processing system, so that 
you can specify the logical structure of your document without worrying 
about how the structure is going to be indicated visually. 

Figuur 2.7: Displayed text 

Neem de tekst als in Figuur 2.6 en plaats een van de volgende teksten in de 
marge bij het begin van elk van de 6 alinea's 

• Phototypesetting functions, 

• 1\TEX macro package, 

• Special TEX-version: 1\TE]X, 

• Document processing system, 

• More possibilities. 

4 Hoofdstukken, pamgrafen en voetnoten 
Verdeel de tekst in paragrafen en voorzie het geheel van titels (en nummering). 

Voorzie het eerste gebruik (niet in een titel) van TEX van een voetnoot met in de 
voetnoot de boektitel: D. E. Knuth(1984): The TEXbook, Addison-Wesley. (Hoe te 
werken met een literatuur-database en verwijzingen daarnaar, komt in Hoofdstuk 7 
aan de orde.) 
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3 Wiskundige formules 

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens beschreven hoe men in Ia\.TEX 
de wiskundige tekens behandelt, welke environments men tot zijn be
schikking heeft om de tekens tot f ormules te verenigen en tenslotte de 
environments die de verticale plaatsing van de elementen besturen. Er 
wordt ook een environment voor stellingen behandeld. 

3.1 Inleiding 

Door Ia\.TEX te gebruiken is de schrijver verlost van een groot aantal problemen 
wat betreft de verzorging van de la.yout van tekst. Hetzelfde geldt voor wiskundige 
formules. De schrijver geeft de formules op een bepaalde manier en Ia\.TEX zet de 
formules, rekening houdend met bepaalde regels voor formules. (Wij zullen wat 
Ia\.TEX doet 'zetten' noemen; wat de mens doet noemen wij 'schrijven'). 

Vooral voor het zetten van formules en tabellen is Ia\.TEX waardevol. Er zijn nu 
dingen mogelijk geworden die moeilijk waren in de tijd dat zetwerk met loden letters 
gedaan werd. De grootte van de verschillende elementen van de formule wordt 
door Ia\.TEX bepaald. Het kost nu bijvoorbeeld weinig moeite om een wortelteken te 
maken met een streep die precies boven een formule past: Ia\.TEX zorgt automatisch 
voor de passende grootte. 

Hierbij komt nog, dat vroeger het zetten van wiskundige teksten gedaan werd 
door een zetter. Deze had ervaring met zetten maar wist meestal weinig van de 
betekenis van de formules. Bij zettechnische moeilijkheden moesten de problemen 
in overleg met de schrijver besproken en opgelost worden; <lit kostte veel tijd en gaf 
de mogelijkheid tot misverstanden. Nu doet de schrijver zelf het zetwerk; hij ziet 
ook vrijwel direct het resultaat. 

Er is in overleg met de 'American Mathematical Society' een vorm van TEX 
gemaakt die AMS-TEX heet. Deze is speciaal bedoeld is voor het zetten van 
wiskundige teksten in overeenstemming met de normen van de 'American Mathe
matical Society' [Spivak 86]. Het is conceptueel vrijwel gelijk aan Ia\.TEX; er zit een 
aantal opties meer in. De opdrachten in deze ta.al wijken op kleine punten van 
Ia\.TEX af. 

De schrijver heeft een grote vrijheid om in de invoertekst spaties en 'overgang 
op nieuwe regel' toe te voegen; op he!. uiteindelijk resultaat heeft <lit geen invloed. 
Door hiervan gebruik te ma.ken kan de invoer duidelijker en beter leesbaar worden; 
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bijvoorbeeld is ax+by+cz in de invoer minder makkelijk leesbaar clan ax + by 
+ cz . Het resultaat is in beide gevallen 

ax +by+ cz. 

Anderzijds is het resultaat van 11\TEX niet altijd wat men gewenst had. Sommige 
dingen staan te dicht bij elkaar, andere te ver uitecn. In dat geval kan de schrij
ver, door dwingend spaties voor te schrijven correcties op de layout aanbrengen. 
Hiervoor zijn de volgende tekens aanwezig 

\ , : kleine spatie 
\: middelmatige spa.tie 
\; grote spatie 
\ ! negatieve kleine spa.tic ( dus 'backspace'). 

In de wiskunde gebruikt men tekens die op gecn enkele schrijfmachine voorko
men. In de invoer gebruikt 11\TEX voor die tckens speciale opdrachten. De na
men van die opdrachten komen ongevccr ovcreen met de (engelse) namen die men 
gebruikt als men formulcs per telefoon doorgeeft. Het integraalteken geeft men 
bijvoorbeeld a.an met \int, de particle diffcrentiatie 8 met \partial enzovoorts. 

3.2 Modes en environments 

3.2.1 Modes 

In 11\TEX heeft men verschillen<le textrnodes die wij nu niet nader bekijken; voor 
formules zijn er 'math mode' en 'display math mode'. In deze modes wordt de 
aangeboden tekst verwerkt volgens bcpaaldc regels, die gelden voor formules. 

Bij math mode wordt de invoer vcrwcrkt en binnen de regels van de lopende 
tekst gezet. Bij display math mode wordt de invocr verwerkt en op een aparte regel 
gezet. De tekst wordt nu ruirner gezet.; sornmige tckens worden nu groter. 

De stijl waarin de invoer gezct wordt in rna.th mode wordt 'text style' genoemd. 
(De naam is verwarrend: text style is een stijl voor het zctten van formules). De 
stijl in display math mode heet 'display style'. 

Voorbeeld (Formule in rnath mode en in display math mode) 
Hier ziet men een formule twee keer; ccn kcer in math mode en een keer in display 
math mode. 

Formule in math mode J ~~·t~dx = ... en dezelfde formule in display 
math mode 

Jax+ b 
ex+ dd:i: = · · · 

is gemaakt met 



Formula in math mode 
\(\int \frac{ax+b}{cx+d} dx =\dots\) 
en dezelfde formula in display math mode 
\[\int \frac{ax+b}{cx+d} dx =\dots\]. 
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De werking van math mode en display math mode is in vele opzichten gelijk. In 
het I.i\TEX-boek [Lamport 86] wordt vaak math mode gezegd wanneer men beide 
bedoelt. Ook wij zullen het onderscheid niet altijd strikt maken. 

In math mode wordt de tekst in een apart lettertype ('math italic') gezet om 
de wiskundige tekens ook in de lopende tekst gemakkelijk te kunnen herkennen. 
Als men bijvoorbeeld spreekt over cen druk p, een temperatuur T en een volume 
V, dan is door het andere lettertype van de p, Ten V duidelijk, dat het hier om 
wiskundige grootheden gaat. 

3.2.2 Environments 

JB\.TEX heeft een aantal environments die voor wiskundige teksten van belang zijn. 

Men brengt math mode tot stand door 
\( ... \) of 
$ ... $ of 
\begin{math} ... \end{math} 

en men brengt display math mode tot stand door 
\ [ ... \] of 
$$ ... $$ of 
\begin{displaymath} ... \end{displaymath}. 

De omgeving equation 
\begin{equation} ... \end{equation}. 

levert ook display math mode; boven<lien zet ~TEX een nummer bij de 
formule. 

Verder is er nog het environment eqnarray. Dit brengt ook math mode tot stand; 
het client ertoe om een aantal vergelijkingen onder elkaar te zetten en verticaal op 
een bepaald symbool uit te lijnen. 

Binnen elk van deze environments kan men het environment array gebruiken 
om bijvoorbeeld een matrix te maken. 

Tenslotte is er newtheorem; hiermee kan men een environment definieren om 
stellingen, axiomas, en dergelijke in de tekst op te nemen. 

3.2.3 Symbolische nummering van formules 

Wij noemden al, dat in de equation omgcving fa\TEX automatisch een nummer bij 
een formule genereert. 
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Het is mogelijk zo'n nummer een symbolische naam te geven; de schrijver kan 
deze naam vrij kiezen. 

Wanneer men clan in zijn publicatie veranderingen aanbrengt verandert daarmee 
ook de nummering van de formules. Door het gebruik van een symbolische naam 
blijft de verwijzing toch naar de goede formule wijzen. 

Voorbeeld (Symbolische referentie) 
Hier wordt het gebruik van een symbolische referentie geillustreerd. Het nummer 
wordt door \label{naam} aan naam toegekend en door \ref{naam} wordt dat 
nummer afgedrukt. 

De equivalentie van massa en energie wor<lt uitge<lrukt door 

E = mc2 (3.1) 

Wij kunnen nu spreken over formule nurnmer 3.1. \Villen wij in de 
verwijzing dit nummer tussen ha.ken zetten, clan moeten wij die haken 
zelf geven, dus (3.1 ). 

is gemaakt met 

De equivalentie van massa en energie 
wordt uitgedrukt door 
\begin{equation} 

E=mc~2 \label{Einstein} 
\end{equation} 
Wij kunnen nu spreken over formule 
nummer-\ref{Einstein}. Willen wij 
in de verwijzing dit nummer tussen 
haken zetten, dan moeten wij die haken zelf 
geven, dus-(\ref{Einstein}). 

3.3 Opbouw van formules 

Een ingewikkelde wiskundige formule kunncn wij opbouwen door de elementaire 
tekens tot grotere eenheden samen te voegen, deze eenheden weer tot grotere, en
zovoort. 

Dit is ook zoals 1\TEX het doet. Elk teken staat in een bepaald doosje. Bij het 
samenvoegen van tekens worden de sa.menstellende doosjes samengevoegd tot een 
groter doosje. Dit doosje wordt clan voortaan als een eenheid gehanteerd en kan op 
zijn beurt met weer andere doosjes worden samengevoegd. (In 1\TEX spreekt men 
van een 'box' in plaats van een doosje; zie ook hoofdstuk 1.) 

Formules kunnen 'genest' worden; zo kunnen teller en noemer van een breuk op 
hun beurt weer breuken bevatten. Of de clementen van een matrix kunnen weer 
matrices zijn. 

Orn formules te kunnen makeu moetcn wij dus twee dingen weten: 
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• Hoe krijgen wij de elementaire tekens. 

• Hoe voegen wij deze tekens tot grotere eenheden samen. 

Wij beginnen met de tekens. 
In li\TEX doet men typografie: men plaatst tekens op de bladzijde. Wat de te

kens betekenen, is clan nauwelijks meer van belang. Toch houdt li\TEX wel rekening 
met de aard van de tekens. 

Zo wordt het somteken aangegeven met \sum, terwijl de griekse hoofdletter E 
met \Sigma wordt aangegeven; typografisch is het eenzelfde teken. Het eerste geeft 
een operator aan, het laatste een letter. Probeert men bij de letter E de opdracht 
\limits te plaatsen, clan waarschuwt li\TEX dat dat fout is: \limits heeft alleen 
betekenis bij een operator. (\limits geeft aan dat men de grenzen van sommatie 
boven - en onder het somteken wil hebben in plaats van ernaast). 

De wiskundige tekens kunnen alleen in math mode gebruikt worden. Sommige 
tekens komen in tekst ook voor, ma.ar word en clan anders geschreven. Zo schrijft 
men 'Miinchen' met \"u; maa.r in een forrnule schrijft men ii a.ls \ddot u. Dit is 
ook logisch: men bedoelt da.n wat anders: d2u/ dt 2 • 

3.3.1 Wiskundige tekens 

Men gebruikt in de wiskunde veel tekens die niet op het toetsenbord van de com
puter voorkomen. Wij geven hier een overzicht van de tekens die li\TEX heeft; ze 
staan volledig in Appendix C. 

Er bestaan 

• Griekse letters. 

Van somrnige letters zijn er twee va.rianten, bijvoorbeeld \epsilon en 
\varepsilon, fen e. 

De griekse hoofdletters die gelijk aan de romeinse zijn, ontbreken. 

De kleine 'omicron' ontbreckt, men gebruike de romeinse 'o'. 

• In math mode heeft men Calligra.fische letters A, B, C, ... ; er is geen tabel, 
a.He ka.pitalen zijn a.anwezig. 

• Tekens voor binaire bewerkingen. 

• Tekens voor bina.ire rea.ties. 

De tekens < en > ontbrcken; de mecste cornputertoetsenborden hebben 
deze tekens. 

De negatie van elk van cleze tekcns ka.n men krijgen door \not voor het 
teken te schrijven. 

• Tekens voor pijlen en a.a.nverwa.nte tekens. 
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• Andere tekens. 

Tekens, die niet elders hun plaats gevonden hebben. 

• Tekens, die in verschillende grootte voorhanden zijn. 

Deze tekens worden in verschillende grootte gezet, naarmate men in math 
mode of in display math mode is; hiertoe horen de integraal en het somteken. 

• N amen van standaardfuncties. 

In de wiskunde is het gebruikelijk dat men variabelen cursief zet, de na
men van standaardfuncties zoa.ls 'sin' en 'log' zet men romeins. Hiervoor heeft 
U.TEX overeenkomstige tekens. 

• Haken. 

Deze tekens ka.n men als haken voor bijvoorbecld een matrix gebruiken. 
Als men de tekens gebruikt tesamen met \left of \right maakt U.TEX au
tomatisch een haak, die past bij de grootte van de matrix. 

• Accenten en andere tekens boven de letter. 

Bijvoorbeeld de pijl om een vector a.an te duiden. 

• Onderstreping en overstreping van een formule wordt aangegeven door \under 
line, \overline; ook hier zorgt lb\TEX a.utomatisch voor de passende grootte. 

Een tekst boven een pijl kan men vcrkrijgen met \stackrel. 

Bij een som of een integraal kan hct gebeuren dat men de grenzen van de 
integraal onder en boven het integraaltcken wil zctten in plaats van ervoor; 
hiervoor kan men \limits gebruiken. 

• Er zijn geen tekens voor bijvoorbeeld 

de verzameling gehele getallen, 

de verzameling reele getallen, 

de verzameling complexe gctallcn. 

Men gebruikt hier soms de Calligra.fische letters. 

3.3.2 Formules op een regel 

De eenvoudigste formules bouwt men op uit tekens die achter elkaar staan. 

Voorbeeld (Eenvoudige formules} 

ax+by+cz 

is gemaakt met 



\(ax + by + cz \) 

of 

ax+,8y+7z 

is gemaakt met 

\(\alpha x + \beta y \gamma z \) 

of 

een weerstand van 1.2 Mf! 

is gemaakt met 

een weerstand van 1.2M$\Omega$ 

en 

a= iu+jv+ kw 

is gemaakt met 
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\( \vec a= {\bf i}u +{\bf j}v +{\bf k}w \). 

Exponenten en indices Een exponent of een bovengrens van een integraal (een 
superscript) krijgt men door deze te la ten vooraf gaan door ~. 

Voorbeeld (Exponent) 

x2 

is gemaakt met 

\(x~{2} \). 

De exponent, hier dus '2' is een argument van een macro en staat dus tussen { }. 
Als de exponent maar uit een teken bestaat mag men de accolades weglaten, dus 

Voorbeeld {Index) 
Een index, een subscript krijgt men door deze vooraf te laten gaan met _. Ook 
hier: de index staat tussen { }; als er maar een teken is mag men de accolades 
weglaten. Dus 

a; 

is gemaakt met 

\(a_{i}\)of\( a_i \). 
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Voorbeeld (Voorindex) 
Een index '1' voor de letter krijgt men door _1 voor de letter te schrijven. 

is gemaakt met 

\( _1F \). 

Voorbeeld (Index en ~xponent) 
Wanneer een letter zowel een index als een exponent heeft, kan men deze in elke 
volgorde geven; er is geen verschil tussen 

x~ en x~, 

is gemaakt met 

\( x_i~2 \)en\( x~2_i \). 

Voorbeeld (Index, die zelf weer een index heeft) 
Men heeft een grootheid F met een index n en deze heeft op zijn beurt weer een 
index k, dus Fnk· Men kan dan niet geven F _n_k maar men moet aangeven dat 
n_k de index is van F; clus 

is gemaakt met 

\( F_{n_k} \). 

Voorbeeld (Tensor) 
Men heeft soms een tensor: een groothei<l T met een index boven de letter u en 
een index oncler de letter d, alclus yu di de u moet links van de d geplaatst worden. 
Men geeft clan {ru} _d om aan te duideu cla.t ru een eenheid is, en dat daaraan 
de index d gehecht wordt, dus 

is gemaakt met 

\( {ru}_d \). 

Chemische formules Met behulp van de beha.ndelde middelen kan men ook 
gemakkelijk chemische formules maken. 



Voorbeeld (Chemische reactievergelijking} 
De volgende chemische reactievergelijking 

is gemaakt met 

\[H_2S0_4 +Ca(OH)_2 
\rightarrow CaS0_4\downarrow +2H_20 \]. 
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Met behulp van \stackrel kan men een tekst boven de pijl zetten. 

is gemaakt met 

\[H_2S0_4 +Ca(OH)_2 
\stackrel {katalysator}{\longrightarrow} 

CaS0_4\downarrow + 2H_20 \]. 

Breuken en wortelvormen Wij zeiden a.I, dat UTEX zelf de grootte van de 
elementen van de formules bepaalt, zodat deze 'passen'. U ziet dat in de volgende 
voorbeelden: U komt daar namelijk nooit icts tegen waar de schrijver moet aange
ven hoe groot een breukstreep of een streep van een wortelteken moet worden. 

Voor een breuk kan men de schuine deelstreep I gebruiken, dus a/b. Met 
\frac{tellerHnoemer} krijgt men een horizontale breukstreep. 

Voorbeeld (Breuk) 

ax+b 
cx+d 

is gemaakt met 

\( \frac{ax + b}{cx + d} \). 

Voorbeeld (Breuk nu in display mode} 
Men ziet hier, dat de formule klein wordt afgedrukt; in dit geval is het aan te raden 
de formule in display mode te geven, dus 

is gemaakt met 

ax+ b 
ex+ d 

\[\frac{ax + b }{ ex + d } \]. 
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Voorbeeld {Geneste breuk) 
Teller en noemer van een breuk kunnen ook weer breuken zijn 

ax + b+ E. x 

px+q+~ 

is gemaakt met 

\[ \frac{ ax+b + \frac{c}{x}}{ px+q + \frac{r}{x}} \]. 

In <lit geval kan men de~ en ~ groter krijgen door \displaystyle voor te schrijven, 
dus 

is gemaakt met 

\[ \frac 

ax + b + % 
px + q + [i; 

{ax + b + \frac{\displaystyle c}{\displaystyle x}} 
{px + q + \frac{\displaystyle r}{\displaystyle x}} 
\] 

maar in <lit geval kan men overwegen de breuken in teller en noemer liever als c/x 
en r / x te schrijven. 

Voorbeeld {Wortelvorm) 
Voor het wortelteken heeft J.o\TEX de opdrad1t \sqrt. 

vb2 - 4ac 

is gemaakt met 

\(\sqrt {b-2-4ac} \). 

Voorbeeld {ne wortel) 
Dene wortel geeft men aan met \sqrt [n] { ... }. 

is gemaakt met 

3 a3 + [,> 

a:J - [j3 
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Voorbeeld (Tekst binnen een formule) 
Vaak wil men tekst in een formule opnemen, bijvoorbeeld 'f(x) = 0 daaruit volgt 
x = 21rn'. Zet men <lit als een formule in display mode, clan gaat dat mis; de tekst 
wordt (als deel van een formule) cursief gezet, en er komen geen spaties tussen de 
woorden. Men moet clan een 'box' van de tekst 'daaruit volgt' maken door deze in 
\mbox{ } te plaatsen. Hierdoor zorgt men dat de inhoud van de box onveranderd 
wordt ingezet. 

f(x) = 0 daaruit volgt x = 21rn 

is gemaakt met 

\[f(x)=O\mbox{ daaruit volgt} x=2\pi n\]. 

3.3.3 Een aantal grotere voorbeelden 

Voorbeeld (Vierkantsvergelijking) 
Een vierkantsvergelijking en haar oplossing geven een wat grotere formule. 

De oplossingen van de vierka.ntsvergelijking ax2 +bx+ c = 0 zijn 

-b± Jb2 - 4ac 
Xt,2 = 

2a 

is gemaakt met 

De oplossingen van de vierkantsvergelijking 
\( ax-2 + bx + c =O \) zijn 
\[ x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt {b-2 -4ac}}{2a} \]. 

Voorbeeld (Elementafre functies) 
In het volgende voorbeeld komen de elementaire functies voor. Let op de tekens 
\sin en \cos voor de namen van de functies. 

sin( x + y) = sin x cosy + cos x sin y 

is gemaakt met 

\[ \sin(x+y) =\sin x\cos y +\cos x\sin y \]. 

Voorbeeld (Illustratie van cen macro) 
Voor dingen die vaak voorkomen kan het voordelig zijn zelf een macro te defini-
eren. 

is gemaakt met 

l . !- ofx fJfy ofz 
civ =-+-+

ox f)y oz 
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\newcommand {\qd}[2){ \frac{\partial #1}{\partial #2}} 
\[div \vec f = \qd{f_x}{x} + \qd{f_y}{y} + \qd{f_z}{z} \]. 

Hier hebben wij eerst een macro \qd gedefinieerd om de partiele differentiaal
quotienten te maken. 

Merk op, dat 'div' niet romeins gezet wordt; het is een operator, niet de naam 
van een standaardfunctie. 

Grotere formules L\TEX heeft geen automatisme om een formule die te lang is 
voor de regel over meer regels te verdelen. Zo nodig moet de schrijver de gewenste 
verdeling doen. Dat is ook juist: de schrijver weet wat de formule betekent, dus 
kan hij het best beoordelen hoe de formule afgcbroken moet worden. 

Als een formule over meer regels loopt ka.n men in L\TEX de formule als een stel 
afzonderlijke delen, elk op een regel, geven. Men heeft er dan geen controle over 
hoe de verschillende elementen boven elkaar komen te staan. Hoe men te werk gaat 
als men dat wel wil wordt in de volgende pa.ragraaf behandeld. 

3.3.4 Tweedimensionale formules 
Men heeft ook tweedimensiona.le formules: formules waar men wil besturen hoe 
bepaalde dingen boven elka.ar staan. 

Men heeft bijvoorbeel<l een a.fleiding die over cen a.anta.l regels loopt, en men 
wil de'=' tekens boven elkaar zetten, of men hecft een formule waarin een matrix 
optreedt. Voor dit doe! heeft L\Ts"X de c1wironments eqnarray en array. 

Het environment eqnarray geeft de mogclijkheid een aantal formules op op
eenvolgende regels te zetten en op ecn bepa.a.ld symbool uit te lijnen. Door <lit 
environment te gebruiken komt men in matli mode, niet in display math mode. De 
regels worden <lus in text style gezet; als men display style wenst moet men dat 
aangeven. 

Met array kan men een matrix zettcn wanncer men al in math mode is. 

Voorbeeld (Eqnarray) 
Het environment eqnarray ('equation array': een lijst van vergelijkingen) client om 
een aantal vergelijkingen boven elkaar tc plaatsc11. In elke regel kan men een positie 
kiezen waarop de regels boven elkaar geplaat.st worden. 

u a+b+c (3.2) 
< p+q+r+ 

+sin l\' + sin j3 + sin/ (3.3) 

is gemaakt met 

\begin{eqnarray} 
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ut=ta + b + c\\ 
t<tp + q + r +\nonumber \\ 
t &:+\sin \alpha +\sin \beta + \sin \gamma 

\end{eqnarray}. 

Toelichting 

• Elke regel wordt afgesloten door \ \. 

• Door de t t geeft men aan, dat men de tekens binnen de t t ( dat is mogelijk 
een spatie) boven elkaar wenst. 

• Het is in \eqnarray niet mogelijk meerdere elementen per regel verticaal 
boven elkaar te plaatsen. 

• Elke regel kijgt hier een formulenummer. Wenst men dat in een bepaalde 
regel niet, dan sluit men deze af met de opdracht \nonumber. 

• Wanneer men in geen enkele regel een nm:nmer wenst, dan gebruike men 
eqnarray* in plaats van eqnarray. 

• De afzonderlijke regels worden in text style gezet; wil men display style dan 
moet men dat aangeven met de opdracht \displaystyle. 

• Heeft men formules die door st.ukken tekst gescheiden worden, dan is niet 
mogelijk hierin de'=' tekens gelijk te krijgen door gebruik van eqnarray. 

Met array kan men een matrix maken. Wij zullen zien dat array een krachtig 
mechanisme is; er kan meer mee clan het zetten van een matrix. Wij kunnen ook 
zeggen: het woord array is hier een typografisch begrip: een array is nu een 
rechthoekig schema elementen op een gedrukte bladzijde. De omgeving array is te 
vergelijken met de omgeving tabular voor tabellen. . 

Voorbeeld {Array) 

A=(=+b 
a+b+c 

is gemaakt met 

\begin{ equation} 
A= 
\left( 
\begin{array}{lcr} 

a tp tx \\ 
a+b tp+q tx+y \\ 

x) x+y 
x+y+z 

(3.4) 
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a+b+ctp+q+rtx+y+z 
\end{array} 
\right) 

\end{equation}. 

Toelichting 

• Door array wordt aangekondigd, dat men kolommen wil maken. 

• Door {lcr} geeft men aan, dat men de elementen in drie kolommen respec
tievelijk links aangesloten, gecentreerd, en rechts aangesloten wil hebben. 

• De elementen worden gescheiden door &, de regels worden afgesloten door \ \; 
de laatste regel hoeft niet gesloten met \ \. 

• Met \left( wordt een 'haak open' a.angegeven. Deze hoeft er niet te staan, 
maar als men een haak open geeft, da.n moet er ook een haak sluiten staan. 
De ha.ken hoeven echter niet gelijk te zijn; door \right. kan men een 'lege' 
sluithaak verkrijgen. 

• De haak krljgt automatisch de goede grootte, het formuledeel 'A=' komt 
midden voor de matrix te staa.n, het formulenummer staat er midden achter. 

• In Appendix C staat een lijst va.n allc tckens die a.ls haak open en haak sluiten 
gebruikt kunnen worden. 

Voorbeeld (Formule met een aanta/ alternatieven achte1· een accolade) 
Door gebruik van array kan men gema.kkelijk een formule maken waar een aantal 
alternatieven achter een accolade staa.n. 

is gemaakt met 

\[ f(x)= 
\left\{ 
\begin{array}{ll} 

voor x < 0 
voor x > 0 

1 i \mbox { voor\ } x<O \\ 
u·2+v·2t \mbox { voor\ } x>O 

\end{array} 
\right. 
\mbox{\rm \ hier mag tekst} 
\]. 

hier mag tekst 
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Voorbeeld {Matrix, waarvan de elementen weer matrices zijn) 
Men kan ook gemakkelijk een matrix maken met ingewikkelde elementen, dus even
tueel weer matrices. 

is gemaakt met 

\[M=\left\I 
Y.\I is het teken voor een dubbele verticale streep 
\begin{array}{cc} 

\\ 

\left\I 
\begin{array}{cc} a&b\\ c&d \end{array} 

\right\ I 

\left\I 
\begin{array}{cc} i&j\\ k&l \end{array} 

\right\ I 

Y.nu twee lege elementen, anders lopen de strepen 
Y,van de matrices tegen elkaar aan: 

& \\ 
\left\I 
\begin{array}{cc} p&q\\ r&s \end{array} 

\right\ I 

\left\I 
\begin{array}{cc} a-2+b-2&c-2+d-2\\ 

p·2+q-2&r-2+s-2 \end{array} 
\right\ I 

\end{array} 
\right\ I 
\]. 

3.4 Stellingen 

In een wiskundige tekst komen vaak axioma's, stellingen, lemma's enzovoorts voor. 
Soms wil men deze duidelijk uit de tekst naar voren laten komen en men wil een 
nummering van de stellingen hebben. Door het gebruik van newtheorem kan men 
een omgeving definieren die hiervoor geschikt is. 
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Voorbeeld {Definitie en gebruik van een om.geving voor 'beweringen') 
Wij maken en gebruiken een omgeving voor 'beweringen'. 

Bewering 1 De zon geeft licht en warrnte. 

Bewering 2 De maan geeft niet zoveel licht en warmte. 

Nu kan ik verwijzen naar bewering 1 en 2. 

is gemaakt met 

\newtheorem{ann}{Bewering} 
\begin{ann}\label{zon} 

De zon geeft licht en warmte. 
\end{ann} 
\begin{ann}\label{maan} 

De maan geeft niet zoveel licht en warmte. 
\end{ann} 
Nu kan ik verwijzen naar bewering-\ref{zon} 
en-\ref{maan}. 

Toelichting 

• De aankondiging \newtheorem{annHBewering} zorgt, dat van nu af aan een 
environment bestaat, te gebruiken als \begin{ann} ... \end{ann}. 

• De werking van <lit environment is, dat bcgonnen wordt met het woord Be
wering. 

• Er wordt automatisch een nummer tocgckend. Met \label{naam} kan ik 
daar naam aan toekennen en door midclel van \ref{naam} kan ik naar dat 
nummer verwijzen. 

• De inhoud van de stelling wordt hierachtcr, ingesprongen en cursief gezet. 

• Men kan een aantal van dergclijkc environments rnaken: een voor stellingen, 
een voor axioma's, een voor bcweringcn, cen voor vermoedens,- zo veel men 
wil. Elk van die dingen krijgt zijn cigcn nurnmering. 

• Als men wil kan men ook 'stellingen' en 'bcwcringen' metdezelfde nurnrnering 
aanduiden. 
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3.5 Opgaven 

1 Elementaire formules 
Zoek de nodige tekens op in de bijlagen en maak de volgende formules 

x n (Au B) =(Xu A) n (Xu B) 

x</.Ar/..B 

X ® (Y ® Z) = (X ® Y) ® Z 

w/\('f//\>.)=(w/\'f/)ld. 

V EB A(V) 

lla(x + y)ll 5 lal.(llxll + llYID 
2.N= N 

2.w~w 

Y'R(X,Y) 

(100 ± .001) + 5 

f*g:a-+B 

xi-+a+x 

f(x) E o(x) & g(x) E O(x):::::? .f o g(x) E o(x) 
1 . Jv'f+X2" dx = log(l +VI+ x2). 

1 + x 2 

2 Verzamelingenleer 
Maak de volgende tekst. 

De doorsnede van de verzamelingen Ai, . .. , A,. wordt genoteerd als 

fl Ak d~ {xlJ\x E Ak}· 
k=l k 

Aanwijzingen U kunt de grenzen onclcr het n teken krijgen, door \limits te 
gebruiken. 

Voor het n-teken in het linkerlicl moct U clan \bigcap gebruiken; \cap wordt 

in 1\TEX niet als unaire operator opgcvat; U kunt er clan geen grenzen onder en 
boven zetten met \limits. 

Het woorclje 'clef' is boven het '=' teken gezet met \stackrel. 

3 Vlakke meetkunde 
Maak de volgencle tekst. 

Laat een driehoek 6.ABC gegevcn zijn. De zijclen zijn 

a= BC, b =CA, c = AB 
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en de hoeken 
o: = LBAC, /3 = LCBA, /=LACE 

In de driehoek heeft men de sinusregel 

en de cosinusregel 

4 Functionaalanalyse 
Maak de volgende stelling. 

sin o: sin /3 sin/ 
= a b c 

c2 = a 2 + b2 - 2abcos1. 

Stelling 1 Holders ongelijkheid: Laat 0 ::; p, q ::; oo met ~ + ~ = 1. Als f E LP(µ) 
p q 

en g E Lq(µ) dan Jg E L1(µ) en 

Aanwijzing Hier is \newtheorem gebruikt orn de stelling te zetten. 

5 /( ettingbreuk 
Maak de kettingbreuk. 

a+---~1-

b+--~l~ 
c+--1 

d+-
e 

Aanwijzing Om te voorkomen, dat de breuken onder de breukstreep in steeds 
kleinere letters komen kunt U \displaystyle in die breuken gebruiken. 

6 Statistiek 
Maak de volgende tekst. 

- - - - that the posterior distri but.ion of 0 is normal with mean E x;/ ( n + 1) and 
0 

variance 1/(n + 1). We seek t 1 ,ti satisfying 

lo 

I= f f10fX1=x1 ,. •• X.,=x,.)(Olxi, · · · ,xn)dO 
11 
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= ~ (t2 -*x;/(n+1))- ~ (t 1 -*x;/(n+1)) . 
J1/(n + 1) J1/(n + 1) 

Aanwijzing Bij een breuk met ingewikkelde teller en noemer krijgt men al gauw 
erg veel { }. Het is dan aan te bevelen de formule zo te schrijven, dat bijvoorbeeld 
de teller en de noemer van de breuk elk op een aparte regel staan. 

Nog een formule uit de statistiek 

c-1 ini -ml: e - ., 
i=O }· 

v 1 2) (v even,c = 2,m = 2x . 

Aanwijzingen In de formule komt vaak I voor; wij hebben hiervoor een macro \nh 
gemaakt. Dat is gemakkelijker, niet allcen omdat het schrijfwerk erdoor verminderd 
wordt, maar vooral omdat men zich dan minder snel vergist in uitdrukkingen met 
veel haken. 

Wij gebruiken de kleine letter x; de grote letter wordt te gemakkelijk verward 
met X, 'iks'. 

7 Lineaire algebra 
Maak de volgende tekst. 

Men noemt x een eigenvector met eigcnwaarde ,\ van de matrix A 

A= 

als geldt 

of in componenten geschreven 

llzn 
ll1n ) 

· · · llnn 

n 

L lljjX i = ,\;1:;. 

i=I 



De eigenwaarden kunnen gevonden worden als de oplossing van de ne graads ver
gelijking 

au - A a12 ain 
a21 a22 -A a2n 

=0. 

ant an2 ann -A 

Aanwijzing De schuine rij punten verkrijgt men met \ddots. 

8 Vectoranalyse 
Maak de volgende tekst. 

Wij schrijven vectoren met hoofdletters A, B, ... en hun componenten met 
kleine letters; de componenten van A zijn ai, a2 , a3 • 

Het inwendig product c van twee vectorcn A en B is gedefinieerd door 

en wordt geschreven als 

3 

c= Laib; 
i=I 

c=A.B. 
Het uitwendig product D van dezc vectoren is gedefinieerd door 

en wordt geschreven als 
jj =A' x 8. 

Het kan ook als determinant geschreven wordcn 

j k 
jj = <lt <t2 <l3 

b1 b2 b3 

met i,j, k de eenheidsvectoren in respectievelijk de x, y en z richting, 
Als men voor A de symbolische vector \7 neemt, 

" .o .o ko 
v =•-+J-+ -ox oy oz 

krijgt men voor het inwendig product 

... ob. o~ o~ . ... 
c=\7.B= -+-+- =divB ox oy oz 

dus is \7 .B de divergentie van B. 
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Op dezelfde manier is het uitwendig product D van 'il en een vector ii, D = 
'il x ii de rotatie van ii, rot ii, immers 

d1 
8b3 8b2 

= ---
8y az 

d2 
8b1 8b3 

= az - ox 

d3 
8b2 8b1 

= ox - f)y 

9 Quantummechanica 
Maak de volgende tekst, ontleend aan een leerboek. 

We may use (4.1.25) to specialize this integral to one over three spherical har-
monies: 

21' " ff Yl 1 m 1 ( 0, </> )l'/2 m 2 ( 0, </> )Yl3 m 3 { 0, </>)sin OdlJd<f> 
0 0 

(211+1)(212 + 1)(2/3 + 1) ( 11 12 '3 ) ( 11 12 /3 ) 
411" 0 0 0 m1 m2 m3 

. Further specialization gives the integral over three Legendre functions 

Aanwijzing Let hier op de functies }/,m, met subscripts, die ook subscripted zjjn. 

10 Analyse 
Maak de volgende tekst. 

De differentiaalvergelijking van Bessel luidt 

d2w dw 
z2-d + z-d + (z 2 - v2 )w = 0. 

z2 z 
Oplossingen zijn de Bessel functies 

van de eerste soort 
(Bessel functie) 

van de tweede soort 
(Weber functie) 

en van de derde soort 
(Hankel functie) 
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Aanwijzing Bij deze opgave is tabbing gebruikt (zie hoofdstuk 4) om de teksten 
goed boven elkaar te krijgen. 

11 Commutatordiagram 
Maak de volgende tekst en bijbehorend diagram. 

Bij een signaal x(t) kunnen wij de frequentietransformatie X(J) berekenen via 
Fouriertransformatie. De autocorrelatiefunctie axx(t) volgt uit x(t) door convolutie, 
die wij aangeven met het teken ®· 

Men kan het energiespectrum P(J) vinden enerzijds door X(J) te quadrateren, 
anderzijds door Fouriertra.nsformatie van a,,x( t) te bepalen. Dit verband wordt in 
het volgende diagram schematisch weergegeven. 

x(t) 0 ---- a,,,,(t) 

Jn Jn 
X (!) qttadrateren P(J) 

Aanwijzing Voor het ma.ken van clit diagram kunt U de techniek gebruiken die 
in hoofdstuk 5 wordt uiteengezet. In [Knuth 86a] opgave 18.46 wordt een andere 
manier aangegeven voor het maken van dergclijke diagrammen. 



4 Tabellen 

In dit hoofdstuk worden de middelen behandeld die men in li\.TEX heeft 

om tabellen te maken. 

4.1 Inleiding 

De volgende twee omgevingen zijn va.n bela.ng voor bet ma.ken van tabellen. 

• tabbing heeft een werking die vergelijkbaar is met de tabulator van een 

schrijfmachine. Men zet een a.a.ntal va.ste tabulatorposities en men kan de 

elementen van de volgende regels link<! op deze posities aansluiten. 

• tabular maakt een tabel, ma.a.r nu bepaalt li\.TEX de grootte van de tabel 

overeenkomstig de grootte va.n de inhoud. Men kan gemakkelijk lijnen in en 

om de tabel zetten; er zijn mogelijkheden de elementen links aangesloten, 

gecentreerd of rechts aangesloten te pla.atsen. Men kan desgewenst kopregels 

ma.ken over meer kolommen van de ta.be!. 

Wat tabular maakt is een 'box', dus een eenheid. Deze kan niet in delen 

verdeeld worden om bijvoorbceld de tabcl over twee bladzijden te verdelen. 

Voor tabbing geldt dit niet. 

Er bestaat ook een omgeving table. Wat binnen table staat kan in principe 

alles zijn, niet a.Ileen een tabel. Door het gebruik van table wordt de inhoud 

ervan 'floating', drijvend gemaakt. Men bedoelt daarmee dat de inhoud van table 

verplaatsbaar is. 
Het kan na.melijk gebeuren da.t Ll\'IEX met het zetten van de tekst op een blad

zijde zover is, da.t voor de gehele tabel geen pla.ats meer is; men wil een tabel ook 

niet over twee bladzijden verdelen. Door table te gebruiken wordt de inhoud van 

table in zijn geheel elders gezet; op de lopende bladzijde wordt voortgegaan met 

het zetten van de invoertekst die op table volgt. 

De werking van de omgeving table is hetzelfde als van de omgeving figure; in 

hoofdstuk 5 wordt er nader op ingegaa.n. 

4.2 Tabbing 

Voorbeeld (Tabbing) 
Wij geven een eenvoudig voorbeelcl van tabbing (vaste tabulatorposities). 
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abcdeabcdeabcdeabcdeabcde 
jan piet klaas 
a b c d e 
johan~rus:ornelis 

is gemaakt met 

\begin{ tabbing} 
abcde\=abcde\=abcde\=abcde\=abcde\\ 
jan\>piet\>klaas\\ 
a\>b\>c\>d\>e\\ 
johannes\>petrus\>cornelis\\ 
\end{ tabbing}. 

Toelichting 

• In de eerste regel zet men tabula.t.orpositics op de pla.atsen, aangegeven door 

de\= tekens. Dit zijn hiermee va.ste posit.ies op de regel geworden; het is aan 

de schrijver om te zorgen dat hij uict meer tekst geeft clan de beschikbare 

ruimte toelaat. De regel met 'johannes ... ' is dus fout, de teksten !open door 

elkaar heen. 

• Wanneer een regel te Jang is voor de bladzijcle loopt deze van de bladzijde af; 

men wordt niet gewaarschuwd door een foutmclding tijdens het werken van 

li\TEX. 

• Wanneer men de eerste regel niet wil a.fdrukken moet men deze afsluiten 

met\kill. De eerste regel wordt clan alleen gebruikt om de tabulatorposities 

vast te leggen. 

• De ruimte die men krijgt door iiiii \= is smaller clan die met mmmmm\=: er 

wordt met de breedte van de letters rekening gehouden. 

• De volgende regels worden gcsloten met \ \, de ta.bulatorposities worden aan

gegeven met \>. 

Voorbeeld (Een ingewikkdder voorbccld} 

aaaaabbbbbb 
ccccc ddddd 
eeeee fffff ggggg 
ppppJIIqqqq rrrrr 

SSS SS 

ttttt 



uuuuuvvvvv 
xxxxxyyyyy zzzzz 
a a a a a 
b b b b b 
xxxxxyyyyy zzzzz 

is gemaakt met 

\begin{ tabbing} 
abcde\=abcde\kill 
aaaaa\>bbbbbb\\ 
ccccc\>ddddd\=\\ 
eeeee\>fffff\>ggggg\\ 
ppppp\>qqqqq\>rrrrr\+\+\\ 

sssss\\ 
ttttt\-\\ 

uuuuu\>vvvvv\-\\ 
xxxxx\>yyyyy\>zzzzz\\ 
\pushtabs 
abc\=abc\=abc\=abc\=abc\kill 
a \>a \>a \>a \>a \\ 
b \>b \>b \>b \>b \\ 
\poptabs 
xxxxx\>yyyyy\>zzzzz\\ 
\end{ tabbing}. 

Toelichting 
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• Men mag ook later tabulatorposities toevoegen mits men dat in de rechter 
kolom doet, zie de tweede regcl in de tabel. 

• Ook hier: de regel met 'ppppp' is te breed: de letter 'p' is in M\TE)C iets breder 
clan de letter 'a'. 

• Merk op, dat ff een ligatuur is; fffff wordt dus gezet als fffff. 

• Door elke \+ wordt bereikt dat de linker kantlijn naar de volgende tabulator
positie verschuift; door elke \- schuift deze weer terug. 

• Door \pushtabs worden de tabulatorposities opzij gezet en bewaard, door 
\poptabs worden deze wcer tcrnggchaald. Intussen kan men nieuwe tabula
torposities zetten. 

• Maar het is niet mogelijk na \pushtabs de tabbing omgeving te verlaten 
en in een volgende tabbing omgcving door \poptabs de oorspronkelijke tabs 
terug te halen. 
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4.3 Tabular 

In de tabular omgeving kan men een tabel maken; de grootte wordt door U.T:s)C 
aa.n de inhoud van de tabel aa.ngepast. 

Hier geldt hetzelfde als bij formules: wanneer de tabel te groot is voor een 
bladzijde moet de schrijver de tabel op een geschikte manier onderverdelen. Voor 
de kop van zo'n tabel, die men mogelijk een aantal keren wil herhalen, kan men in 
principe een macro maken. 

L\.TEX heeft geen middelen om 

• Teksten in de tabel op de kant te zetten, 

• Een tabel die te groot is te splitsen in delen, overeenkomstig de grootte van 
de bladzijde. 

Voorbeeld (Eenvoudige tabel) 
Eerst een eenvoudig voorbeeld. 

n n2 2n 

-4 16 0.0625 
-3 9 0.125 
-2 4 0.25 
-1 1 0.5 
0 0 1 
1 1 2 
2 4 4 
3 9 8 
4 16 16 

is gemaa.kt met 

\begin{tabular}{I lllclrll} 
\hline 
$n$ &:$n-2$.t$2-n$\\ 
\hline 
-4 "16 .t0.0625\\ 
-3 &9 .t0.125 \\ 
-2 &4 .t0.25 \\ 
-1 "1 .to. 5 \\ 
0 .to "1 \\ 
1 &1 &2 \\ 
2 "4 "4 \\ 
3 &9 8'8 \\ 
4 "16 "16 \\ 
\:hline 
\end{ tabular}. 
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Toelichting 

• De tabel wordt aangekondigd met tabular. 

• Door { 1111cIr11} geeft men aan dat men drie kolommen wenst; door I, 

c, r geeft men aan dat men de elementen respectievelijk links aangesloten, 

gecentreerd en rechts aangesloten wil hebben. 

• Dubbele lijnen geeft men door 11. 

• De elementen van de tabel worden rij voor rij opgesomd, gescheiden door &:; 

elke rij wordt afgesloten door \ \. 

• Men kan de verticale lijn tussen bijvoorbeeld de 1e en 2e kolom weglaten; dan 

geeft men {I llclrl I}. 

• Door \hline worclt een horizontale lijn over de gehele breedte van de tabel 

gemaakt. 

• Als men delen van de tabel in rnath mode wenst, clan moet men, als altijd, 

deze tussen $ $ of \ ( \) geven. 

Voorbeeld {Lijn over een dee[ van een label, koptekst over meer kolommen) 

Hier maken wij een lijn over een gcdecl t.e van een tabel en een koptekst over meer 

kolommen. 

n n2 2n 

-1 1 0.5 
0 0 1 
Lange koptekst kop 
1 I 1 2 

is gemaakt met 

\begin{tabular}{llllclrl I} 
\hline 
$n$ &$n-2$&$2-n$\\ 
\hline 
-1 &1 &0.5 \\ 
\cline{2-3} 
0 &O &1 \\ 
\multicolumn{2}{11cl}{Lange koptekst}& 

\multicolumn{1}{1cl l}{kop}\\ 
1 &1 &2 \\ 
\hline 
\end{ tabular}. 
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Toelichting 

• Door cline{2-3} maakt men een horizontale lijn over kolommen 2 en 3 van 
de tabel. 

• Door \multicolumn{2Hlc1Htekst} definieert men een element dat over 
twee kolommen gaat, daarin gecentreerd geplaatst wordt en waarvan de in
houd 'tekst' is. 

• Bij \multicolumn moet men oak aangeven welke verticale lijnen men wenst. 

• \multicolumn maakt een element dat geheel anders kan zijn, dan de keus die 
men bij \begin{tabular} gemaakt heeft. 

• Als men een lauge koptekst kiest wor<lt de breedte van de tabel daarbij aan
gepast. 

• Let op, dat elke rij gesloten wordt door \ \; elementen als \hline en \cline 
niet. 

Voorbeeld (Getallen worden uitgelijnd op de decimale punt) 
Men heeft vaak tabellen met getallen, die sterk in groote verschillen; men wil clan 
de decimale punt van die getallen boven elkaar hebben. Hier laten wij dat zien. 

n n2 2n 

-4 16 0.0625 
-3 9 0.125 
-2 4 0.25 
-1 1 0.5 
0 0 1. 
1 1 2. 
2 4 4. 
3 9 8. 
4 16 16. 

is gemaakt met 

\begin{tabular}{llllclr©{.}111} 
\hline 
\multicolumn{1}{11cl}{$n$}t\multicolumn{1}{1cl}{$n-2$}&: 

\multicolumn{2}{1c11}{$2-n$}\\ 
\hline 
-4 &:16 
-3 &:9 
-2 
-1 
0 

k4 
&:1 
&:O 

&:0&:0625 \\ 
&:0&:125 \\ 
&:0&25 \\ 
&:0&5 \\ 
ti&: \ \ 
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1 .u &2& \\ 
2 &4 &4& \\ 
3 &9 &8& \\ 
4 &16 &16& \\ 
\hline 
\end{ tabular}. 

Toelichting 

• Door het element rill{ . } l definieert men twee kolommen, de elementen staan 
respectievelijk rechts en links aangesloten. Het symbool dat tussen de { } 
staat {hier dus de punt) wordt de kolomscheiding. De ruimte die men anders 
tussen kolommen heeft, wordt nu nu! gemaakt. 

• De getallen die men geeft moeten nu dus gescheiden worden in een deel voor, 
en een deel achter de komma. Dcze worden nu immers in verschillende ko
lommen gezet. 
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4.4 Opgaven 

In deze voorbeelden hebben wij een tekst boven de tabel geplaatst; bij gebruik van 

caption krijgt men een onderschrift van de tabel. 

1 Numerieke tabel 

Maak de volgende tabel. 
hoek Sill cos cot 
o I I 

oo O' .00000 1.00000 00 

oo 1' .00029 1.00000 3437.746 
oo 2' .00058 1.00000 1718.87:3 
oo 3' .00087 1.00000 1145.915 
oo 4' .00116 1.00000 859.4:362 
oo 5' .00145 1.00000 687.5488 
oo 6' .00175 1.00000 572.9.572 
oo 7' .00204 1.00000 491.1060 
oo 8' .00233 1.00000 429.7175 
oo 9' .00262 1.00000 381.9710 
oo 10' .00291 1.00000 34:3.77:37 

Aanwijzingen 

• Het is aan te bevelen de getallen van zo'n tabel uit te rekenen met behulp 

van een programma in bijvoorbeeld Fortran. De benodigde & en \ \ tekens 

kunt U er door het Fortranprogramma al in plaatsen. 

Op deze manier is het mogelijk orn drukklare tabellen geheel mechanisch te 

vervaardigen. De kans op fouten die ontstaan door verkeerd copieren van de 

getallen is daardoor verdwenen. 

• Let op het oo teken voor cot(O); :3' is gcmaakt $3'$. 

• De waarden van de cotangens verschiilen vecl; zc zijn uitgelijnd op de decimale 

punt. 
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2 Chemische tabel 

Gewichten van atoomgroepen. 
Formule Gewicht Formule Gewicht 
Ag2As04 462.55 BaCr04 253.37 
AgBr 187.80 Ba(N03h 261.38 
AgCN 133.90 BaO 153.36 
AgCNS 165.97 Ba( 0 J/)2.8(/J20) 315.50 
AgCl 143.34 Ba02. 169.36 
AgJ 234.80 Ba02.8H20 313.49 
AgJ03 282.80 BaS04 233.43 
AgN03 169.89 BaSiF6 229.42 
Ag20 231.76 BeO 25.02 
Ag3PQ4 418.62 Be2P201 192.00 
Ag2S 247.83 BeS04 .2J/20 177.15 
AlCl2 133.34 Bi203 466.00 

Aanwijzingen 

• Dit is een tabel met 4 kolommcn; a.Ileen tussen 2 en 3 is een scheidingslijn 
gezet. 

• De namen van de atoomgroepen moeten in 'math mode', omdat anders de 
subscripts niet goed komen. 
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3 Statistische tabel 

Discrete distributions. 

Name of 
parametric 

family of 
distributions. Discrete density functions f(.) Parameter space 

Discrete uniform f(x) = -Jtl(l, ... ,NJ(x) N = 1,2, ... 

Bernoulli J(x) = pxql-x l(o,l)(;r) O~p~l 
(q = 1 - p) 

O~p~l 
Binomial J(x) = (n)pxqn-x I n = 1,2,3, ... X (0,1, ... ,n) 

(q = 1 - p) 

(/\) (M - f{) M= 1,2, ... 
Hypergeometric f(x)~ x (f x lco<.)M(x) K=O,l, ... ,M 

n = 1,2, ... ,M 
1n ' ' ' 

11 

-.\ \"' Poisson f(x) - e ' I (r) ..\ > 0 -xr-(0,1, ... )·· 

Aanwijzingen 

• U kunt in principe ( ~: ) ma.ken met array; de haken komen clan ver uit 

elkaar. Beter is, om te gebruikcn \choose; n \choose m geeft (:::i). 
• Gebruik 'displaystyle' waar de teksten anders te klein worden. 



4 Formulier; voorbeeld van tabbing 

Medisch formulier (te maken met 'tabbing'). 

Naam 
Postcode 
Tel 
Aard v .d.klacht 
Hoela.ng bestaat deze 
Bent U vaak ziek? 
Hoest U veel? 
Rookt U? 
Doet U veel aa.n sport? 
Arts 

Aanwijzingen 

Adres 
Plaats 
Ziekenfonds 

Zickenhuis 

Tabellen 85 

• De tabs worden gebruikt om de teksten, maar ook om de ':' tekens uit te 
lijnen. 

• De tabs voor de eerste regels wordcn met \pushtabs weggezet en worden 
voor de laatste regel met \poptabs weer teruggehaald. 
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5 Spoorboekje 

Tabel uit het internationaal spoorboekje. 
treinnummer 2425 D417 3775 2427 3777 3779 
Nijmegen 8 40 10 28 11 39 14 24 16 30 18 30 
Kranenburg 0 8 52 10 42 11 50 14 37 16 42 18 42 
Kleve 0 9 04 10 50 11 59 14 45 16 51 18 59 
Kleve 9 06 10 51 12 03 14 51 16 55 19 00 
Goch 0 9 15 11 00 12 16 15 00 17 03 19 11 
Kevelaer 0 9 29 11 10 12 29 15 14 17 16 19 23 
Geldern 0 9 35 11 16 12 35 15 20 17 22 19 30 
Kempen 0 9 47 11 28 12 54 15 33 17 34 19 47 
Krefeld Hbf 0 9 57 11 37 13 04 15 42 17 43 19 56 
Krefeld Hbf 10 08 11 47 1:3 12 15 52 17 53 20 08 
Neuss 0 10 21 11 59 13 2.5 16 05 18 05 20 22 

Neuss 10 30 12 .']5 13 30 16 36 18 26 20 39 
Diisseldorf Hbf 0 10 40 12 45 13 41 16 48 18 37 20 51 

Neuss 10 23 12 01 13 27 16 07 18 07 20 23 
Koln Hbf. 0 10 47 12 22 I 13 54 16 32 18 39 20 47 

Aanwijzingen 

• Het is handig, wa.a.r mogelijk, in bet manuscript de kolommen recht boven 
elka.a.r te zetten; eventuele fouten zijn dan rnakkelijker te vinden. 

• Als U vergelijkt met bet origineel (het. int.crnationaal spoorboekje) ziet U, dat 
er nog we! iets te wensen overblijft. 
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6 Formulier 

Formulier voor parenbridge. 

Scoretabel parenbridge spelnummer ... 

Paar- Contract Resul- Score Match-
nummer N-Z 0-W taat N-Z 0-W pun ten 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Aanwijzingen 

• De cijfers en letters zijn groter dan de standaardgrootte; zij zijn gemaakt met 
\large. 

• U moet de lege elementen wel in de tabel opnemen; de regel onder de titel luidt 
bijvoorbeeld 1.&&:&&:&&\ \. Doet U dit niet, clan komt de verticale liniering 
niet goed. 

• Wij hebben zelf 'Paar-nummer', 'Resul-taat' en 'Match-punten' afgebroken. 

• Door het gebruik van een pbox worden de kolommen even breed. Wij hebben 
in de kolommen 2,3,5,6 een pbox geplaatst met een breedte van 1.2 cm. De 
werkelijke breedte wordt iets groter omdat de breedte van de kolomscheiding 
erbij komt. 
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5 lllustraties 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe men in een tekst rekening kan 
houden met illustraties (grafieken, Joto 's, schema's en dergelijke), hoe 
men illustraties in Ll\TEX kan maken, hoe men in principe niet-L\.TE)X
illustraties in een tekst kan opnemen en hoe men aan figuren kan refe
reren. 

5 .1 Inleiding 

Onder een illustratie wordt alles verstaan wat in de tekst moet worden opgenomen 
en niet beschikbaar is in de fonts. 

Wanneer men in een tekst slechts gebruik maakt van eenvoudige illustraties, 
bijvoorbeeld een organisatieschema, clan is het mogelijk deze illustraties binnen 
L\TE)X aan te maken en te verwerken. Dit wor<lt later in dit hoofdstuk beschreven. 
In het algemeen echter zijn illustratics, zoals foto's, grafieken en pixelafbeeldingen, 
dermate complex dat het programmeren <laarvan in Ll\TE)X, zo dat al zou kunnen, 
moet worden ontraden. Vee! eenvoudiger is het om in de tekst enige ruimte uit te 
sparen waarin later de illustraties kunnen wor<len gemonteerd. 

Daar waar foto's in een tekst moeten voorkomen, kan men een zwart blok in 
de tekst opnemen. Hierdoor verkrijgt men op het negatief een venstertje waarin 
de foto zonder veel pas- en meetwerk kan wor<len gemonteerd. Het later invoegen 
van illustraties in de tekst heeft bovendien het niet geringe voordeel dat dan 'alle' 
uitvoerapparaten het zetwerk aankunnen. 

In het geval dat men er zeker van is <lat een manuscript op een bepaald uitvoer
apparaat zal worden afgedrukt, kan men van de specifieke eigenschappen van dat 
apparaat gebruik maken. Stel dat de gebruiker grafieken, via een plotprogramma, 
kan afdrukken op hetzelfde appara.at als waarop het Ll\TE)X-document wordt af
gedrukt. In zo'n geval is het mogelijk die grafieken direct in het document te 
plaatsen door in de tex-file aan te geven dat er vanaf <lat moment een file met 
printer-opdrachten rechtstreeks naar de printer moet worden gekopieerd. In prin
cipe kunnen zo ook digitale beelden in het document worden opgenomen. Men 
maakt daarbij gebruik van de \special-opdracht. De werking van de \special
op'dracht hangt geheel af van de lokale implcmentatie (standaard is de opdracht 
niet actief!). Deze op<lracht wordt ook we! gebruikt voor het afbeelden van grote 
cirkels of oblong-teksten (vertikaal) al naar gelang de printer daar de mogelijkheden 
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ILLUSTRATIE TEX-FILE RESULTAAT 

jib.TEX opdrachte-: :\input-opdrachti I direct I --"! 

--------1niet-U.TEX opdr.I I \special-opdr. r I inplakken I 

I geen opdrachten: 

BEWERKING 

jib.TEX opdrachte~ 

4 I Tu\TEX font t--
lprin terinstructies: 

I elders afdrukken: 

Figuur 5.1: Een illustratie die uit H1).;X-opdrachten bestaat kan standaard in de 
tekst worden opgenomen. Andere 'computer-illustraties' kunnen een enkele keer tot 
1".TEX-opdrachten worden herschreven of direct tussen de LA.TEX -uitvoer door na.ar de 
printer worden gestuurd. In andere gevallen neemt men witruimte in de tekst op en plakt 
men later de gewenste illustratie in. 

toe heeft (L;\TEX kent geen grote cirkels, evenmin kan men teksten onder een hoek 
plaatsen). Het werken met de \special-opdracht is weinig robuust: geeft een do
cument goede uitvoer op het enc apparaat dan zal het waarschijnlijk niet werken 
op het andere apparaat. 

Een andere, door de aut.eurs niet. aanbcvolen werkwijze, is het omzetten van 
plot-files (bijvoorbeeld gebaseerd op GI\S of CALCOMP) naar L;\TEX-instructies 
via een preprocessor. Het maakt de constructic van illustraties nodeloos ingewik
kel<l. Een (begrijpelijke) onhebbelijkheid wordt duidelijk wanneer men een driehoek 
met coordinaten, bijvoorbeeld (0, 0), (5, 0) en (5, 7), probeert te tekenen (zie ook 
Figuur 5.4). 

Worden er in een tekst veel <lczelfdc illustraties gebruikt, bijvoorbeeld noten
balken (met ondermeer sleutels, hele-, halve- en kwart-noten, kruizen en mollen) 
of chemische structuren clan ka.n men die basis-illustraties in een macro definieren 
en vervolgens steeds eenvoudig aanroepen. Het schrijven van een document wordt 
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Figuur 5.2: Een voorbeeld van een in METAFONT aangemaakte illustratie door M. van 

Gelder, RUG, Groningen. 

daarmee eenvoudiger en overzichtelijkcr. Tevens kan men overwegen om met be
hulp van METAFONT1 een nieuwe tekensct te ontwerpen bestaande uit de gewenste 
illustraties. Deze werkwijze kan prachtige resultaten opleveren, maar bedenk wel 
dat men al snel een tot twee ma.anden werk heeft om een tekenset te implemente
ren. Ook hier geldt weer: verwa.cht nict da.t cen drukker met een fotozetappa.ra.at 
uw werk nog ka.n zetten. Voorda.t men zclf een font gaat implementeren is het 
verstandig eerst na te gaan of zo'n font niet a.I bestaat. Bestaat het al clan is het 
veelal via de 'JEX-gebruikersgroep te verkrijgen. 

Resumerend: wanneer een illustratie in I~TEX-opdrachten is gedefinieerd, clan 
kan men op a.lie uitvoerapparaten met een 'JEX-driver terecht. Maakt men ge
bruik van de \special-opdra.cht, dns zijn de illustraties niet in 11\TEX-opdrachten 
gedefinieerd maar direct in printcr-opdrachten, clan kan men die illustraties in het 
document opnemen wanneer expliciet a.Ileen van die printer gebruik wordt gemaakt. 
Wil men echter appara.at-onafhankelijk blijven werken, clan client men te accepteren 
dat illustraties later in het document rnocten worden gemonteerd. Zelfs wanneer 
men uitsluitend eenvoudige 1,\TEX-illustra.ties maakt, clan kan het zetten op een 
fotozetter met PostScript-fonts2 nog prohlcmen geven. 

5.2 Picture-omgeving 

In deze paragraaf wordt bekeken hoe men eenvoudige illustraties kan maken in 
11\TEX bestaande uit pijlen, lijnen, cirkcls en tekst. De omgeving waarin een illu
stratie wordt aangemaakt heet een picture-omgeving en zorgt ervoor dat 11\TEX in 
'picture mode' werkt. De positionering van de verschillende elementen waaruit een 
illustratie bestaat, gebeurt a.an de hand van Cartesische coordinaten. Dat wil het 
volgende zeggen: gegeven een oorsprong ( cen punt ten opzichte waarvan men de 
elementen positioneert) en een lcngtc-ccnheid, da.n betekent het coordinaten-paar 
( x, y) dat men vanuit de oorsprong ;r ccnhe<len na.ar rechts en y eenheden naar 

1METAFONT is een verzarneling programma's waarrnee men nieuwe fonts kan ontwerp~n. Zie 
[Knuth 79]. 

2In de drukkerswereld zijn PostScript-f"ont.s algemeen. J.\TEX teksten op die fonts baseren 
gaat vrij rnoeiteloos. UTEX illust.rat.ies k111111en problemen geven omdat de toegestane richtingen 
waarin lijnen mogen worden getrokken afwijken. 
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boven gaat. Het coordinatenpaar ( -u, -v) betekent: ga vanuit de oorsprong u 
eenheden naar links en v eenheden naar beneden . 

• (-1,2) (1.7, 1.8) 

(0,0) 

(-1,-1) (2, -1) 

Figuur 5.3: Enige punten uit:gedrukt in Cartesische coordinaten. 

De eenheidslengte van een illustratic kan men opgeven in alle door li\TEX begre
pen fysische eenheden, zoals punten, centimeters en inches, maar ook in relatieve 
eenheden, zoals de x-hoogte (ex) of M-breedte (em) van het op dat moment actieve 
font. Binnen een picture-omgeving ma.g de wa.a.rde van de eenheidslengte niet ver
anderd worden. Teksten die binncn ccn picture-omgeving worden verwerkt zijn 
niet gevoelig voor de eenheidslengte: de grootte ervan verandert niet wanneer men 
de eenheidslengte van de illustratie verandert. Een eenheidslengte van 1 cm wordt 
als volgt aangegeven 

\setlength{\unitlength}{1cm}. 

Wanneer men een document heeft met illust.ratics en tekst waaruit men later stukjes 
wil kopieren en vergroten, bijvoorbceld voor de overhead projector3 , clan is het 
zinvol om de eenheidslengte van een illustra.tic uit te drukken in de grootte van de 
tekst: vergroot men de letters, bijvoorbeeld met \magstep, clan wordt de illustratie 
proportioneel meevergroot. Ecn eenhcidslcngte van de M-breedte van het huidige 
font geeft men als volgt. a.an 

\setlength{\unitlength}{1em}. 

De verstekwaarde van de eenheidslcngte is 1 pt. 
Nu de eenheidslengte is gedefiniccrd, kan men de picture-omgeving aanroepen 

\begin{picture}(x, y) (xo, :i;o) 

\end{picture}. 

3 Er bestaat een programma dat hier speciaal voor bedoeld is: SLl'l);X [Lamport 86). 
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Hierbij geeft ( x, y) de afmetingen ( respectievelijk de breedte en de hoogte) van de il
lustratie aan en (x0 , y0 ) de plaats, links-onder, van de oorsprong (de verstekwaarde 
is (0, 0) ). Merk op dat de laatste parameter optioneel is. 

box met afmetingen x x y 

(xo,yo) 

De x x y-afmeting van de illustratie legt geen enkele beperking op aan de grootte 
daarvan: men mag rustig buiten dat kader of zelfs buiten de pagina-spiegel werken 
(wat UTEX betreft: niet alle drivers kunnen dit aan). Wei dient men te bedenken 
dat de picture-omgeving een 'box' (rechthoek) produceert welke door UTEX als een 
teken wordt beschouwd met de box-grootte x x yen gepositioneerd op de basislijn. 
Met een center-, flushleft- of flushright-omgeving kan men een illustratie in 
horizontale richting op de pagina positioneren. Meestal is het mooier tevens een 
figure-omgeving te gebruiken. We komen daar later in dit hoofdstuk op terug. 
Het is verstandig eerst een schets te ma.ken op ruitjespapier voordat men in een 
illustratie de verschillende objecten gaat plaatsen. Men weet dan op welke posities 
men de objecten wil plaatsen. 

5.3 Objecten van een illustratie 

In de picture-omgeving hebben we ecn (onzichtbaar) kader en een oorsprong ge
definieerd. We kunnen nu verschillende objecten ten opzichte van die oorsprong 
plaatsen met behulp van de \put-opdracht. Een voorbeeld, de opdracht 

\put (5 ,-1.1){object} 

plaatst een object op 5 eenheden rechts van en 1.1 eenheden onder de oorsprong. 
Zij die met grafische programmatuur bekend zijn, herkennen hierin een equivalent 
van move to. Een wezenlijk verschil is echter dat de positie van de pen nadat 
het object is getekend niet het 'laatst' getekende punt van dat object is, zoals 
in standaard grafische programmatuur. In feite schuift de positionering alleen de 
breedte van het object naar rechts, de hoogte blijft onveranderd. Bij de aanroep 
van elk object dat niet opeenvolgend op de basislijn ligt, gebruikt men dus de \put
opdracht. Wanneer men als illustratie cen patroon kiest dat bestaat uit op gelijke 
afstanden herhaalde objecten, kan de \mul tiput-opdracht gebruikt worden. De 
\mul tiput-opdracht ziet er a.ls volgt uit 

\multiput(x, y) (.6.x, .6.y){n}{object} 
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wat neerkomt op: plaats het object op den posities (x + i.!:!l.x,y + i.!:!l.y), waarbij 
i = 0, ... , n - 1. In verband met het beperkte geheugen van 19\TEX is het ver
standig n niet veel groter clan 100 te kiezen. Voordat, via een aantal voorbeelden, 
de werking van deze opdrachten wordt getoond, zullen we eerst de verschillende 
objecten bespreken die men in de picture-omgeving kan aanroepen. De objec
ten .kunnen worden getekend in een haarlijn (\thinlines) of een wat vettere lijn 
(\thicklines). Tevens kan men horizontale en vertikale lijnen een willekeurige 
dikte geven met de opdracht \linethickness{dikte}. Men kan overal binnen de 
picture-omgeving van lijndikte wisselen. Geeft men geen lijndikte op, dan wordt 
\thinlines aangenomen (de verstekwaarde). 

5.3.1 Lijnen 

Met de \line-opdracht wordt in een picture-omgeving een lijn getrokken onder 
een zekere hoek en van een gegeven lengte, uitgaande van een door de \put-opdracht 
bepaalde startwaarde (x0 , y0 ). De hoek wordt opgegeven in een coordinaten-paar 
(x,y) en de lengte (/en) in eenhe<len van de x-as. I-let eindpunt van de lijn voldoet 
aan de volgende vergelijking 

( ) { (x0 + len,y0 + IL.len), als x #- 0, 
Xeind,Yeind = ( + [ ) x al 0 Xo, Yo en , s x = , 

waarbij tevens nog moet gelden <lat x e11 y alleen de waarden -6, -5, ... , 5, 6 mo
gen aannemen en dat x en y boven<lien geen gezamenlijke deler mogen bevatten. 
Dit lijkt allemaal nogal complex, rnaar in de praktijk werkt het, na enige oefe
ning, vrij simpel. De schuine lijn in Figuur 5.4 is getrokken met de opdracht 
\put(1,0){\line(2,3){4}}, wat in woordcn ncerkomt op: start in (1,0), trek 
vandaar een lijn door het punt ( 1+2, 0 + 3) = (3, 3) maar alleen voor de x-waarden 
tussen 1 en 5(= 1+4). 

Het aantal richtingen dat voor lijnen is toegestaan is 96. Het aantal posi
tieve richtingen, dus wanneer x en y bcide groter clan of gelijk zijn aan nu!, is 
25. Deze zijn in Figuur 5.5 aangegcven. De punten geven de coordinaten van de 
richting aan. Over het algemeen is het nict verstan<lig illustraties te maken in 
19\TEX wanneer men perse andere richtingen nodig heeft; maar het kan we] als men 
accepteert dat de lijn enigszins bibbcrig wordt. Bijvoorbeeld: trek een lijn met be
ginpunt (0, 0) en eindpunt (5, 7). Men zou deze lijn kunnen benaderen door de lijn 
\put (0 ,O){\line(3,4){3}} en de lijn \put (3,4){\line{2 ,3){2}} te tekenen, of 
nog iets nauwkeuriger door 

\multiput(0.0,0.0)(1,1.4){5}{\line(3,4){0.6}} 
\multiput(0.6,0.8)(1,1.4){5}{\line(2,3){0.4}}. 

Een schuine lijn heeft een minimale lengte van 10 pt. 
Als laatste geven we een voorbceld hoe men een onderbroken lijn kan maken, 

bijvoorbeeld tussen de punten (0, O) en (6, 0) met 'streepjeslengte' 0.2 
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(5, 7) 

I (5,6) 

I 
/ 

I 
I (3,3) 

I 
I 

I - - - - - - - - - - - - - -· 
(0, 0) (1, 0) (0,0) (6,0) 

Figuur 5.4: Links: een voorbeeld van een lijn in een standaard richting. Rechts: een 
voorbeeld van een lijn in een niet-standaard richting (merk op dat deze lijn wat bibberig 

is) en van een onderbroken lijn. 

Figuur 5.5: Links: alle mogelijke posit.ieve richtingen van lijnen. Rechts: alle mogelijke 
positieve richtingen van vectoren. 

\multiput(0,0)(0.4,0){15}{\line(1,0){0.2}} 

wat in woorden neerkomt op: herhaal voor k = 1, ... , 15 de opdracht om een 
lijn te trekken in de positieve x-richting van lengte 0.2. Het resultaat van beide 
bovenstaande voorbeelden is in Figuur 5.4 weergegeven. 
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5.3.2 Vectoren 

Een vector is een pijl; een vector wordt meestal gebruikt om een richting aan 
te geven. Het gebruik van de \vector-opdracht is gelijk aan dat van de \line
opdracht met een verschil: de waarden die de richting aangeven mogen slechts 
-4, -3, ... , 3, 4 aannemen. Deze beperking levert slechts 48 t.oegestane richtingen 
waarvan de 13 positieve richtingen 2ijn a.fgebeeld in Figuur 5.5. 

5.3.3 Kaders 

Orn een kader om een object, bijvoorbeeld ecn tekst, te pla.atsen kunnen we van de 
volgende opdrachten gebruik ma.ken: 

• \framebox(x,y) [poi;]{object}. l\fot de2eopdracht wordt een kader getekend 
met breedte x en hoogte y met het referentiepunt links-onder (gegeven door de 
\put-opdracht). Het object wor<lt binnen het kader geplaatst op positie pos. 
De waarde van pos kan zijn t, b, r, 1 en c (respectievelijk top, bottom, right, 
left en center) of elke tweeletterigc combinatie da.arvan. De verstekwaa.rde is 
c. 

• \make box (x, y) [pos]{obj ect}. Dcze opdracht is gelijk a.an \frame box maar 
tekent geen ka<ler. 

• \savebox{\naam} (x, y) [pos] {object}. Dcze opdracht is gelijk aan \make box 
behalve dat het zetten niet direct wordt uitgevoerd. Men kan er onder de 
naam naam aan refereren. De oprlracht wordt actief, dat wil zeggen het ob
ject wordt daadwerkelijk gezet, wanncer men het als volgt aanroept: 

\usebox{\naam}. 

• \dashbox{d}(x,y)[pos]{object}. Deze opdracht is gelijk aan \framebox 
maar tekent een onderbroken kader. De lengte van de streepjes is d. 

• \frame{object} Deze opdracht trekt ecn kader rond een object. 

Voorbeeld (Het aanroepen van de verschillcnde objecten) 

\setlength{\unitlength}{1cm} 
\begin{picture}(10,5)(-1,-1) 

\thicklines 
% plaats de verschillende rechthoeken met daarin een tekst 
\put(O,O){\makebox(4,1){makebox}} 
\put(S,O){\frame{frame}} 
\put(0,2){\framebox(4,2){framebox}} 
\put(5,2){\dashbox{0.2}(4,2){dashbox}} 
% plaats de vectoren 
\put(-0.5,-0.5){\vector(1,1){0.5}} 



\put(-0.5,1.5){\vector(1,1){0.5}} 
\put(4.5,-0.5){\vector(1,1){0.5}} 
\put(4.5,1.5){\vector(1,1){0.5}} 
% plaats de coordinaten-paren 
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% merk op dat de boxes een oppervlak gelijk aan nul hebben. 
\put(-0.5,-0.75){\makebox(O,O){(O,O)}} 
\put(-0.5,1.25){\makebox(0,0){(0,2)}} 
\put(4.5,-0.75){\makebox(0,0){(5,0)}} 
\put(4.5,1.25){\makebox(0,0){(5,2)}} 

\end{picture}. 

Het resultaat is wcergegeven in Figum .5.6. 

r----------, 

frame box dash box 

/---------~ 

(0,2) (5,2) 

makehox 

/ r 
(0,0) (5,0) 

Figuur 5.G: Ecn vborbccld van verschillcnde ka.ders. 

5.3.4 Cirkels 

Een cirkel met diameter den miclclclpunt (m1 , m 2 ) wordt getekend met de opdracht 

\put (mi, m 2 ){\circle{d}}. 

Een cirkelschijf (ecn gevulde cirkcl) rnaakt men met 

\put (m1 , m 2 ) {\circle*{d}}. 

Voorbeeld (Hct aanroepen van cirl•cls tn cirkelschijven) 

\put(O,O){\circle{1.3}} 
\put(2,0){\circle*{0.5}} 0 • 

Omdat cirkels niet worden gcconstruccrd rnaar in feite tekens zijn, is er maar een 
beperkt aantal diameters beschikbaar. I¥TE:X kiest bij een opgegeven diameter 
de dichtsbijzijnde aanwezige diameter. Afhankelijk van de implementatie geldt in 
het algemeen: cirkels hebben een rniclclcllijn kleiner clan 40 punten ("" l.3cm) en 
cirkelschijven hebben een micldellijn kleiner clan 1.5 pun ten ("" 0.5cm). 
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5.3.5 Afgeronde kaders 

De \oval-opdracht tekent een kader met afgeronde hoeken. Het referentiepunt 
van een afgerond kader ligt in het midden van dat kader (en dus niet, zoals bij 
\framebox, links-onder). Een afgerond kader met de afmetingen x x y en als 
middelpunt (mi, m2) trekt men als volgt: 

\put(m1, m2H\oval(x, y)}. 

De \oval-opdracht heeft nog de optie een deel van het kader af te beelden: 

\put(m1, m2){\oval(x, y) [dee/]}. 

Hier kan dee/ de waarden t, b, r en 1 aannemen (respectievelijk top, bottom, 
right en left) of elke tweeletterige combinatic daarvan (zo betekent rt het deel 
rechtsboven). 

Voorbeeld (Het aan7'0epen van afgeronde kade1·s) 

\put(0,2){\oval(4,2)} 
\put(5,2){\oval(4,2)[t]} 
\put(O,O){\oval(4,2)[bl]} 
\put(S,O){\oval(4,2)[br]} \put(S,-1){\vector(-1,0){2}} 

metals resultaat Figuur 5.7, wa.arin de vcctorcn en de coordina zijn toegevoegd 

/ 
(0,2) 

( 
/ 

(5,2) 

-~(5(_o) __ ) 

Figuur 5.7: Een voorbeeld van afgeronde kaders 

5.3.6 Teksten 

Met de \makebox-opdracht kunncn we in ecn illustratie een tekst plaatsen. Wanneer 
we een kolom tekst in een picture-omgeving willen gebruiken, kunnen we dat doen 
met de opdracht \shortstack. Laten we ecn tabcl ma.ken met piet, kees, en wim 
in een kolom afgedrukt met links-onder, (0, 0), als referentiepunt. 



Il/ustraties 99 

\put(O,O){\shortstack{piet\\ kees\\ wirn}}. 

De regelafstand is, zoals gebruikelijk, variabel en in dit geval niet mooi, zie Fi
guur 5.8. Dit is op verschillende wijzen te verbeteren, bijvoorbeeld door tussen 

sommige regels iets meer wit toe te voegen waarmee de regelafstand voor het oog 

beter wordt. Een extra ruimte, Jen, tussen twee regels kan als optie worden opge

geven in de \ \-opdracht: \ \ [len]. De opdracht ziet er clan als volgt uit: 

\put(O,O)[l]{\shortstack{piet\\ kees\\[1rnrn] wirn}}, 

waarbij ook nog de optic 1 werd gebruikt om links uit te lijnen. Men kan ook rechts 

uitlijnen (r) of centreren (c, de verstckwaarde). 

pict 
kees 

/wim 

(O,O) 

pi et 
kees 
:WllTI 

/ 
(0,0) 

Figuur 5.8: Een voorbeeld van een kolom in een picture-omgeving. Links zonder extra 

wit tussen het tweede en derde woord, rechts met extra ruimte. 

5.4 Figure-omgeving 

Met de picture-omgcving kan men ccn ill11stratie aanmaken. Een apart probleem 

is om vervolgens zo'n illustratie ook nctjcs i11 cen tekst op te nemen. Een voorbeeld: 

een illustratie is 10 cm hoog, maar op de pagina. is nog 9 cm beschikbaar. Het is clan 

zonder meer lelijk om die 9 cm wit te la.ten, de illustra.tie naa.r de volgende pagina 

te transporteren en vervolgcns verdcr tc gaan met de tekst. Gebruikelijk is dan 

om daar waar de auteur eigenlijk de illustratie had willen hebben een verwijzing 

naar de illustratie te geven en vervolgens de illustratie op een pagina in de buurt 

te plaatsen in een betere lay-out. De figure-omgeving biedt zo'n mogelijkheid: de 

gebruiker vertelt Tu\TEX waar hij zijn illustra.tie geplaatst wil zien in de logische gang 

van zijn verhaal en Tu\TE]X pla.a.tst dcze vervolgens in de buurt, maar op een grafisch 

logische plaats. De gebruiker !weft niet !anger de mogelijkheid zijn illustraties exact 
te positioneren (een figure-omgeving is ecn f7onling body). 

Bij het gebruik van de figure-omgeving is hct essentieel in de tekst a.an een 

figuur te kunnen refereren: dit kan met de \ref en \label-opdrachten. Deze 
worden later in <lit hoofdstuk behandt>ld. 
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Figuur 5.9: Een blok als floating body opgenomen in de tekst 

Voorbeeld (Een figuur is een floating body) 

Hier ziet men het effect van een illustratie in een figure-% 
omgeving. 
\begin{figure} 

\begin{center} 
\rule{10cm}{4cm} 

\end{center} 

Y. de figuur wordt gecentreerd 
Y. \rule geeft een zwart blok van 10 bij 4cm. 

\caption{Een blok als floating body opgenomen in de tekst} 
\label{foto} 

Y. de caption-opdracht geeft een onderschrift 
\end{f igure} 
Figuur-\ref{foto} laat een zwart blok zien, waarbij het opvalt 
dat de illustratie niet op de positie wordt geplaatst waar zij 
is aangemaakt. 

Met als resultaat 

Hier ziet .men het effect van een illustratie in een figure-omgeving. 
Figuur 5.9 laat een zwart blok zicn, waa.rbij bet opvalt dat de illustratie 
niet op de positie wordt gepla.a.tst wa.a.r zij is aangemaakt. 

Een figure-omgeving wordt a.ls volgt gcdcfiuieerd 

\begin{figure}[pos] 

\end{figure} 

of, wanneer men in een twee-kolomsomgeving werkt maar de illustraties over de 
gehele breedte van de pagina wil positioncrcn 

\begin{figure•}[pos] 

\end{figure•}. 
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De parameter pos geeft de gewenste positic(s) aan waar de figuren dienen te worden 
geplaatst in de tekst. De parameter kan de waarden aannemen 

• h (here) plaats de figuur ongeveer hier (niet toegestaan in tweekoloms for
maat). Wanneer alleen deze optie wordt gekozen en 1\TEX de figuur niet 
'hier' kan plaatsen, clan verdwijnt de illustratie naar een aparte (laatste) pa
gina van een hoofdstuk 

• t (top) plaats de figuur bovenaan de pagina 

• b (bottom) plaats de figuur oncleraan de pagina 

• p (page) plaats de figuur op ccn aparte pagina. 

Een-, twee-, drie- en vierlctterige cornbinaties zijn toegestaan. De verstekwaarde is 
tbp. Het plaatsen van de figuren in de tckst is aan een aantal regels gebonden. Een 
figuur wordt niet eerder in de tekst opgenomen clan daar waar zij is aangemaakt. 
De optie h gaat v66r anclere optics wannccr 'hier' plaatsen mogelijk is. Alie figuren 
worden in de volgorde waarin zij zijn gedefinieercl, afgebeeld. Wanneer aan de 
positie (dus h, t, b en p) nict ka.n worclcn volclaa.n, worden de figuren op een aparte 
pagina aa.n het einde van het docurnc11t. gepla.atst. 

De \capt ion-opdracht zorgt voor cc11 m11nmcring, een onderschrift, een optio
nele indextekst die wordt opgcnorncn in de lijst van figuren en, eveneens optioned, 
een la.belnaam waaraan men bimwn de tckst kan rcfereren. De indextekst mag niet 
meer da.n 300 tekens bevatten. Gecft men geen indextekst op da.n wordt automa.
tisch het onderschrift de indextckst. In clat geva.l mag dus ook het onderschrift niet 
meer clan 300 tekens bevatten. 

\caption [indexiekst] {ondcr.'chrift} \label {labelnaam}. 

Wanneer men slechts een maal acrn ecn figuur rcfcrccrt en de figuur steeds voor die 
referentie, ma.ar na de voorlaatste rdcrentie, is gedefinieerd, clan behoeft men de 
\label-opdracht niet te gebruiken en kan men de standaard figuur-teller (figure) 
kiezen als referentie 

Zie Figuur-\ref{figure}, waar ... 

Binnen een figure-omgeving mogeu mecrdcre \caption's worden gebruikt. Zo 
ka.n men refereren a.an Figuur la Cll Figuur lb die sa.men door 1\TEX als een figuur 
worden gezien. 

In ondersta.and voorbeelcl wordt de mogelijkheid besproken om illustraties op 
de paginate centreren, of de linker- of recht.crkant van de pa.gina.spiegel aa.n te hou
den. Let er we! op da.t deze positioueringsomgevingen binnen de figure-omgeving 
moeten worden aangeroepen. Erbuitcn hebben zc op de illustra.tie geen effect! 
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Voorbeeld (Het plaatsen van elementen in een figuur} 

\begin{figure}[htb] 
\begin{center} 

\begin{picture}(8,1.5) 
\put(O,O){\frarnebox(8,1.5){}} 

\end{picture} 
\end{center} 
\caption{Automatische centrering}\label{centrering} 

\end{f igure} 
\begin{figure}[htb] 

\begin{minipage}{6.5cm} 
\begin{center} 

\begin{picture}(5,1.5) 
\put(O,O){\framebox(5,1.5){}} 

\end{picture} 
\end{center} 
\caption{Links: linkslijnend}\label{links} 

\end{minipage} 
\hfill 

\begin{minipage}{6.5cm} 
\begin{center} 

\begin{picture}(5,1.5) 
\put(O,O){\framebox(5,1.5){}} 

\end{picture} 
\end{center} 
\caption{Rechts: rechtslijnend}\label{rechts} 

\end{minipage} 
\end{f igure} 

In Figuur-\ref{centrering} is de inhoud van de \verb+figure+-Y. 
omgeving gecentreerd weergegeven met de \verb+center+-omgeving. 
De \verb+flushright+- en \verb+flushleft+-omgeving werken eender. 
In Figuur-\ref{links} is de figuur linkslijnend en in 
Figuur-\ref{rechts} rechtslijnend. 
Daar werd gebruik gemaakt van de \verb+\hfill+-opdracht en twee 
\verb+\caption+-opdrachten. Met de \verb+minipage+-omgeving kan 
men een kleine pagina defini\"eren met een gegeven breedte. 

Met het volgende resultaat 

In Figuur 5.10 is de inhoud van de figure-orngcving gecentreerd weergegeven met 
de center-omgeving. De flushright- c11 flushleft-omgeving werken eender. In 
Figuur 5.11 is de figuur linkslijncnd en iu Figuur 5.12 rechtslijnend. Daar werd 
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Figuur 5.10: Automatische centrering 

Figuur 5.11: Links: linkslijnend Figuur 5.12: Rechts: rechtslijnend 

gebruik gemaakt van de \hfill-opdracht en twee \caption-opdrachten. Met de 
minipage-omgeving kan men een kleine pagina definieren met een gegeven breedte. 

Zoals al in het begin van <lit hoofclstuk is opgemerkt is het niet aan te bevelen 
ingewikkelde grafieken om te zetten in I1XI£.X-opdrachten. Wei kan overwogen war
den alleen de assen van de graJiek met de claarbij behorende teksten op te nemen, 
zoals in Figuur 5.13 is aangegeven. Daarrnee worclt voorkomen dat in de illustraties 
een ander lettertype wordt gebrnikt clan in de rest van het document. 

3 f-

1-

I I I I I I I I 
3 'I 5 6 7 8 

Radius/ nm 

Figuur 5.13: Ilij ingewikkelde gra.fieken alleen de assen opnemen. 
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5.5 Opgaven 

1 Aanmaak van een werkbestand 
Gebruik een willekeurige tekst, eventucel uit ecrdere opgaven, en druk die af in de 
gegeven stijl \document style [twocolurnn, 12pt] {report}. In deze tekst zullen we 
in de volgende opgaven illustraties a.a.nbrengen. 

2 Gebruik van picture-omgeving 
Maa.k in de tekst op minstens twee pla.atsen met behulp van de picture-omgeving 
en de opdracht \framebox een kader voor ee11 illustra.tie. Wat gebeurt er wa.nneer 
het kader breder wordt gekozen dan <le kolombreedte? 

3 Gebruik van figure*-omgeving 
Maak in de tekst met behulp van de figure*-orngeving en de opdrachten \caption 
en \rule een kader voor een in te plakken foto. De illustra.ties worden automatisch 
genummerd, maar de verwijzing naar de illust.raties wordt voorlopig nog gedaan 
door de nummers hard op te geven. 

4 Gebruik van figure-omgeving 
Herhaal nu de vorige opga.ve in de figure-orngcving. Maak verder gebruik van 
verschillende optics van de figure-omgcving, zoals b, t, pen h. 

5 Het refereren aan figuren 
Zorg dat in bovenstaande opgave de referentics naar de illustraties automatisch in 
de tekst meelopen. Gebruik de opdrachten \label, \ref en \caption. 

6 Standaard grafische mogelijkheden 
Maak binnen een kader in de picture-omgcving een illustratie die is samengesteld 
door gebruik te ma.ken van enkelc standaard gra.fische mogelijkheden binnen 1\TEX, 
bijvoorbeeld zoals in Figuur 5.14 aangegeven. 

7 Gebruik grafische opdrachten 
Maak binnen een picture-omgeving ccn organisa.tie-schema zoals in Figuur 5.15 is 
aangegeven. Maak daarbij bijvoorbeeld gebruik van de opdracht \short stack om 
tabellen binnen kaders te kunnen afdrukken. Zorg we! da.t de tabellen verschillend 
zijn uitgelijnd (links, rechts en gecentrecrd). 

8 Vergroten van illustraties 
Maak een eenvoudig schema zoa.ls in Figum 5.16 staa.t a.angegeven. Zorg er ver
volgens voor dat de kaders kunnen wordcn vergroot door het veranderen van een 
parameter. Gebruik de opdracht \setlength{\unitlength}{xem}. Wanneer men 
de M-breedte verandert door van font te wisselcn, clan verandert het kader mee. 
lets dergelijks kan ook met de x-hoogt.e (ex). 
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·---------· .--~~~~---. 

dash box frame box 

~---------~ '--~~~~--' Go-. v~:i:r 
circle 

circle* 

Figuur 5.14: Standaanl grafische mogelijkheden 

I 
1-------, 
I 
I I 

1RAAD VAN 
I ADVIES : 
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Orgm1isatie schema 

~-----<College van Bestuur 

DIRECTIE 

STAF 
Jan 
Pi et 
Rob 
Kees 
Herman 

Dienstcommissie 

SECRETARIAAT 
Dolly 
Lilly 
Polly 

Figuur 5.15: Een voorheeld van een eenvoudig schema 
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Teksten en illuslr ... ties uiig~drukt iu de~elfde e<lnb.,de11 

Vergroteu wordl J1>urdoor eenvoudig 

Teksten en illustraties uitgedrukt in dezelfde eenheden 

Vergroten wordt daardoor eenvoudig 

Figuur 5.16: Ii:aders uitgedrukt in lettergrootte 

9 Eenvoudige grafieken 
Maak in de picture-omgeving een illuslralie zoals in Figuur 5.17 is aangegeven. 
Gebruik de opdracht \multiput. 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Figuur .5.17: Een ecnvoudigc T.i\TEX-grafiek 
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10 Een stroomdiagram 
Maak een illustratie die er ongeveer uitziet als Figuur 5.18 met wiskundige tekens, 

grafische opdrachten en tekst. 

Ry ~ 1 

Rx ~2 

Rx~ 1 

Ry ~2 

IF (X.GT.Y) THEN 

RX= 1 
RY = 2 

ELSE 

RY = 1 

RX= 2 
END IF 

Figuur 5.18: Een voorbccld van een stroomdiagram 

Figuur 5.19: Ecn voorbecld van gebruik van macro's 

11 Gebruik van macro's 
Maak een macro van een zeshoek (een st.ructuur) en bouw vervolgens met een aantal 

van deze macro's de illustra.tie van Figum .5.19 op. 

12 Illustraties binnen een rcgel 
Maak binnen een picture-orngeving cen illustratie en beschouw deze illustratie als 

een teken dat ergens in een tekst ka11 warden geplaatst, zoals: 

<lit is een karretje ( ~ ); en dit is ecn pil ( rn ). 
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6 Fonts 

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat men in UTEX onder een font 
verstaat, hoe men fonts indeelt en aanroept en hoe UTEX de font metrics 
gebruikt om een dvi-file aan le makcn. 

6.1 Inleiding 

De mens bedient zich van een groot aantal schriftsoorten. In UTEX zijn verschil
lende schriftsoorten geimplement.ecrd. Standaard echter leveren de drivers het Eu
ropese schrift. Het Europese schrift bestaat uit 26 letters (ka.pitalen en onderkas
ten), 10 cijfers en verder nog ligatmen en accent.en. Het geheel wordt minstens 
uitgevoerd in standaard, cursief en vet en telt al snel een paar honderd tekens voor 
een corps (lettergrootte). Wiskundigc tckens komen vaak maar in een lettertype 
voor maar wel in verschillende groottes. 
Oorspronkelijk verdeelde men de schriftsoorten in gebroken schrift (bijvoorbeeld 

~ ~: fim' 1ITT"I' 

~ S\ R ~~ ~ ~ mz@ ~Wllfil~1m m~rn <fi'~ i'f.t a:iq;rr 

~ <rn; ~I f.r:~, ~ ~ '1TI'I'@ ~I~ ITT m ~ '1clT ~ f.ii ~ T-f f.:-IT ~ i'f@ 
~~t. "'~~~~~~~. ~;:i&rmm~1am-.rntfllf.r~m 
~ ~ ;:i&f p!T f.!; ~ ~ ~ R ~ am- 11-l"Tffi * ~ ~ ~ -R aj'q i'f ~ iftii\' I 
~ ~ fu;m- R ~ ~· ~ ~, ffi' RPif ~ ~ m if <tqT-<tqT ;:i&r mm ~, 

; 

Figuur 6.1: METAFONT-voorbeelden van Chinees en Devnagrf. Ontwerpers: boven Jiarong 
Li, zie ['JEX 85], onder F. Velthuis, RUG, Groningen. 

Gotisch) en rond schrift. Het ronde schrift verdeelt men weer in twee families: 
met schreef of schreefloos1• Een verderc onderverdeling is met of zonder wisselende 
diktes van de streken (halen). Ec11 l'arnilie bestaat uit een aantal types die redelijk 
op elkaar lijken (zie Figuur 6.2). 

1 Een schreef is een streepje, bijvoorbccld de dwarsstreepjes aan de boven- en onderkant van 
de stok van de letter I. Er bestaan ook schrcefloze letters met schreef: het zijn oorspronkelijk 
schreefloze letters die later met een schrecfje zijn versicrd. 
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schrift 

~ 
Euro pees Chinees 

~ 
rand gebroken 

~ 
met schreef schreefloos ornamenten ( wiskunde) A ~tters 

I \ mc/\~f '7\oo 
met zonder met zonder met zonder 

wisselende streken wisselende streken wisselende streken 

Figuur 6.2: Een ruwe onderverdeling na.a.r verschillende lcttertypes. Voorbeelden worden 
in paragra.a.f 6.2 gegeven. 

Alle types kunnen nog in allerlei variaties voorkomen, zoals 

• grootte: opgemerkt wordt dat twee verschillende corpsen van een lettertype 
niet door vergroting in elkaar overgaan. Elk corps is opnieuw ontworpen! 

• stijl: standaard, cursief, smal, breed, ... 

• dikte: haarlijn, licht, normaa.l, halfvet, vet, extra.vet, ... 

Alle 'IEX-drivers kennen een behoorlijk aantal fonts (met METAFONT kan men alle 
gewenste fonts zelf ontwerpen). Welke lettertypes bij een U.TEX-driver geleverd 
worden, verschilt nogal, maar de hoeveclheid fonts ligt gewoonlijk tussen de 100 
en 700. Het zijn met name de vergrot.ingen van een corps die dit aantal zo doen 
toenemen. Kijken we eens het type CMR waarin dit boek is geschreven: niet 
ongebruikelijk is dat de driver de corpshoogten 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 17 punten kent. 
Daarbij komt dan nog dat elke corpshoogte weer kan worden vergroot met een factor 
(1.2); met i = 0, 0.5, 1, 2, 3, 4 en 5. Op deze wijze heeft u alleen van het type CMR al 
56 fonts. Er bestaan ook andere vergrotingsfactoren, meestal erg driver-afhankelijk. 
We zullen die buiten beschouwing laten. 
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6.2 Voorbeelden van fonts 

Hieronder volgt een aantal lettertypes die in een 11\TEX-omgeving gebruikelijk zijn. 

De types zijn onderverdeeld in types met schreef, schreeflozen en schreeflozen met 

schreef. Verder kent 11\TEX nog wiskundige fonts en fantasieletters. Over het alge

meen gebruikt men een type met schreef voor normale teksten en een schreefloos 

type voor korte pakkende teksten (dia's, overhead sheets, aankondigingen). Een 

schreefloos type met schreef wordt veelal toegepast om schrijfmachine-schrift te 

simuleren. Verder gebruikt men het wiskundige type uiteraard voor formules. 

• Met schreef 

ROMAN 
standaard 

cursief 

vet 

vet, breed 

vet, breed, cursief 

kapitalen 

ITALIC 
standaard 

cursief 

vet, breed, cursief 

FIBONACCI 
standaard 

DUNHILL 
standaard 

• Schreefloos 

SANS SERIF 
standaard 

cursief 

vet, breed 

half vet, smal 

korte stok 
korte stok, cursief 

CMR-Computer Modern Roman 

CMSL-Computer Modern Slanted Roman 

CMB-Computcr Modem Dold 

CMBX-Computer Modern Bold Extended 

CMBXSL-Computer Modern Bold Extended 

Slanted 

CMCSC-COMl'UTER MODERN CAPS AND SMALL CAPS 

CMU-Comput.e1· Modern Unslanted Te:ct Italic 

CMTI-Computer Modern Text Italic 

CMDXTI-Compute1• Modern Dold Eztended Tezt 

I ta.lie 

CMFIB-Computer Modern Fibonacci 

CMDUNll-Computer Modern Dunhill Roman 

CMSS-Computer Modern Sans Serif 

CMSSl-Computer Modern Slanted Sans Serif 

CMSSBX-Computer Modern Sans Serif Bold Extended 

CMSSDC-Computer Modern Sans Serif Demibold Condensed 

CMSSQ-Computer Modern Sans Serif Quotation Style 

CMSSQl-Computer Modern Sans Serif Quotation Style Slanted 
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INCH HIGH 
standaard (Cl\UNCH-Computer Modern Sans Serif Bold Ex

tended Caps and Digits ) 

• Schreefloos met schreef 

TYPEWRITER 
TEXT 
standaard 

cursief 

kapitalen 

TYPEWRITER 
TEXT ITALIC 
standaard 

TYPEWRITER 
ASCII 
standaard 

• Wiskundige fonts 

MATH 
teksten 

symbol en 

symbolen 

figuren 

CMTT-Cornputer Modern Typewriter Text 

CMVTT-Computer Modern Variable-Width Typewriter 
Text 

CMSLTT-Computer Modern Slanted Typewriter Text 

CMTCSC-COMPUTER MODERN TYPEWRITER CAPS AND SMALL 
CAPS 

CMITT-Computer Modern Ito.tic Typewriter Te'1lt 

CMTEX-Cornputer Modern Typewriter Type TEX Extended 
ASCII Characters 

CMl\11-Compnter Modern Math Italic 
CMMIB-Compnter l\Iodern Math Italic Bold 
CMSY-Computer Modern Math Symbols 
CMBSY-Compnter Modern Bold Math Symbols 
CMEX-Computcr Modern Math Extension 
LASY-1\'l'r;X Symbols 

LASYB-IL\1'EX Bold Symbols 

CIRCLE, CIRCLE\\!, LINE en LINEW 



• Fantasie letters 

standaard CMFF-Compum MO<lQrn Funny Rom:rn 

CMFl-Computer Moaern Funny ltattc 

6.3 Aanroepen fonts 
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Een willekeurig beschikbaar font kan men a.anroepen door eerst aan een font een 
zekere naam toe te kennen en vervolgens die na.am aa.n te roepen. Een voorbeeld: 
het font CMR in 10-punts uitvoering ma.ar met een factor 1.2 vergroot, client onder 
het commando \mijnfont beschikbaar te zijn. Dit kan met de opdracht: 

\newfont{\mijnfont}{cmr10 scaled\magstep1} 

waar mijnfont niet een reeds bestaa.nde naam mag zijn. De maximaal toegestane 
vergrotingsfactoren (implementatie-afbankelijk) zijn 

\magstepO 
\magstephalf 
\magstep1 
\magstep2. 
\magstep3 
\magstep4 
\magstep5 

( 1.2)0 
(1.2)0.5 
(1.2)1 
(1.2)2 
(1.2)3 
(1.2)'1 
(1.2)5 

1.00000 
1.09.545 
1.20000 
1.44000 
1.72800 
2.07360 
2.48832 

6.3.1 Wisselen van type 

Op bovenstaande wijze kan men expliciet elk font aanroepen. Meestal kan men 
echter veel eenvoudiger te werk gaan door met de volgende commando's te werken 
voor wisseling van type. 

\bf bold face vet roman 
\em emphatic italic wanncer de omgeving 

niet in italic is, anders roman 
\it italic cursief italic 
\rm roman roman 
\sc small caps GROTE EN KLEINE KAPITALEN 
\sf sans serif schreefloos 
\sl slanted cursief rorrwn 
\tt typewriter schrijfmachineschrift 
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Voorbeeld (Een dee/ van de tekst benadrukken) 

Een woord {\em benadrukken} in een roman-omgevingstekst.\\ 
{\it Een woord {\em benadrukken} in een italic-omgevingstekst.} 

met als resultaat 

Een woord benadrukken in een roman-omgevingstekst. 
Een woord benadrukken in een ilalic-omgevingstekst. 

Behalve de bovenstaande opdrachtcn kan binnen 'math mode' ook nog worden 
gebruikt 

\mit math italic cursief rnath italic 
\cal calligraphic CA£.CI9RAFISCH£ KAPIT A.CEN 

De \boldmath-opdracht zorgt ervoor dat hin11e11 'rnath mode' een vet font wordt 
gekozen voor letters, cijfers en de mecste symbolen. De \unboldmath-opdracht 
maakt de werking van \boldmath ongedaan. De opclrachten moeten buiten 'math 
mode' worden aangeroepen. 

Voorbeeld (Het vet zetten van wisk1mdige tckstcn) 

\boldmath Deze vergelijking \( A-2\pi =C \) is gedeeltelijk 
vet gezet, terwijl de vergelijking \unboldmath \( A-2\pi =C \) 
de standaard-vorm is. Merk tevens het verschil op met 
\( \bf A-2\pi =C \) 

met als resultaat 

Deze vergelijking A 2 7r == C is gcdeeltelijk vet gezet, terwijl de vergelij
king A27r == C de standaard-vorm is. !\'!erk tevens het verschil op met 
A2 7r ==C. 

Gemengd gebruik van vette en staudaard syll!bolcn binnen 'math mode' kan men 
met een \mbox-opdracht effectucren: 

\( \pi + \mbox{\boldmath \( \pi \)} \) 

Met als resultaat 

7r + 7r. 

6.3.2 Wisselen van corps 

Op een gelijksoortige wijzc als bove11 bcschrevcn kan men ook het corps kiezen 
in relatie tot de verstekwaardc. Mcestal is de verstckwaarde voor de letterhoogte 
10 punts, maar dat kan bij de stijl-dcclara.tic veranderd worden. Wanneer we 
de huidige letterhoogte normalsize noemen, clan kunnen we de hoogte van het 
gebruikte lettertype verklcineu of vcrgrotcu met de volgende opdrachten 

\tiny, \scriptsize, \footnotesize, \small, \normalsize, \large, 
\Large, \LARGE, \huge, \Huge. 

De opdrachten sta.a.n in volgorde van nict-afncrncnde grootte. 
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Voorbeeld (Het kiezen van een relatief corps} 

{\tiny 1}{\scriptsize 2}{\footnotesize 3}{\small 4}% 
{\normalsize 5}{\large 6}{\Large 7}{\LARGE 8}{\huge 9}% 
{\Huge 10} 

met als resultaat: 

123456789 l 0. 
Het valt hierbij op dat de opdrachten niet altijd effect hebben (\huge en \Huge 

hebben een gelijk resultaat ): 1\TEX kiest een corps dat aanwezig is en het best aan 

de gewenste grootte voldoet. 
Verder wordt opgemerkt dat de bovenstaande opdrachten automatisch inhouden 

dat op het roman type wordt overgegaan, rekening houdend met de verstekwaarde 

van het corps. Wil men dus het type en het corps veranderen clan moet eerst het 

corps worden aangepast en daarna het type. 

Voorbeeld (Wisselen van type en corps} 

{\bf Dit is vet {\large maar dit is groter roman}}\\ 
{\bf Dit is vet {\large \bf en dit groter vet}} 

met als resultaat: 

Dit is vet maar <lit is grater roman 
Dit is vet en dit groter vet 

Binnen 'math mode' bestaat er nog een manier om de standaard grootte van het 

door 1\TEX gekozen corps te veranderen. De standaard gekozen stijl komt (ruwweg) 

op het volgende neer: 

display stijl 
text stijl 
script stijl 
scriptscript stijl 

voor formules die apart op een regel staan 
voor formules die binnen de tekstregels voorkomen 
voor inferieuren en superieuren binnen formules 
voor tweede orde inferieuren en superieuren 

en nog vier variaties waarin de exponenten vertikaal meer samengedrukt zijn. Zo 

geeft de uitdrukking \ ( 1 \over{r{\alpha A2}}=16 \) binnen een tekstregel het 

resultaat ~ = 16 maar als losse formule 

1 
2'" = 16. 

waar a in script stijl staat, de macht van a in scriptscript stijl en de rest in text 

stijl bij de formule binnen de regel en display stijl voor de losse formule (zie ook 

Hoofdstuk 3). Het kan zijn dat het resultaat niet bevredigend is. Men kan 1\TEX 
clan voorschrijven wat men wel wenst door de volgende opdrachten te gebruiken 
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\displaystyle 
\text style 

\script style 
\scriptscriptstyle 

bijvoorbeeld 1\over{2-{\displaystyle \alpha-2}} heeft als gevolg 

1 

2a2. 

Orn te besluiten geven we nog een voorbeeld 

Een formule in scriptscript style\( \scriptscriptstyle x+y=z \), 
in script style\( \scriptstyle x+y=z \), en in text style 
\( \textstyle x+y=z \). 

met als resultaat 

Een formule in scriptscript style z+•=•, in script style x+y=z, en in text 
style x + y = z. 

6.4 Font-metriek 

M\TEX maakt van een invoer-file een apparaat-onafhankelijke dvi-file. In deze dvi
file zijn alle posities die de tekens op een pagina innemen bepaald en daarmee dus 
de gehele opmaak van het document. Het uiterlijk van een teken (het pixelbeeld) 
is voor de aanmaak van een dvi-file van geen belang. Alle benodigde informatie 
over een font haalt M\TEX uit de tfm-files (TEX Font Metrics). De inhoud van deze 
tfm-files wordt hieronder geschetst. 

In de voorgaande paragrafen van <lit hoofdstuk is alleen gesproken over de ver
schillende karakteristieken van de binnen M\TEX aanwezige fonts (hoe zien de letters 
eruit?). Een belangrijk onderdeel van het zetten is echter ook de verdeling van de 
witruimten tussen de regels en de letters, en vanzelfsprekend ook tussen de tekst
blokken, formules en tabellen, en dergelijke. 

Allereerst de regelafstand; sommige fonts hebben wat meer ruimte (interlinie) 
nodig tussen de regels in verband met, bijvoorbeeld, lange stok- of staartlengte. 
Bij een te grote regelafstand komen de regels als het ware los te staan en wordt 
het geheel wat rommelig, terwijl bij een te zuinige regelafstand de leesbaarheid 
sterk afneemt, zie Figuur 6.3 .. Elk font heeft dus zijn eigen specifieke regelafstand. 
Het zijn de standaardwaarden; per paragraaf neemt M\TEX de vrijheid om de tekst 
vertikaal iets enger of ruimer te zetten clan die standaardwaarde wanneer <lit bij 
de gekozen pagina-opmaa.k beter uitkomt. Verder kan de regelafstand per regel 
eveneens verschillen, afhankelijk van de gebruikte tekens in die regel. 

De keuze van de zetspiegel dicteert de maximale regellengte. Bij een vaste 
spatiering tussen de woorden verkrijgt men een rafelige rechter kantlijn van de 
tekst ( vrije regelva~. Kiezen we de spatiering variabel binnen zekere grenzen en 
staan we automatisch afbreken toe, clan is het mogelijk een strakke rechter kantlijn 
te krijgen ( uitvullen). Tussenliggende vormen komen ook voor: de tekst wordt niet 
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Figuur 6.3: De regelafstand in het tweede voorbeeld is te groot gekozen: de woorden 
vallen als het ware uit elkaar. 

geheel uitgevuld maar ook niet al te rafelig gelaten. Daarbuiten zijn andere vormen 
mogelijk, zoals centreren. 

Het zetten van een tekst in blokvorm impliceert dat per regel de spatiering 
verschillend is. U.TEX zorgt er tevens voor dat per alinea niet de ene regel eng 
wordt gezet en een andere ruim. Merk op dat U.TEX geen variabele spatiering kent 
tussen opeenvolgende letters van een woord. 

Elke letter heeft zijn specifieke breedte. De breedte van een woord is gewoonlijk 
de som van de breedtes van de letters waaruit het woord bestaat. Er zijn daarop 
echter uitzonderingen. De twee belangrijkste zijn 

• Bij de plaatsing van letters binnen een woord streeft men naar optisch gelijke 
witruimte tussen de letters. Gemiddeld bereikt men dit door een variabele 
letterbreedte te kiezen: de i is smaller dan de m (proportioneel schrift). Dit 
is echter niet voldoende. In Figuur 6.4 ziet men dat de spatiering tussen de V 
en de A te groot is terwijl die tussen de I en R te klein is. U.TEX kijkt steeds 
naar minstens twee opeenvolgende letters binnen een woord om vervolgens de 
juiste afstand te bepalen. Deze bewerking wordt 'kerning' genoemd. 

VAREN VAREN 
FIRMA FIRMA 

Figuur 6.4: Links: normale proportionele spatiering. Rechts: 11\TEX ker
ning: de Ven de A worden enger gezet en de I en de R juist ruimer. 
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• Een tweede uitzonderingsregel op de spatiering binnen een woord is het ge
bruik van ligaturen. Een ligatuur is een vaste combinatie van letters die 
meestal gezamenlijk een antler teken vormen. In Figuur 6.5 treft men de in 
Tu\TEX-fonts gebruikelijke ligaturen. Een ligatuur heeft vanzelfsprekend een 
andere breedte dan de som van de breedtes van de afzonderlijke letters. Een 
typisch Nederlandse ligatuur is de ij ( lange ij) welke soms iets krapper gezet 
wordt dan de combinatie ij in woorden zoals bloeijaren of niet-Nederlandse 
woorden. Standaard Tu\TEX ondersteunt deze ligatuur niet. 

ff fi ft ffi ffi 
Figuur 6.5: 11\TEX-ligaturen van het CMR type. 

Bij het bovenstaande is het vanzelfsprekend ook nodig de breedte, de hoogte en de 
staart van elk teken te kennen. Maar er zijn nog aanzienlijk meer parameters die 
nodig zijn voor een fatsoenlijke opmaak. We noemen er nog twee: 

• De cursief-correctie: het dakje in i staat recht boven het midden van de 1, het 
dakje in i is echter naar rechts verschoven. 

• Wiskundige fonts hebben een groot aantal metriek-variabelen. De belang
rijkste houden rekening met de omgeving waarin een teken staat. Zo geeft 
\sum in een \text style: l:;, terwijl dezelfde opdracht in een \displaystyle 
L genereert. 

In TEX kan men de standaardwaarden van alle parameters van de font-metriek 
aanpassen. Behandeling daarvan voert hier echter te ver. 

6.5 Opgaven 

1 Het aanroepen van een font 
Maak een tabel zoals in Figuur 6.6 links is aangegeven, door een type te kiezen 
(bijvoorbeeld Roman, CMR) en dit in alle corpsen weer te geven (implementatie
afhankelijk!). Gebruik de \newfont-opdracht. 

2 Het vergroten van een type 
Maak een tabel zoals in Figuur 6.6 rechts is aangegeven, door een font te kiezen 
(bijvoorbeeld een 7 punts Roman, CMR7) en dit in al zijn vergrotingen weer te 
geven (implementatie-afhankelijk!). Gebruik de \rnagstep-opdracht. 
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Rom•n ~ punts 

Roman 6 punh1 Roman 7 punts 

Roman 7 punts Roman 7 punts 

Roman 8 punts Roman 7 punts 

Roman 9 punts Roman 7 punts 

Roman 10 punts 
Roman 12 punts 
Roman 17 punts 

Roman 7 punts 
Roman 7 punts 
Roman 7 punts 

Figuur 6.6: Links: Het lettertype Roman in verschillende corpsen. Rechts: Vergrotingen 

van een 7 punts Roman. 

3 Veranderen van corps en type 
Voeg in een willekeurige tekst vergrotingen en verkleiningen toe van enkele woorden 

en gebruik verschillende types, zoals: 

Dit is standaard Roman en dit een grotere, vettere Roman 
Dit is standaard Sans Serif en dit een grotere, vettere Sans Serif 
Dit is standaard Type Writer Type en dit is een kleinere representatie 

Dit is een standaard formule: x + y < 0 en dit is een grate: X + y < 0. 

4 Spatifring binnen een woord 
Waarom is het variabel spatieren van een woord in L\TEX moeilijk te realiseren (zie 

Figuur 6.7)? Wat kan men eventueel doen om de vaste spatiering te veranderen? 

SPATIEVOORBEELD 
SPATIEVOORBEELD 
SP ATIEVOORBEELD 

Figuur 6. 7: Spatievoorbeeld 

-eng 

-normaal 

-breed 
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7 Van hoofdstukken tot rapport 

In dit hoofdstuk wordt uiteen gezet hoe van de tot nu toe behandelde losse 
elementen een samenhangend geheel gemaakt moet worden: stijlkeuze, 
het bepalen van de zetspiegel, het maken van kop- en voetteksten, een 
titelpagina, verwijzingen, een inhoudsopgave, lijsten van illustraties en 
tabellen en een index. Tevens wordt het maken van appendices behandeld 
en het maken en gebruiken van een eenvoudige bibliografie. Vervolgens 
wordt het bij elkaar brengen van de samenstellende delen beschreven. 
Aan het slot van dit hoofdstuk wordt het maken van eigen opdrachten 
en omgevingen behandeld. 

7 .1 Inleiding 

In voorgaande hoofdstukken zijn diverse losse onderdelen die in een met ~TEX 
gemaakt document kunnen voorkomen, aan de orde geweest: gewone tekst (Hoofd
stuk 2), wiskundige formules (Hoofdstuk 3), tabellen (Hoofdstuk 4) en illustraties 
(Hoofdstuk 5). Deze onderdelen kunnen niet zonder meer samengevoegd worden. 
Orn van de onderdelen een geheel te maken zullen beslissingen genomen moeten 
worden over de te gebruiken stijl, er zullen misschien door de delen heen verwijzin
gen gebruikt worden, een boek moet een titelpagina hebben enzovoort. 

De meest efficiente werkwijze om van delen ~TEX-tekst een geheel te ma.ken is de 
volgende: eerst wordt het globale uiterlijk bepaald door een stijl te kiezen, daarna 
worden de afzonderlijke delen geschreven met de nodige ~TEJX-opdrachten, en ver
volgens wordt van deze delen een geheel gemaakt door ze met \include-opdra.chten 
(zie paragraaf 7.12) samen te voegen. Vervolgens worden opdrachten toegevoegd 
om een inhoudsopgave, index en/of andere lijsten te laten zetten, waarna het geheel 
nogmaals verwerkt en afgedrukt wordt. 

Het meeste werk op dit gebied doet ~TEX uiteraard; enkele zaken zullen echter 
door de auteur geregeld moeten worden: aangeven welke woorden in de index moe
ten komen, aangeven waar index en inhoudsopgave gezet moeten worden, eventueel 
ingrijpen in de lay-out zoals J9'.TEX die maakt. Als de lay-out eenmaal vastgesteld 
is, is het verstandig om de afzonderlijke delen van een document niet kleiner te 
maken dan een hoofdstuk, daar anders bij het samenvoegen nog problemen kunnen 
optreden met verschuivende tabellen en illustraties. 
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'IEX Usera Group 

Memberships and Subscriptions 
1987 dues for individual members are as follows: 

• North America: new members: $30, 
membership renewal: $30 before, $40 after 
1/31/87. 

• Outside North America (includes air mail 
postage): new members: $40, membership 
renewal: $40 before, $45 after 1/31/87. 

A membership form is provided on page 197. 
1EX Users Group membership is for the calen

dar year, and includes all issues of TUGboat for the 
year in which membership begins or is renewed. 

Issues to addresses in the United States are 
mailed third cl88S bulk, which may take up to six 
weeks to reach their destiqations. If you have not 
received an issue to which you are entitled, write to 
TUG at the address given below. 

Steering Committee 

Donald Knuth, Grand Wizard of '/EX-arcana 
Bart Childs, Pre•ident• 
Rilla Thedford, Vice Pre•ident• 
Alan Hoenig, Secretary• 
Samuel Whidden, '.lTeaourer' 
Larry Beck, X9V1.8 Coordinator 
Barbara Beeton, TUGboat Editor 
David F\J.chs, Wizard of I/O 
Richard F\J.ruta• 
Raymond Goucher, Executive Director, ex officio 
Doug Henderson, METAFONT Coordinator 
Amy Hendrickson• 
Patrick Ion 
Arthur Keller, International Coordinator 
Richard Palais 
Arnold Pizer, Wizard of TOPS-10 
Hermann Zapf, Wizard of Font. 

Figuur 7.1: Een pagina uit een aflevering van TUGboat 

7.2 Stijl 

Een document dat met UTEX gemaakt wordt, wordt volgens een van te voren 
vastgelegde stijl gezet. Zo kent 1¥fEX standaard een aantal stijlen: article, book, 
letter, report en slide en heeft een geavanceerde UTEX-gebruiker de mogelijk
heid om een eigen stijl aan de bestaande verzameling toe te voegen, zoals bijvoor
beeld al gedaan is voor uitgaven van de ,,Association of Computing Machinery" en 
voor het blad van de ,,'!EX Users Group" [TUG], de ,,TUGboat" (stijlnamen aero 
respectievelijk tugbot). Een pagina uit de ,,TUGboat" is afgebeeld in Figuur 7.1. 
De stijlkeuze is een verplicht onderdeel van de UTEX-invoer, en wordt met de 
volgende opdracht, die als eerste aa.n Io\TEX gegeven client te worden, gedaan: 

\document style [parameters] {stij/}. 

Tussen \docurnentstyle en de parameter die de stijlnaam aangeeft, kunnen nog 
parameters gegeven worden, die een wijziging op de gekozen stijl teweeg brengen. 
Mogelijke parameters zijn: 

11pt: zet de broodtekst in corps llpt in plaats van de standaard 10 pt; de corpsen 
van de overige 'intrinsieke' fonts zoa.ls \small en \Huge worden ook groter 
gema.a.kt; 

12pt: zet de broodtekst in corps 12pt; 

fleqn: zet de 'displayed' formules met de linkerkanten onder elkaar; 

leqno: zet formulenummers links in de equations- en de eqnarray-omgevingen; 
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openbib: zet de bibliografie in een open stijl: ongeacht de waarde van de breedte
parameter van de thebibliography-omgeving wordt voor elke 2• en volgende 

regel van de bibliografie-items een extra witruimte geplaatst; 

titlepage: zet de titelelementen en de inhoud van hetgeen in de abstract
omgeving geplaatst is, elk op een aparte pagina; deze parameter heeft alleen 

zin bij de article-stijl: bij de andere stijlen is een aparte titel- en abstract

pagina default; 

twocolumn: zet de tekst van het hele document in twee kolommen; 

twoside: zet de tekst dubbelzijdig, dus met afwisselende linker- en rechterpa-

gina's, zoals in dit boek gedaan is. 

Deze niet-verplichte stijlparameters worden, gescheiden door komma's, tussen blok

haken ( [ en ] ) geplaatst. Nadat de stijl aldus is bepaald, kunnen overige lay

outelementen vastgesteld worden. 
Het zetten van tekst in twee kolommen l10eft niet voor het gehele document te 

gelden. Met de opdrachten \twocolumn [tekst] en \onecolumn kan in de loop van 

het document gewisseld Worden tussen respectievelijk twee- en eenkoloms zetwerk. 

De tekst van de niet verplichte parameter bij \ twocolumn wordt over de hele breedte 

van de pagina, juist boven de twee kolommen, gezet. 
Let op: alvorens naar een ander aantal kolommen over te gaan zal UTEX een 

overga.ng naar een nieuwe bladzijde gcnereren. 

Voorbeeld {Een dee! van de tekst in twee kolommen} 

Een nieuwe pagina met de tekst in twee kolommen wordt verkregen met de op

drachten: 

\twocolumn[{\large \bf Een Kopje}\\ 

\\ 
{\bf Een tekst die boven beide 
kolommen geplaatst zal worden, bijvoorbeeld als 
inleiding boven een in kolommen gezet 
artikel.}\\ 
\\] 

tekst in de twee kolommen 

\onecolumn. 

Het resultaat is een pagina zoals in Figuur 7.2. 

Voor <lit boek is de stijl report als basis genomen. Echter, om aan de eisen van de 

uitgever met betrekking tot zetspiegel, papierformaat en kopteksten te voldoen, is 

in deze stijl een aantal wijzigingen a.angebracht. 
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De voorfase van SURF net is gekenmerkt geweest door het 
verlangen reeds bestaande produkten (EARN, DECnet, PAD 
services via Datanet 1 I en diensten (electronic mai.1, file transfer, 
remote job entry etc) zo snel mog'elijk (!an-het hoger onde~ijs en 
onderioek ter beschikking te stellen. Voorai door de voortvarende 
ontwikkelingen op het Europese vlak (COSINE) kan SURFnet zich 
opmaken voor de overgang naar de hoofdfase. 

Als eerste stap naar de hoofdfase 
is het SURFX.25-project gestart. 
Dit project zal nog in 1988 moeten 
Jeiden tot de beschikbaarstelling 
aan SURFnet van een X.25- datanet, 
dat op de specifieke behoeften van 
SURFnet is afgestemd, zodat begin 
1989 met de overgang naar dit 

In directe samenhang met de 
realisatie van SURFmail staat de 
directory service. De ontwikkeling 
van een directory service is een 
voorwaarde voor volledig gebruik 
van netwerk- diensten. De 
ontwikkeling van een internationale 
X.500-standaard verloopt echter 

Figuur 7.2: Een pa.gina met twee kolommen 

7.3 Zetspiegel 

Bij de gewenste stijl hoort standaard een bepaalde zetspiegel: breedte van linker
en rechterkantlijn, hoogte van Imp- en voetwit en dergelijke liggen vast. Deze 
standaarden zijn geba.seerd op het Amerikaanse papierformaat van 8, 5 X 11 inch. 

Het is met behulp van eenvoudige opdrachten mogelijk om alle waarden die be
trekking hebben op de afmetingen van de tekst, te veranderen. Voor elke waarde is 
namelijk een variabele aangewezen, die vanuit de stijldefinitie een waarde krijgt. In 
Figuur 7.3 zijn vrijwel alle rclevante variabelcn en de betekenis ervan weergegeven. 
Ook is te zien, dat de gehele pagina, zoals die gezet wordt, op 1 inch onder de 
bovenkant en 1 inch rechts van de linkerkant van het papier afgedrukt wordt. Niet 
opgenomen zijn 

• twee variabelen die uitsluitend betekenis hcbben bij het zetten in twee kolom
men: \columnsep voor de ruimte tussen beide kolommen en \columnseprule 
voor de dikte van de verticale lijn die tussen beide kolommen gezet kan wor
den; 

• variabelen die betrekking hebbcn op bet zetten in een 'list-environment', zoals 
dat bijvoorbeeld bij itemize gebeurt ( een ilustratie hiervan is te vinden op 
pagina 113 van het U.TEX-boek [Lamport 86]): 

\leftmargin en \rightmargin voor de afstanden links en rechts tussen 
de sidemargins en de tekst in het item, 

\labelwidth voor de breedte van de te zetten labels, 

\labelsep voor de afstand tussen de labels en de items, 
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lin 
lin 

\topmargin 
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J\headsep 

Zetspiegel 
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\f pothe ighttl Voettekst 
11 \footskip 

Figuur 7.3: Paginaopbouw met variabele-namen 
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\listparindent voor het inspringen van alinea's binnen een list, 

\parsep voor de verticale afstand tussen de alinea's binnen een list, 

\itemsep voor de verticale afstand tussen twee items, 

\topsep en \partopsep voor de verticale afstand tussen de list en de 

voorgaande tekst; 

• variabelen die betrekking hebben op het zetten van de voetnoten: voor de 

verticale ruimte voor. elke voetnoot is er \footnotesep; de variabele voor 

het scheidingsteken (de scheidingslijn tussen de hoofdtekst en de voetnoten 

is \footnoterule ). 

Van elke variabele kan de waarde vera.nderd worden met de opdrachten 

\set length{ variabele}{lengte} en 

\addtolength{ variabele}{loename} 

Met de opdracht \newlength{variabc/cnaam} kunnen eigen lengte-variabelen ge

maakt worden. 

Anderzijds zijn de waarden van dezc variabelcn bruikbaar om posities en afme

tingen van andere tekstelementen vast tc stellen, waardoor een wisseling van stijl 

geen ongewenste gevolgen heeft voor bijvoorbceld de afmetingen van figuren. 

Voorbeeld (Variabelen verandercn en gcbruikcn) 

\setlength{\textheight}{22.5cm} 

\addtolength{\textwidth}{1cc} 

\setlength{\parindent} 

{0.1\textwidth} 

7 .4 Kop- en voetteksten 

zct de hoogte van de tekst op 22,5 cm; 

vergroot de breedte van de tekst met 1 

ncero; 

l\faak de hoeveelheid wit aan het begin 

van de eerste regel van elke alinea gelijk 

aa.11 1/10' dee! van de tekstbreedte. 

Naast een keuze voor de documentstijl bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een 

afwijkende paginastijl. Dit gebeurt met de opdra.cht \pagestyle{stijl}. Er zijn 

vier paginastijlen mogelijk: 

plain: er is geen koptckst, de voettckst bevat a.Ileen het paginanummer. Dit is 

de standaard-paginastijl. 

empty: er is een koptekst noch een voettckst. 
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headings: de koptekst bevat informatie waarvan de inhoud afuangt van de ge

kozen documentstijl (meestal een paragraaftitel) en het paginanummer. De 

voettekst ontbreekt. 

myheadings: bijna gelijk aan headings, de inhoud van de koptekst wordt echter 

niet door L\TEX maar door de auteur bepaald. 

De zelf te bepalen tekst van paginastijl rnyheadings wordt vastgelegd met de op

drachten 

\markrightfrechter koptekst} en 
\markboth{/inker koptekstHrechter koptekst} 

Met de eerste opdracht wordt de koptekst voor alle rechterpagina's ( = alle pagina's 

bij enkelzijdig zetten) bepaald, met de tweede de koptekst voor zowel linker- als 

rechterpagina, indien dubbelzijdig wordt gezet. 

Voorbeeld (Koptekstopdrachten voor dit boek) 

Kopteksten worden bepaald met de \markboth- en de \markright-opdrachten. 

Kopteksten worden gebruikt na de opdracht \pagestyle{myheadings}. 

\markboth{\hspace{lcm}{\headital Publiceren met \LaTeX}\hfill} 

{'dummy'} Y. de rechter koptekst wordt 
Y. per hoof dstuk ingevuld 
\pagestyle{myheadings}. 

Hiermee zijn koptekststijl en de linker en rechter koptekst bepaald. De rechter 

koptekst wordt per hoofdstuk opnieuw bepaald met de opdracht1 

\markright{\hfill {\headi tal hoofdstuknaam} \hspace{lcm}} . 

De opdracht \hspace{lcm} zorgt voor een afstand van 1 centimeter tussen koptekst 

en paginanummer; de opdracht \headi tal zorgt dat het font dat in headi tal 

gedefinieerd is, voor de koptekst gebruikt wordt (het is een 10 punts font uit 'fEX's 

Computer Modern Times Italic familic); de opdracht \hfill zorgt dat de ruimte 

die op de regel overblijft niet tusscn koptekst en paginanummer komt, maar tussen 

koptekst en de andere kantlijn. 

Een tegenhanger van \pagestyle is de opdracht \thispagestyle: de werking is 

gelijk, maar wordt beperkt tot de huidige pagina. 

10mwille van het gebruiksgemak is ook hiervoor cen wijziging op de gebruikte stijl aange

bracht, zodat de parameter van de \chapter-opdracht, de hoofdstuknaam, automatisch in de 

\markright-opdracht gcplaatst wordt. 
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7.5 Voetnoten 

In de beginjaren van de computer-tekstverwerking is veel verwarring ontstaan over 
de begrippen voetnoot en voettekst. Er is een wezenlijk verschil: een voettekst is 
een va.ste tekst, die op elke pagina ( eventueel afwisselend links en rechts) terugkeert 
(zie paragraaf 7.4); een voetnoot is een eenmalige tekst onderaan de pagina met 
een verwijzing in de tekst. 

Een voetnoot wordt gemaakt met de opdracht 

\footnote [nummer] { voetnoottekst} . 

Deze opdracht heeft een aantal gevolgen: 

• als de nummer-parameter gegeven is wordt in de tekst op de plaats van de 
opdracht een markering gezet, die met het nummer overeenkomt. Dit kan een 
getal zijn, of een andere markering (indien een voetnoot binnen math-mode 
gebruikt wordt); 

• ontbreekt de nummer-parameter, clan wordt de interne voetnootteller met 1 
verhoogd en de resulterende waarde genomen om een markering te zetten; 

• de voetnoottekst en de bijbehorende markering worden in een kleiner corps 
onderaan de pagina gezet, gescheiden van de broodtekst, boven de eventuele 
voettekst .. 

In gevallen waar de \footnote-opdracht niet gegeven kan worden (buiten de pa
ragraph mode), kunnen separaat een \footnotemark[nummer]-opdracht voor een 
markering en de opdracht \footnotetext [nummer] {voetnoottekst} voor een voet
noot gegeven worden. 

Voorbeeld (Een voetnoot) 
De voetnoot op pagina 127 is gemaakt met de opdracht 

\footnote{Omwille van het gebruiksgemak is ook 
hiervoor een wijziging op de gebruikte stijl 
aangebracht, zodat de parameter van de 
{\tt\char'134 chapter}-opdracht, de hoofdstuknaam, 
automatisch in de {\tt\char'134 markright}-opdracht 
geplaatst wordt.} . 

Merk op dat de opdrachtnamen niet met de \verb-opdracht gezet zijn: een \verb
opdracht in een voetnoot gaat fout omdat het een fragiele opdracht is (zie Hoofd
stuk 2). De 'backslash' is hier gezet door de interne waarde van dit teken op te 
geven met de opdracht \charwaarde. 

De andere markeringen voor voetnoten, die in math-mode gebruikt kunnen worden, 
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worden met de opdracht \fnsymbol {teller} verkregen. De waarde van teller moet 

kleiner dan 10 zijn. Mogelijke markeringen in teller-volgorde zijn: *, t, t, §, ,, II, 
**, tten tt. 

7.6 Titelpagina 

Tu\TEX heeft gereedschappen om titelinformatie zoals titel, auteur(s) en datum te 

zetten. Afhankelijk van de gekozen stijl komt deze informatie op een aparte pagina 

of op een tekstpagina. De titelinformatie bestaat uit een aantal elementen, die niet 

alle gespecificeerd hoeven worden. De vcrplichte elementen zijn: titel en auteur(s). 

Niet verplicht is de datumspecificatie, bij het ontbreken daarvan wordt de huidige 

datum gebruikt. De titelinformatie wordt pas gczet na de opdracht 

\maketitle 

en dit gaat dus pas goed als tevoren in elk geva.1 de opdrachten 

\title{titel} en 

\author{auteur(s gescheiden door \and-opdrachten)} en eventueel 

\date{ datum} 

gegeven zijn. De para.meter van clke opclra.cht mag bovendien nog door de opdracht 

\thanks{tekst} vergezeld gaan, waannee een voetnoot met de inhoud tekst bij het 

titelelement geproduceerd wordt, bijvoorbeeld om de instelling waaraan de auteur 

verbonden is te vermelden. 

Voorbeeld (Titelpagina) 
De titelpagina van dit boek zou gezet kunnen zijn met de opdrachtenreeks 

\title{Publiceren met \LaTeX} 
\author{R. de Bruin 

\and C.G. van der Laan (ed.) 
\and J.R. Luyten 
\and H.F. Vogt\thanks{allen: 

Rekencentrum Universiteit Groningen, 
Postbus 800, 
9700 AV GRONINGEN}} 
\date{\ } 

waarmee de elementen gespecificeerd zijn, en de opdracht 

\maketitle 

om het zetten te activeren. Het resultaat is in Figuur 7.4 te zien. 

De opdracht \date{\ } is gebruikt om te voorkomen dat Tu\TEX de default voor 

het zetten van de datum zou gebruiken. De titelpagina zou in dat geval voorzien 

zijn van de datum waarop de verwerking plaatsvond, in Amerikaanse notatie. 
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Publiceren met U.TEX 

R. de Bruin C.G. van der Laan (ed.) 
H.F. Vogt1 

16 oktober 1987 

J.R. Luyten 

'alien: Rekencentrum Universiteit Groningen, Postbus 800, 9700 AV GROXIXGE:'\ 

Figuur 7.4: Een (verkleinde) titelpagina 

7.7 Verwijzingen 

In teksten die van illustraties en/of tabellen zijn voorzien, en ook in teksten met een 
opbouw waarin steeds clieper op het onclerwerp wordt ingegaan, zal het soms nodig 
zijn te verwijzen naar formules, figuren, tabcllen of tckstdelen die elders in het stuk 
voorkomen. Zo'n verwijzing is 'met de hand' te maken, door eerst de delen waar de 
figuur, tabel of het tekstdeel in voorkomen af te drukken en vervolgens rechtstreeks 
het betreffende formule-, figuur-, tabel- of hoofdstuknummer in te voeren. Zolang 
de tekst niet aan verandering onderhevig is, lijkt dit een goede methode, maar 
zodra bijvoorbeeld een nieuwe tabel ingevoegd wordt, klopt vanaf dat punt geen 
enkele tabelverwijzing meer. 

Beter is het om 11\TEX de juiste verwijzingen te laten maken. Daartoe wordt bij 
elk tekstelement, waarnaar verwezen moet worden, een label geplaatst, en op de 
plaats waar de verwijzing moet komen een referentie. 

Voorbeeld (Een illustratie en een verwij::ing daarnaa1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l111111111l111111111l111111111l111111111l111111111l111111111l111111111l111111111l111111111l111111111I 

Figuur 7.5: Een voorbecld van ccn maatlatje 

Hier wordt verwezen naar de maatlat in Figuur 7.5. Ten gevolge van 
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het gebruik van de figure-omgeving staat de illustratie niet noodzake

lijkerwijze op deze plaats op deze pagina. 

Zoals reeds gesteld, bestaat een verwijzing uit twee delen: een label (te plaatsen met 

een \label{label}-opdracht ), en een referentie (die met een \ref{label}-opdracht 

geplaatst wordt ). Aa.n zo'n label wordt de waarde van de laatst gebruikte teller 

gekoppeld. (Tellers zijn variabelen die door 1\TEX gebruikt worden om nummers 

bij te houden. Er is een teller voor het hoofdstuknummer, die bij elk nieuw hoofd

stuk met 1 verhoogd wordt; bij elke \caption-opdracht bij een figuur wordt de 

figurenteller verhoogd; er zijn tellers voor tabel- en formule-nummers enzovoort. 

Er is ook een teller voor het pa.gina.nummer, maa.r die wordt altijd al aan het label 

gekoppeld, naast een van de andere tellers.) Het is dus zaak de \label-opdracht op 

de juiste plaats te zetten: niet voor de pla.ats wa.ar de gewenste teller actief wordt, 

en ook niet op een pla.ats waar a.I weer een a.ndere teller gebruikt is. De beste 

plaats voor een \label-opdracht is direct na. de \chapter- of \section-opdracht 

( daar wordt de hoofdstuk- of pa.ragraa.fteller verhoogd en gebruikt) of direct na 

de \caption-opdracht van een figuur of tabel ( da.a.r wordt de figuur- of tabeltel

ler verhoogd en gebruikt) of direct na. een genummerde formule ( daar wordt de 

formuleteller verhoogd en gebruikt). 
De \label-opdracht wordt dus gepla.atst in het dee! van het document waarnaar 

verwezen moet worden. Met de \ref-opdracht kan clan naar het nummer verwezen 

worden. Met de \pageref{label}-opdracht kan in plaats van naar het figuur- of 

hoofdstuknummer naar het bijbehorende pagina.nummer verwezen worden. 

Voorbeeld (Een label en een verwijzing) 

De i!lustratie op pagina 130 en de bijbehorende verwijzing zijn gemaakt met de 

volgende opdrachten: 

\newcounter{hfvmaat} 
\begin{figure}[bh] 
\begin{center} 
\setlength{\unitlength}{0.2\baselineskip} 

\begin{picture}(100,10) 
\multiput(0,7)(10,0){11}{ 

\makebox(O,O)[b]{\arabic{hfvmaat}}\addtocounter{hfvmaat}{1}} 

\multiput(1,0)(1,0){99}{\line(0,1){2.5}} 

\multiput(5,0)(10,0){10}{\line(0,1){3.5}} 

\thicklines 
\multiput(0,0)(10,0){11}{\line(0,1){5}} 

\put(O,O){\line(1,0){100}} 
\end{picture} 
\end{center} 
\caption{Een voorbeeld van een maatlatje}\label{liniaal} 
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\end{f igure} 
Hier wordt verwezen naar de maatlat in Figuur-\ref{liniaal}. 

Ten gevolge van het gebruik van de \verb+figure+-omgeving 

staat de illustratie niet noodzakelijkerwijze op deze 

plaats op deze pagina. 

Let op de \label-opdracht in de regel met de \caption-opdracht, en de \ref

opdracht in de tekst. Let ook op de-, die er voor zorgt dat de tekst figuur en het 

verwijzingsnummer niet over twee regels vcrdeeld worden. 

In de figuur is een teller gebruikt (hfvmaat ), die gedeclareerd wordt met de op

dracht \newcounter{teller}. De waarde van zo'n teller is op drie manieren te ver

anderen: met de opdracht \setcounter{tellcr}{waarde} kan zo'n teller een nieuwe 

waarde gegeven worden. Met \addtocounter{teller}{toename} kan de waarde ver

hoogd worden (bij negatieve toename verlaagcl). Voor de relatief veel voorkomende 

verhoging met 1 is een aparte opdracht beschikbaar: \stepcounter{teller}. De 

opdracht \arabic tenslotte zorgt er voor, dat de waarde van de teller met cijfers 

afgedrukt wordt. Mocht een anclere manier voor het afdrukken van getallen gewenst 

zijn, dan kunnen ook de opdrachten \roman voor Romeinse cijfers uit de onder

kast, \Roman voor Romeinse cijfers in hoofclletters, \alph voor onderkast letters en 

\Alph voor hoofdletters gegeven worcle11. In het de beide laatste gevallen moet de 

waarde van de teller kleiner clan 27 zijn. 

De informatie die nodig is voor het invullen van de verwijzingen slaat 1\TEX op in 

de aux-file. Dit gebeurt per label op het moment clat de \label-opdracht gege

ven wordt. L.\TEX leest de benodigde informatie voor het invullen van de \ref- en 

\pageref-opdra.chten weer uit de aux-file. 

Nu is het zo, dat de aux-file die tijclens de verwerking gemaakt wordt, nog niet 

volledig kan zijn op het moment da.t een verwijzing ingevuld moet worden: de label 

kan verder in het document staan clan de verwijzing. Orn <lit probleem te omzeilen, 

leest 1\TEX een vorige versie van de aux-file, die we! volledig is (tijdens een volledig 

afgeronde verwerking gevuld is). De verwijzingen kunnen echter uitsluitend correct 

zijn, als de tekst niet meer veranderd is; anders bestaat de mogelijkheid dat labels 

op een andere pagina terecht zijn gekome11. 

Orn nu te bereiken dat de invulling van de verwijzingen in de definitieve versie 

correct is, moet men ervoor zorgen dat de te lezen versie van de aux-file gelijk is 

a.an de te schrijven versie. Dit wordt gedaan door de laatste verwerking van de 

tekst twee maal uit te voeren. Soms is het zelfs noodzakelijk om de verwerking van 

de definitieve tekst drie of vier ma.al te doen, omdat voor inhoudsopgave, index en 

andere lijsten hetzelfde rnechanisrne gehanteerd wordt, maar tevens extra pagina's 

aan de tekst toegevoegd zullen worden, waardoor weer de plaats van alle labels kan 

verschuiven. 
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7 .8 Bibliografie 

Een iets antler soort verwijzing is het gebruik van een bibliografie: in de tekst wordt 
met een kenwoord een boek of een tijdschriftartikel aangeduid en op een bepaalde 
plaats in het document (meestal achterin) staat een lijst van boeken en tijdschriften 
waarnaar verwezen 1s. 

In de thebibliography-omgeving kan een lijst van geraadpleegde literatuur 
geplaatst worden, met bij elk boek of tijdschrift een kenwoord en een label. De 
aldus gedefinieerde kenwoorden kunnen met de opdracht \cite [tekst] {label} in de 
tekst geplaatst worden, eventueel vergezeld van de inhoud van de niet verplichte 
parameter tekst. De elementen van de bibliografie worden in het overzicht geplaatst 
met de opdracht \bibitem[kenwoord]{label}. 

Voorbeeld (Thcbibliography-omgeving} 
De verwijzingen naar Knuths 'JEX-boek [Knuth 86a] zijn gemaakt met de opdracht 
\cite{bkknuta}. De literatuurlijst is gezet met 

\begin{thebibliography}{99} 
\bibitem[Knuth 86a]{bkknuta}D.E. Knuth\\The {\TeX}book\\ 
Addison Wesley\\Massachusetts 1986 
\bibitem[Knuth 86b]{bkknutb}D.E. Knuth\\{\TeX}: the program\\ 
Addison Wesley\\Massachusetts 1986 

\bibitem[WordPerfect 86]{bkword}WordPerfect\\Wordprocessing 
software\\WordPerfect Corporation\\Orem (Utah) 1986 U.S.A. 
\end{thebibliography} 

Bij de start van de thebibliography-orngeving wordt een parameter meegegeven 
(in dit geval 99) zodat Li\TEX weet hoe breed de kenwoorden gezet moeten worden. 
Alle regels van elk item zullen zo ver inspringen als door de breedte van deze 
parameter gedicteerd wordt. Moet elk item zo ver inspringen dat alle kenwoorden 
voor de items passen, dan zal als parameter dus de tekst van het breedste kenwoord 
ingevuld moeten worden. 

Elke \bibitem-opdracht zorgt voor verrnelding van een volgend boek, inclusief 
de extra witregel; tevens wordt door deze opdracht de koppeling tussen label en 
kenwoord gelegd. 

De inhoud van de literatuurlijst ka.n ook met een speciaal programma, Brn'JEX, ge
maakt worden. Met Brn'JEX is het rnogelijk een bestand van literatuur aan te leg
gen, waaruit voor meer teksten geput ka.n worden. Het aansluiten van die database 
gebeurt met de opdracht \bibliography{databasefilcs}, waardoor in de aux-file 
een entry ontstaat waarin de databa.sefiles (bib-files) genoemd worden. Brn'JEX 
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leest deze entry en levert een bbl-file, waarin een thebibliography-omgeving met 
bibitems gezet is. 

7.9 Lijsten 

Bij een gepubliceerde tekst zijn meestal enkele lijsten gevoegd: een inhoudsopgave, 
een index en een lijst van figuren en/of tabellen. 

:U.TE)X biedt hulpmiddelen om dergelijke lijsten te maken: de informatie wordt 
min of meer automatisch verzameld en vervolgens verwerkt en gezet. In het al
gemeen verloopt zo'n proces in twee stappen: tijdens de :U.TEX-verwerking wordt 
informatie voor de lijsten verzameld, terwijl de bij de vorige verwerking verzamelde 
informatie gebruikt wordt voor het zetten van de lijsten. :U.TEX creeert hiertoe 
allerlei hulpfiles, die bij elke verwerking gelezen en vernieuwd worden. Het aan
maken van deze hulpfiles kan worden tegengegaan met de opdracht \nofiles. Dit 
tegengaan van het maken van hulpfiles is alleen zinvol als het afdrukken van de 
lijsten nog niet aan de orde is, of als zeker is dat de benodigde informatie niet meer 
verandert. 

7.9.1 Inhoudsopgave 

Met :U.TE)X kan automatisch een inhoudsopgave gemaakt worden, indien gewerkt is 
met opdrachten die de tekst in delen verdelen zoals \chapter en \section. Voor 
het maken van deze inhoudsopgave client de opdracht \tableofcontents in de 
tekst geplaatst te worden, op de plek waar de inhoudsopgave moet komen. Deze 
opdracht heeft twee acties tot gevolg: 

• er wordt een toe-file gemaakt, waarin informatie geplaatst wordt die nodig 
is om een inhoudsopgave te maken. In feite wordt door elke 'indelende' op
dracht een regel met de hoofdstuk- of paragraafnaam en het bijbehorende 
paginanummer in deze file geplaatst; 

• analoog aan het gebruik van de aux-file bij verwijzingen wordt een vorige ver
sie van de toe-file gelezen. Daarna wordt aan de hand van de gelezen informa
tie een inhoudsopgave gezet, met een titel en per hoofdstuk en per paragraaf 
een regel met de hoofdstuk- respectievelijk paragraafnaam, een stippellijn en 
het bladzijdenummer. 

Op deze manier komt clan op eenvoudige wijze op de gewenste plaats een inhouds
opgave tot stand. De gevolgde werkwijze brengt echter wel met zich mee, dat na 
een correctie in de tekst niet automatisch bij de ecrstvolgende verwerking een goede 
inhoudsopgave gezet wordt. lmmers, de toe-file van de vorige keer wordt gebruikt 
om de inhoudsopgave te zetten, terwijl de correcties op de tekst verschuivingen in 
de plaats van hoofdstukken en paragrnfen tot gevolg gehad kunnen hebben. Orn 
verzekerd te zijn van een correcte inhoudsopgave is het dus nodig om na de laatste 
correctie nog minstens twee maal de tekst met opdrachten te laten verwerken. 
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7.9.2 Lijsten van figuren en tabellen 

Naast de gebruikelijke inhoudsopgave bevat een document soms een lijst van illu
straties en/of van tabellen. Dergelijke lijsten worden ook weer automatisch door 
11\TEX gegenereerd met de opdrachten \listoffigures en \listoftables, waarna 
een lof-file respectievelijk een lot-file aangemaakt en gelezen wordt. De tekst 
die in de lijsten geplaatst wordt, wordt door de \caption-opdrachten vastgelegd, 
hetzij door de caption-parameter, hetzij door de listentry-parameter. Zie voor de 
\caption-opdracht de Hoofdstukken 4 en 5. 

Ook hier is meer clan een maal verwerking nodig om de goede paginanummers 
in de lijsten te krijgen. 

7.9.3 Index 

Een laatste lijst die door 11\TEX aangemaakt kan worden, is de index: een lijst met 
(belangrijke) termen, met verwijzingen naar de vindplaats in de tekst. Het maken 
van een index gaat niet geheel ana.loog aan dat van de inhoudsopgave en de lijsten 

van figuren en tabellen: 11\TEX maakt een indexfile (idx-file) met alle indexgegevens 
als de opdracht \makeindex in de invoer voorkomt, maar deze indexfile is niet 
zonder meer bruikbaar in de theindex-omgeving. De opdrachten om item in de 
idx-file te zetten hebben tot gevolg dat in deze indexfile regels geplaatst worden 
met het uiterlijk: \indexentry{ woo1·d in de index}{paginanummer}, terwijl de 

tekst binnen de theindex-omgeving regels met \i tern- en subi tem-opdrachten moet 
bevatten, waarin de woorden in de index en de paginanummers niet meer tussen 
accolades staan. De idx-file zal dus bewerkt moeten worden alvorens de inhoud 
bruikbaar is voor het daadwerkelijk zetten van de index. 

Voorbeeld (Een dee[ van een bewerkle idx-file) 

Als de idx-file bewerkt is en voorzien is van de goede omgevingsopdrachten zal hij 
er als volgt uit kunnen zien: 

\begin{theindex} 
\item omgevingen 
\subitem document 12,20 
\subitem itemize 13,15 
\subitem verbatim 22 
\end{theindex} . 

De tekst die in de idx-file terecht komt, wordt bepaald door de opdracht 

\index{ indexentry} 

die op elke gewenste pla.ats in de U..Tt,-,)(-invoer kan staan, maar natuurlijk het best 
op zijn plaats is direct achter of voor het betreffende woord in de tekst. In feite 
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is het zelfs sterk aan te raden, de \index-opdrachten zonder tussenruimte tegen 
de betreffende woorden te plaatsen, daar de spatie best een pagina-overgang kan 
worden, waardoor het woord in de tekst en de indexverwijzing niet op dezelfde 
pagina staan. 

Orn te voorkomen dat woorden voor de index telkens twee maal ingevoerd moe
ten worden ( een maal voor de index en een maal voor de tekst) verdient het aanbe
veling om een nieuwe opdracht te definieren waarmee een woord zowel in de tekst 
als in de index terecht komt. 

Voorbeeld (Een opdracht voor een woord in de tekst en in de index) 
Een eigen opdracht wordt gedefinieerd om een woord tegelijkertijd in de tekst en 
in de index te plaatsen: 

\newcommand{\ix}[1]{#1\index{#1}} 

\ix heeft 1 parameter. Deze parameter wordt zowel in de tekst (de 1 e keer #1) als 
in de idx-file (#1 a.ls para.meter van de index-opdracht) geplaatst. 

Elke \index-opdracht heeft een regel met inhoud: \indexentry{indexentry}{pagi
nanummer} in de idx-file tot gevolg. Deze inclexelementen worden we! gewoon in 
de volgorde waarop ze voorkomen in de idx-file gepla.atst. Voor een goede index 
zal dan ook nog enige bewerking op de idx-file moeten geschieden: vervanging van 
de \indexentry-opdracht door een \item-, \subitem- of \subsubitem-opdracht, 
sorteren op indexenfry, verwijderen van dubbele regels en eventueel vervangen van 
meer opeenvolgende paginanummers door eeu paginabereik ( nr-nr). Vervolgens 
moet de indexomgeving aangebracht worden en <la.a.ma moet het resultaat in de 
hoofdtekst worden opgenomen, bijvoorbecld met een \include-opdracht (zie para
graaf 7.12). Orn <lit proces te automatiseren zijn procedures nodig die niet in Ifi..TEX 
beschikbaar zijn. Voor het sorteren zijn op de meestc computers programma's aan
wezig. Het verwijderen van dubbele entry's, het ma.ken van paginabereiken zal 
'handwerk' zijn. 

Let op: afhankelijk van de locale situatie kan in de \include-opdracht niet 
zonder meer de naam van de idx-file opgcgeven worden, ma.ar zal het nodig zijn 
de naam aan te passen a.an de door I.\TEX gestelde eisen. 

Evenals bij verwijzingen, inhoudsopga.ven eu lijsten van tabellen en illustraties 
is ook hier meer dan een ma.a.I verwerking nodig voor bet verkrijgen van goede 
paginanummers. 

7.10 Appendices 

Bij een langere tekst horen vaa.k enkelc aanhangsels oftewel appendices. Voor Ifi..TEX 
is een appendix niets anders dan een gewoon hoofdstuk. Orn te bereiken dat de 
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appendices niet als gewone hoofdstukken genummerd worden maar een eigen num
mering krijgen, is het voldoende om voorafgaand aan de eerste appendix de op

dracht \appendix te geven. li\TEX weet dan, dat elk hoofdstuk dat nu met de 
\section-opdracht gemaakt wordt, geen hoofdstuknummer maar een appendix
nummer moet krijgen. Afhankelijk van de gekozen stijl wordt het woord Appendix 
meegezet. Appendices worden niet met cijfers maar met letters 'genummerd'. 

7.11 Verdeling in pagina's 

li\TEX deelt in principe de tekst zelf in in pagina's, door zoveel mogelijk tekst op een 
paginate plaatsen, de overgebleven ruimte met 'glue' op te vullen en een overgang 

naar een nieuwe pagina aan te brengen. 

Als het nodig is in te grijpen in de verdeling van de tekst over de pagina's zo
als li\TEX dat doet, kan dat met a.an aantal opdrachten: 

\page break [num]: de parameter n-u.m mag een waarde van 0 tot 4 hebben; bij 4 
wordt de overgang zeker aangebra.cht, bij 0 wordt aangegeven dat overgang 
naar een nieuwe pagina op deze plaats mag, maar niet hoeft; tussenliggende 

waarden 'dringen sterker aan' op een pagina-overgang; 

\nopagebreak[num]: de werking van \nopagebreak is precies tegenovergesteld 

aan de werking van \pagebreak: als de para.meter num de waarde 4 heeft 
wordt beslist niet overgegaa.n na.ar een nieuwe bla.dzijde; met lagere waarden 
wordt 'minder aangedrongen' op het bijeenhouden van de tekstdelen op een 

pagina; \nolinebreak[O] heeft hetzelfcle effect als \linebreak[O]; 

\samepage: de tekst die samen met de \samepage-opclracht tussen accolades staat, 
komt in zijn geheel op een bladzijde; 

\newpage: op de plaats van deze opclracht wordt een overgang naar een nieuwe 

bladzijde aangebracht, ongeacht of de pagina vol is of niet; 

\clearpage: gelijk aan \newpage, maa.r ook worclen alle 'floating' objecten (ta
bellen, figuren) die nog niet gezet zijn, nu gezet; 

\cleardoublepage: gelijk aan \clearpage, maar tevens wordt er voor gezorgd, 

dat de volgende pagina een rechter (oneven genummerde) pagina is. 

Als tekst in twee kolommen gezet worclt, heeft een opdracht om naar een nieuwe 
pagina over te gaan het effect van een overgang naar een nieuwe kolom. 

De genoemde opdrachten grijpen in in u\TEXs methode om pagina's te vullen. 
De pagina's die al dan niet na ingrijpen ontstaan, worden soms zo gezet, dat alle 

eerste regels op gelijke hoogte staa.n, en allc laatste ook. Dit heet 'flush bottom', en 

dit effect kan bereikt worclen met de opclra.cht \flushbottom. De tegenhanger van 
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'flushbottom' is 'raggedbottom': de laatste regels van de bladzijden staan niet altijd 
op de zelfde hoogte. Dit effect is te bereiken met de opdracht \raggedbottom. 

7.12 Opbouw van de U.TEJX-invoer 

In principe bestaat een L\TEX-invoerfile uit 

• een declaratie van de documentstijl, eventueel definities van nieuwe opdrach
ten en maatwijzigingen en een \begin{document}-opdracht, die samen de 
preamble vormen (zie Hoofdstuk 2), 

• de te zetten tekst met zetaanwijzingen, opdrachten voor een titelpagina, in
houdsopgave, lijsten, index enzovoort, 

• de afsluitende \end{document}-opdracht. 

Voor kleine documenten, bijvoorbeeld artikelen en andere documenten die te klein 
zijn om een hoofdstukindeling te hebben, is dit een goede opbouw van de invoer. 

Wordt een te publiceren tekst groter, clan zaJ de manier van werken met alle tekst 
in oon invoerfile niet prettig en vlot meer verlopen. Wanneer men in het laatste deel 
van een tekst een correctie aanbrengt, waarvan het resultaat bekeken moet worden, 
zal dit tot gevolg hebben, dat de gehele tekst opnicuw moet worden verwerkt en 
afgedrukt, hetgeen een tijdrovend en (dus) kostbaar proces is. 

Orn dit probleem te omzeilen beschikt L\TEX over de mogelijkheid de invoer 
op te delen in stukken en deze stukken in afzonderlijke files onder te brengen, 
bijvoorbeeld per hoofdstuk een file. De namcn van deze files worden dan in een 
extra, overkoepelende, invoerfile opgegeven. Die overkoepelende file wordt dan door 
L\TEX verwerkt en zo wordt de inhoud van de files 'naar binnen gehaald' als deel 
van het gehele document. 

De naam van elke file wordt opgegeven in een \include{filenaam}-opdracht, 
waardoor de opbouw van een document er als volgt uit gaat zien: 

preamble 
\begin{document} 
\incl ude{filenaam-1} 
\in cl ude{filenaam-2} 
\in cl ude{filenaam-9} 

\incl ude{filenaam-n} 
\end{document} . 

Zo wordt het mogelijk om correcties in de tekst in elk hoofdstuk afzonderlijk aan 
te brengen, waardoor het correctiewerk sneller zal verlopen. 
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Het is nu echter nog wel zo, dat a.lie 'included' files elke keer verwerkt zul

len worden. Dit kan voorkomen worden door in de preamble met de opdracht 

\includeonly de namen op te geven van de files die verwerkt moeten worden. De 

a.ndere, niet genoemde, files worden dan niet opnieuw verwerkt, terwijl wel, aan 

de hand van de reeds aanwezige aux-files, gegevens over hoeveelheid bladzijden, 

hoofdstuknummers enzovoort, bekend zijn. 
Het nadeel van deze methode is, dat elke binnengehaalde file op een nieuwe 

bladzijde zal beginnen. Dit is met de opdracht \input filenaam wel te voorkomen, 

ma.ar dan ontbreekt de mogelijkheid files uit te sluiten van verwerking (er besta.at 

niet zoiets als \inputonly). lndien elke nieuwe file op een nieuwe pa.gina. mag 

beginnen, bijvoorbeeld a.ls per hoofclstuk een a.pa.rte file worclt gemaakt, zal het 

gebruik van \include-opdrachten niet op bezwaren stuiten. 

Let op: de namen van de files in de \include-opdrachten moeten bij veel im

plementa.ties van L\TEX a.an bepa.a.lcle voorwa.a.rden voldoen: in de locale gebruiks

a.anwijzing is te vinclen welke voorwaa.r<len <lit zijn. 

7.13 Eigen opdrachten en omgevingen 

Als een serie op<lra.chten vaak herhaal<l moet wor<len is het verstandig om deze 

serie oncler te brengen in een macro, waarvan de naa.m dan a.ls een eigen opclracht 

beschouwd kan wor<len. Zo is de serie opclrachten waarmee het woord L\TEX gezet 

wordt, ondergebracht in de opdracht \LaTeX. 

Voorbeeld (De opdracht \LaTeX) 
De (weliswaar reeds bestaan<le) eigen opdracht \LaTeX is binnen L\TE}C gedefinieerd 

als een reeks van letters en positioneringsopdrachten: 

\newcommand{\LaTeX}{{\rm L\kern-.36em\raise.3ex\hbox{\sc a} 

\kern-.15emT\kern-.1667em\lower.7ex\hbox{E}\kern-.125emX}} . 

De opdracht \kern is een 'IEX-op<lracht wa.a.rmee invloed uitgeoefend kan worden 

op de afstand tussen twee tekens. De '!EX-op<lrachten \raise en \lower plaatsen 

de volgende hbox hoger respectievelijk lager clan de basislijn. 

In het voorbeeld is te zien, da.t. ecn eigen opclracht gedefinieerd wordt met de 

opdracht \newcommand. De op<lracht met de parameters ziet er a.ls volgt uit: 

\newcommand{opdrachtnaam} [aantal parameters] {opdrachtenreeks} . 

De niet verplichte parameter aantal parameters geeft het aa.ntal (maximaal 9) pa

ra.meters a.an, da.t deze nieuwe opdracht hecft. De para.meter opdrachtenreeks beva.t 

a.lle opdrachten en tekst die in dczc macro moeten komen; in het voorbeeld waren 

dat de opdrachten om fonts te kiezcn, de \kern-, \raise- en \lower-opdrachten 
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en de letters die gezet moesten worden. De parameters van de nieuwe opdracbt 

worden in de opdracbtenreeks op de betreffende plaatsen aangegeven met bet te

ken# gevolgd door bet volgnummer van de parameter, dus bijvoorbeeld #1 voor de 

eerste parameter en #9 voor de negende. 

Voorbeeld {Een opdrocht met een parameter) 

De opdracbt die in <lit boek gebruikt wordt om de nummers en de titels van de 

opgaven te zetten, ziet er als volgt uit: 

\newcommand{\opgave}[l]{{\bf\theopgave} {\em #1}\\ 

\stepcounter{opgave}} 

De nieuwe opdracbt beet dus \opgave, en hij heeft 1 parameter. De opdracbt 

beeft de volgende werking: zet, in een vet lettertype (\bf), de waarde van de teller 

opgave (\theopgave); zet vervolgens in een cursief lettertype (\em) de tekst die als 

parameter meegegeven is; ga over naar een nieuwe regel; verhoog de waarde van de 

teller opgave met 1. 

Ervan uitgaande dat de opgaven 1 tot en met 3 al gezet zijn, zal het geven van 

de opdracbt \opgave{Tekst in twee kolommen} dus als resultaat hebben: 

4 Tekst in twee kolommen 

en de teller opgave beeft de waarde 5 gekregen. 

Als een bestaande (eigen) opdracht een nieuwe betekenis moet krijgen wordt in 

plaats van de \newcommand-opdracht de opdracht \renewcommand gebruikt. Het 

gebruik biervan is gelijk aan dat van \newcommand. 

Naast bet maken van eigen opdrachten is ook het maken van eigen omgevingen 

mogelijk. Dit kan nuttig zijn als bepaalde opdrachten niet overal betekenis mogen 

bebben, of als een uitbreiding van een bestaande omgeving gewenst is. 

Voorbeeld (Een aanpassing van de i temize-omgeving) 

In de itemize-omgeving wordt de tekst uit een 'gewoon' font gezet. Cursief op

sommen kan binnen deze omgeving: 

\newenvironment{ititem}{\begin{itemize} 

\em}{\end{itemize}} 

De serie opdracbten: 

\begin{ititem} 

\item deze tekst is cursief; 

\item en deze ook. 

\end{ititem} 

geeft dan bet volgende resultaat: 
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• deze tekst is cursief; 

• en deze ook. 

De structuur van de \newenvironment-op<lracht is: 

\newenvironment{omgevingsnaam} [aantal parameters] {beginopdrach

tenHafsluitopdrachten} . 

De parameters wordcn net als bij de \newcommand-opdracht aangegcvcn met #volg

nummer. Zij mogen alleen in de beginopdrachten voorkomcn. De beginopdrachten 

worden uitgcvocrd zodra de opdracht \begin{omgevingsnaam} gcgcven wordt. Bij 

hct verlatcn van de omgcving (met \end{omgevingsnaam}) worden de afsluitop

drachten uitgevoerd. 
Hct wijzigcn van ccn bcstaandc ( cigcn) omgcving wordt gcdaan met de opdracht 

\renewenvironment, die er vcrdcr net zo uitzict als de \newenvironment-opdracht. 

Een dcrdc cigcn opdracht kan gcmaakt wordcn met de \newtheorem-opdracht, 

waarmec automatisch gcnummcrdc en gclabcl<lc items gczct kunncn wordcn. De 

nummering ka.n zelfstandig zijn, ma.a.r ook gckoppeld worden aan hoofdstuk- of 

paragraafnummers. Zic voor details Hoofdstuk 3. 

7.14 Opgaven 

1 Titelpagina 
Maak een titelpagina zoa.ls die in Figuur 7.6 is afgebeeld. 

2 Tekst in twee kolommen 

Voeg bij een van de hoofdstukken de opdrachten toe om alleen dat hoofdstuk in 

twee kolommen te zetten. Als dit gelukt is, vocg clan a.an de stijlparamctcrs de 

voor twcckolomszctwcrk bcno<ligdc parameter toe. 

3 Ander corps voor de broodtekst 
Maak de vorigc opgave nogma.als, maar kics nu ccn andcr corps voor de brood

tckst. Merk op hoe zowcl de hocvcclhcid tckst per pagina als het corps van de 

andere 'intrinsickc' fonts ( ondcr anderc gcbruikt voor hoofdstuk- en paragraafti

tcls) mecvcrandcrt. 

4 Gescheiden invoerdelen 
Zorg dat de 1\TEjX-invocr van elk hoof<lstuk in een a.partc file komt. Maak een over

koepelcnde invoerfile, zoda.t a.utomatisch de betrcffcnde hoofdstukken meeverwerkt 

worden. 

5 Eigen kopteksten 
Zorg dat boven elke pa.gina een koptckst komt, voor de linker pagina's de tekst 
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My first Report 

A.U. Thor1 

January 24, 1988 

1 From the land o( Oa 

Figuur 7.6: Een (verkleinde) titelpagina 

,,Dit is een linker koptekst" en op de rechter pagina's de tekst ,,En dit is een rechter 

koptekst". (Aanwijzing: alleen bij documenten die twosided gemaakt zijn, worden 

afwisselende kopteksten gezet.) 

6 Voetnoten 
Voorzie de term macro package van een voetnoot waarin uitgelegd wordt, wat een 

macro package is: ,,A macro package is a collection of macro's. A macro is a se

quence of commands, that can be executed by ca.lling the macro by it's name." 

7 Inhoudsopgave 

Als de tot nu toe verzamelde I¥fEX-invoer uit hoofdstukken en/of paragrafen be

staat, voorzie dan het geheel van opdrachten om een inhoudsopgave vooraan te 

verkrijgen ( denk aan de dubbele verwerking). 

8 Index 
Markeer in alle 1;\TEX-invoerfiles de belangrijkste woorden, zodat ze in de idx-file 

opgenomen worden. Bewerk deze idx-file zoda.t de opgenomen woorden alfabetisch 

gerangschikt staan en geen dubbele verwijzingeu meer voorkomen. Zorg er voor 

dat de index aan het eind van bet gehele document gezet wordt. 

9 Verwijzingen 
Voorzie elk hoofdstuk en elke paragraaf van cen label. Maak een extra hoofdstuk, 

waarin naar elk hoofdstuk en/of pa.ragraaf verwezen wordt. 
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Appendix A 
opgaven 

Antwoorden bij de 

A.1 Antwoorden bij Hoofdstuk 1 

1 Waarom deze werkwijze? 
Van Tu\TF]X-invoer wordt eerst een dvi-file gemaakt omdat met rechtstreeks afdruk
ken van de vertaalde Tu\TEX-invoer 

1. de apparaatona.fhankelijkheid verloren ga.at; 

2. de resultaatfile niet meermalen afgedrukt ka.n worden, zonder opnieuw een 
vertaalslag te doen. 

2 Fonts 
Nee, een 10-punts I en een 12-punts I zijn niet uit hetzelfde font afkomstig; een font 
is een verzameling tekens van een ontwerp en een corps. Zodra twee verschillende 
corpsen in het geding zijn zijn er dus ook twee verschillende fonts. 

3 Rekenen met Tu\TEX-eenheden 
a. In 2540 millimeter = 25,4 cm = 10 in gaa.n 722. 7 pt. 
b. 7 cm, 15 pt, -.0187in, + 42,1 cc, O.mm, 1234.56789sp = 

199.l 7pt, 15pt, -l.35pt, 540.57pt, Opt, 1883pt = 
-l.35pt, Opt, 15pt, 199.l 7pt, 54.0.57pt, 1883.80pt (gesorteerd) = 
-.0187in, 0.rnrn, 15 pt, 7 cm, +42,1 cc, 123456789sp. 

A.2 Antwoorden bij Hoofdstuk 2 

1 Simpele tekst in Tu\TEX 
Overgang op een nieuwe regel wordt verkregen door de \ \-opdracht. Het begin 
van een alinea wordt verkregen via de \par-opdracht. Beide opdrachten gecornbi
neerd geven een nieuwe alinea voorafgegaan door een blanco regel. Verkorte invoer: 

\docwnentstyle{report} 
\begin{docwnent} 
% 
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TeX\\ 
A system for formatting text \\ 
\par 

Tel and it's accompanying macro package LaTeX 
provide powerful means of formatting text to be output 
on either a simple matrixprinter, a laserprinter or a 
phototypesetter. 
\par 

With TeX it ... 
.. . either contained in LaTeX or come with a special 
version of LaTeX (SliTeX and BibTeX). 
\end{document}. 

2 Simpele tekst met enkele attributen 
Voor de woorden TeX en LaTeX moet een \ worden gepla.atst, gevolgd waar nodig 
door de woordscheiding \u, of {} en u· Let op bij systematische vervanging dat 
TeX ook in LaTeX voorkomt en niet altijd gevolgd wordt door een spatie. Als sys
tematische vervanging gehanteerd wordt, zonder onderscheid tussen hoofdletters 

en kleine letters, dan moet er ook gelet worden op woorden zoals text. Vet wordt 
verkregen via {\bf vet te drukken tekst}. Een gedcelte van de invoer is hieronder 
gegeven. 

\Tel\\ 
A system for formatting text\\ 
\par 

\TeX\ and it's accompanying macro package \LaTeX 
provide powerful means of formatting text to be output 
on either a simple {\bf matrixprinter}, a {\bf laserprinter} 
or a {\bf phototypesetter}. 
\par 

With \TeX\ ... 
\TeX, at least easier to use: {\bf slide-making}, 

{\bf simple diagram-drawing}, {\bf bibliography-making}. 
All these things are either contained in \LaTeX\ or come 
with a special version of \LaTeX\ (Sli\TeX and Bib\TeX). 

3 Opsomming, tekst laten uitspringen en teksl in de m.arge 

De documentstijl-, begin {document}- en ciud { document}-opdrachten zijn wegge
laten. 
Orn tekst op te sommen wordt gebruik gemaakt van de itemize- respectievelijk 
enumerate-omgeving. De \marginpar{ margctekst}-opdracht plaatst tekst in de 
marge. Een gedeelte van de invoer is hieronder weergegeven. 

\TeX\\ 
A system for formatting text \\ 
\par 
\TeX\marginpar{\TeX\ and \LaTeX} 
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and it's accompanying macro package \LaTeX 
provide powerful means of formatting text to be output 
on either 
\begin{itemize} 
\item a simple matrixprinter, 
\item a laserprinter or 
\item a phototypesetter. 
\end{itemize}%start een nieuwe alinea 

With \TeX\marginpar{Phototypesetting functions} 
it is possible to ... 
'documentstyles'. These documentstyles consist of a 
{\em definition} of ... 
\begin{quote} 

\LaTeX \marginpar{Document processing system} 
allows\ \TeX\ to function as a document 
processing system, so that you can specify the logical 
structure of your document without worrying about how 
the structure is going to be indicated visually. 
\end{quote} 
are either contained in \LaTeX\ or come with a special 
version of \LaTeX\ (Sli\TeX and Bib\TeX). 

4 Hoofdstukken, paragrafen en voetnoten 

\chapter{\TeX\ A system for formatting text} 
\section{\TeX\ and \LaTeX} 
\TeX\ 
\footnote{D.E. Knuth(1984): The \TeX book, Addison-Wesley.} 
and it's accompanying macro package \LaTeX\ 
provide powerful means ... 
All these things are either contained in \LaTeX\ 
or come with 
a special version of \LaTeX\ (Sli\TeX and Bib\TeX). 

A.3 Antwoorden bij Hoofdstuk 3 

1 Elementaire formules 
Door 'vskip Opt' te gebruiken komt elke formule op een nieuwe regel en de tus
senruimte wordt niet te groot. De 'quote' wordt gebruikt om de formules een wat 
grotere marge te geven. 

\newcommand{\jrlk}{\vskip Opt} 
\begin{quote} 
\(X\cap(A\cup B) =(X\cup A)\cap(X\cup B) \) \jrlk 
\(x \notin A \not\subset B \} \jrlk 
\(X\otimes (Y\otimes Z) = (X\otimes Y)\otimes Z \) \jrlk 
\(\omega\wedge(\eta\wedge\lambda) =(\omega\wedge\eta}\wedge\lambda \) 
\jrlk 
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\(V\oplua\Lambcla(V) 
\( \la(x+y)\I \leq lal.C\lx\l+\ly\I) 
\( 2.\aleph =\aleph 
\( 2.\omega \not= \omega 
\( \nabla R(l,Y) 
\( (100\pm .001)\div 5 
\( f•g: a\rightarrow B 
\( x \mapato \alpha +x 
\( f(x)\in o(x) \ \t \ g(x)\in O(x) 
\jrlk 

\) \jrlk 
\) \jrlk 
\) \jrlk 
\) \jrlk 
\) \jrlk 
\) \jrlk 
\) \jrlk 
\) \jrlk 

\Rightarrow f\circ g(x) \in o(x) \) 

\(\diaplaystyle \int \!\frac{1}{\sqrt{1+x·2}}\,dx=\log(1+\sqrt{1+x·2}) \) 
\end{quote} · 

2 Verzamelingenleer 

De doorsnede van de verzamelingen $A_1,\dots,A_n$ 
wordt genoteerd als 
\[\bigcap \limits _{k=1}·n A_k \stackrel{def}{=} 
\{ xl\bigwedge\limits_k x\in A_k\} \] 

3 Vlakke meetkunde 

Laat een driehoek $\bigtriangleup ABC$ gegeven zijn. 
De zijden zijn 
\[a=\overline {BC},\; b=\overline {CA},\; c=\overline {AB} \] 
en de hoeken 
\[\alpha=\angle BAC,\ \beta =\angle CBA,\ \gamma =\angle ACB \] 
In de driehoek heeft men de sinusregel 
\[ \frac{\ain \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c} \] 
en de cosinusregel 
\[ c·2=a·2+b·2-2ab\cos\gamma \] 

4 Functionaalanalyse 

\newtheorem{stel}{Stelling} 
\begin{stel} 
B\"olders ongelijkheid: Laat $0\leq p,q\leq \in:fty $ 
met $\displaystyle \:frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 
Als $f \in L•p(\mu) $ en $g\in L•q(\mu) $ 
dan $fg\in L.1(\mu) $ en\[ \lfg\1_1 \le \lf\l_p\lg\l_q \] 
\end{stel} 

5 /( ettingbreuk 



\[ 
{\displaystyle 
{\displaystyle 
{\displaystyle 
{\displaystyle 
\] 

6 Statistiek 

a + \:frac {1} 

b + \:frac {1} 
c + \:frac {1} 

d + \:frac {1} 
e}}}} 

- - - - that the posterior distribution 
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o:f $\theta$ is normal with mean $\sum\limits_o·n x_i/(n+1)$ 
and variance $1/(n+1)$. We seek $t_1$,$t_2$ satisfying 
\[\gamma =\int\limits_{t_1}"{t_2}f_{(\ThetalX_1=x_1,\dots X_n=x_n)} 

(\theta lx_1,\dots,x_n) d\theta \] 
\[= \Phi\left(\frac 
{t_2-\sum\limits_o·n x_i/(n+1)} 
{\sqrt{1/(n+1)}}\right)
\Phi\left(\frac 
{t_1-\sum\limits_o·n x_i/(n+1)} 
{\sqrt{1/(n+1)}}\right) \] 
:'. 
\newcommand{\nh}{\frac{\nu}{2}} 
\begin{eqnarray+} 
Q(\chi"21\nu)&=&1-P(\chi"21\nu) \\ 

&=&\frac{1}{2"\nh\Gamma(\nh)} 
\int_{\chi"2}"{\infty} 
e·{-\frac{t}{2}}t"{\nh-1}dt \\ 

&=&\frac{1}{\Gamma(\nh)} 
\int_{\frac{1}{2}\chi"2}"{\infty} 
e·{-t}t"{\nh-1}dt \\ 

&=&e"{-m}\sum\limits_{j=O}"{c-1} 
\frac{m"j}{j!} 
\ \ \ \ (\nu {\rm \ even }, c=\nh, m=\frac{1}{2}\chi"2) 

\end{eqnarray+} 

7 Lineaire algebra 

Men noemt $x$ een eigenvector met eigenwaarde $\lambda$ 
van de matrix $A$ 
\[A=\left( 
\begin{array}{cccc} 
a_{11} &a_{12} &\ldots &a_{1n}\\ 
a_{21} &a_{22} &\ldots &a_{2n}\\ 
\vdots &\vdots &\ddots &\vdots\\ 
a_{n1} & a_{n2} &\ldots &a_{nn} 
\end{array} 
\right) \] 
als geldt 
\[Ax=\larnbda x \] 
o:f in componenten geschreven 
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\[ \sum\limits_{j=t}·n a_{ij}x_j=\lambda x_i \] 
De eigenwaarden kunnen gevonden worden als de 
oplossing van de $n•e$ graads vergelijking 
\[ \leftl 
\begin{array}{cccc} 

a_{11}-\lambda aa_{12} a\ldots aa_{1n} \\ 
a_{21} aa_{22}-\lambdat\ldots ta_{2n} \\ 
\ldots t\ldots t\ddots t\ldots \\ 
a_{n1} aa_{n2} t\ldots aa_{nn}-\lambda 
\end{array} 
\right I =O \] 

8 Vectoranalyse 

Wij schrijven vectoren met hoofdletters 
$\vec A$, $\vec B$, $\dots$ en hun componenten 
met kleine letters; de componenten van $\vec A$ 
zijn $a_1$, $a_2$, $a_3$. 

Bet inwendig product $c$ van twee 
vectoren $\vec A$ en $\vec B$ is gedefinieerd door 
\[c=\sum\limits _{i=1}·3 a_ib_i \] 
en wordt geschreven als 
\[ c=\vec A.\vec B \] 

Bet uitwendig product $\vec D$ van deze vectoren 
is gedefinieerd door 
\[ d_1 = a_2b_3 - a_3b_2, {\rm cyclisch}\] 
en wordt geschreven als 
\[\vec D =\vec A \times \vec B \] 
Bet kan ook als determinant geschreven worden 
\[ \vec D = \leftl 
\begin{array}{ccc} 
{\bf i}t{\bf j}t{\bf k}\\ 
a_1aa_2aa_3\\ 
b_1tb_2tb_3\\ 
\end{array} 
\rightl \] 
met ${\bf i,j,k}$ de eenheidsvectoren 
in respectievelijk de $x$, $y$ en $z$ richting, 
Y. 
Y. 
Y. 
Y. 

nu een macro •\qq• voor de differentiaal 
quotienten: 

\newcommand {\qq}[2]{ \frac{\partial #1}{\partial #2} } 
Als men voor $\vec A$ de symbolische vector $\nabla$ neemt, 
\[\nabla ={\bf i}\qq{}{x} + {\bf j}\qq{}{y} + {\bf k}\qq{}{z} \] 
krijgt men voor het inwendig product 
\[ c 
= \nabla.\vec B = \qq {b_1}{x} + \qq{b_2}{y} + \qq{b_3}{z} 
= div \ \vec B\] 
dus is $\nabla .\vec B$ de divergentie van B. 
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Op dezelfde manier is het uitwendig product $\vec D$ 
van $\nabla$ 
en een vector $\vec B$, $\vec D = \nabla \times \vec B $ 
de rotatie van $\vec B$, $rot\ \vec B$, immers 
\begin{eqnarray*} 
d_1 &=& \qq{b_3}{y} - \qq{b_2}{z} \\ 
d_2 &=& \qq{b_1}{z} - \qq{b_3}{x} \\ 
d_3 &=& \qq{b_2}{x} - \qq{b_1}{y} 
\end{eqnarray*} 

9 Quantummechnica 

We may use (4.1.25) to specialize this integral to one 
over three spherical harmonics: 
\[ \int \limits _o-{2\pi } \int\limits _o-{\pi} 
Y_{{l_1}{m_1}} (\theta,\phi) 
Y_{{l_2}{m_2}} (\theta,\phi) 
Y_{{l_3}{m_3}} (\theta,\phi) 
\sin\theta d\theta d\phi \] 

\[=\sqrt{\frac{(21_1+1)(21_2+1)(21_3+1)}{4\pi }} 
\left( 
\begin{array}{ccc} 
1_1tl_2U_3\ \ 
0 &O &O 

\end{array} 
\right) 
\left( 
\begin{array}{ccc} 
l_1&1_2U_3\\ 
m_1&m_2&m_3 
\end{array} 
\right) 
\] 
Further specialization gives the integral over three Legendre 
functions 
\[ \frac{1}{2} \int_o-{\pi} 
P_{l_1}(\cos\theta) 
P_{l_2}(\cos\theta) 
P_{l_3}(\cos\theta) 
\sin\theta d\theta = 
\left( 
\begin{array}{ccc} 
1_1&1_2&1_3\\ 
0 !I: 0 !I: 0 
\end{array} 
\right)-2 
\] 

10 Analyse 
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De differentiaalvergelijking van Bessel luidt 
\[ z-2\trac{d-2v}{dz-2} + z\frac{dv}{dz} +(z-2-\nu-2)v =O \] 
Oplossingen zijn de Bessel functies 
\begin{ tabbing} 
mmmmm\=mmmmmmmmmmmm\=mmmmmmmm\kill 
van de eerste soort\>\>\(J_{\pm\nu}(z) \),\\ 
\>(Bessel functie)\\ 
van de tveede soort\>\>\(Y_{\pm\nu}(z) \),\\ 
\> (Weber functie) \\ 
en van de derde soort \>\> 
\(H_{\nu}-{(1)}(z) \) en \( H_{\nu}-{(2)}(z) \) \\ 

\>(Hankel functie).\\ 
\end{tabbing} 

11 Commutatordiagram 

Bij een signaal $x(t)$ kunnen vij de 
frequentietransformatie $X(f )$ berekenen 
via Fouriertransformatie. 
De autocorrelatiefunctie $a_{xx}(t)$ 
volgt uit $x(t}$ door convolutie, die vij aangeven 
met het teken $\otimes$. 

Hen kan het energiespectrum $P(f)$ vinden 
enerzijds door $X(f)$ te quadrateren, 
anderzijds door Fouriertransf ormatie 
van $a_{xx}(t)$ te bepalen. Dit verband wordt 
in het volgende diagram schematisch 
veergegeven. 

\setlength{\unitlength}{1mm} 
\begin{picture}(S0,40)(-35,0) 
\put(O,O){\makebox(15,10){$X(f)$}} 
\put(35,0){\makebox(15,10){$P(f)$}} 
\put(0,25){\makebox(15,10){$x(t)$}} 
\put(35,25){\makebox(15,10){$a_{xx}(t)$}} 
\put(15,5){\vector(1,0){20}} 
\put(15,30){\vector(1,0){20}} 
\put(7.5,25){\vector(0,-1){15}} 
\put(42.5,25){\vector(0,-1){15}} 
\put(25,5){\makebox(3,5){$quadrateren$}} 
\put(25,30){\makebox(3,5){$\otimes$}} 
\put(7.5,17.5){\makebox(8,5){$FT$}} 
\put(42.5,17.5){\makebox(8,5){$FT$}} 
\end{picture} 

In dit geval is het ook mogelijk door gebruik te maken van 'array' het diagram 
te tekenen. Men moet clan meer moeite doen om de pijlen de goede lengte te geven. 
Een dergelijke oplossing zie bijv. KnuthSG opgave 18.46. 



A.4 Antwoorden bij Hoofdstuk 4 

1 Numerieke tabel 

\begin{tabular}{I lcclclclrG{.}ll I} 
\multicolumn{6}{l}{Maak de volgende tabel.}\\ 
\hline 
\multicolumn{2}{1 lcl}{hoek}& 

\multicolumn{l}{lcl}{sin}& 
\multicolumn{l}{lcl}{cos}& 
\multicolumn{2}{1cl l}{cot}\\ 

\cline{l-2} 
\multicolumn{l}{I lei}{$ -\circ$}& 

\multicolumn{1}{1c1}{$\ -\prime$}&&& 
\multicolumn{2}{1cl I}{}\\ 

\hline 
$0-\circ$ & $0-\prime $ & .00000 & 1.00000 & 

\multicolumn{2}{1cl 1}{$\infty$}\\ 
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$0-\circ$ & $1-\prime $ & .00029 & 1.00000 & 3437&746 \\ 
$o-\circ$ & $2-\prime $ & .00058 & 1.00000 & 1718&873 \\ 
$o-\circ$ & $3-\prime $ & .00087 & 1.00000 & 1145&915 \\ 
$o-\circ$ & $4-\prime $ & .00116 & 1.00000 & 859&4362 \\ 
$o-\circ$ & $5-\prime. $ & .00145 & 1.00000 & 687&5488 \\ 
$0-\circ$ & $6-\prime $ & .00175 & 1.00000 & 572&9572 \\ 
$0-\circ$ & $7-\prime $ & .00204 & 1.00000 & 491&1060 \\ 
$o-\circ$ & $8-\prime $ & .00233 & 1 00000 & 429&7175 \\ 
$o-\circ$ & $9-\prime $ & .00262 & 1.00000 & 381&9710 \\ 
$0-\circ$ & $10-\prirne$ & .00291 & 1.00000 & 343&7737 \\ 
\hline 
\end{ tabular} 

2 Chemische tabel 

\begin{tabular}{llrllrl} 
\multicolumn{4}{l}{Gewichten van atoorngroepen.}\\ 
\hline 
Formule&Gewicht&Forrnule&Gewicht\\ 
\hline 
$Ag_2As0_4$ 
$AgBr $ 
$AgCN $ 
$AgCNS $ 
$AgCl $ 
$AgJ $ 
$AgJ0_3 $ 
$AgN0_3 $ 
\cline {3-4} 
$Ag_20 $ 
$Ag_3P0_4 $ 

&462.55 &$BaCr0_4 $ &253.37\\ 
&187.80 &$Ba(N0_3)_2 $ &261.38\\ 
&133.90 &$Bao $ &153.36\\ 
&165.97 &$Ba(OH)_2.8(H_20)$ &315.50\\ 
&143.34 &$Ba0_2$ &169.36\\ 
&234.80 &$Ba0_2.8H_20 $ &313.49\\ 
&282.80 &$BaS0_4 $ &233.43\\ 
&169.89 &$BaSiF_6 $ &229.42\\ 

&231.76 &$Be0 $ 
&418.62 &$Be_2P_20_7 $ 

& 25.02\\ 
&192.00\\ 
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$Ag_2S $ 
\hline 
$A1C1_2 $ 
\hline 
\end{ tabular} 

t247.83 t$BeS0_4.2H_20$ 

t133.34 t$Bi_20_3 $ 

3 Statistische tabel 

\begin{ cent er} 
{\bf Discrete distributions.} 
\end{center} 

\begin{tabular}{lp{Bem}llll} 
\hline 
lame of t t \\ 
parametric t t \\ 
family of t I: \\ 
distributions. I: 
Discrete density functions $f(.}$ I: 
Parameter space \ \ 
\hline 
t t \\ 

Discrete uniform I: 
$f(x}=\frac{1}{Jl}I_{(1,\dots,Jl}}(x}$ I: 
$Jl=1,2,\dots$ \\ 
t t \\ 

\hline 
t t \\ 

Bernoulli I: 
$f(x}=p·xq-{1-x}I_{(0,1}}(x) $ I: 
$\begin{array}{l} 
O\le p\le 1\\ 
(q=1-p)\\ 
\end{array}$ \\ 

I: t \\ 
\hline 
t t \\ 

Binomial I: 

&177.15\\ 

&466.00\\ 

$f(x}={\displaystyle n\choose \displaystyle x}p·xq·{n-x} 
I_{(0,1,\dots,n)}$ I: 
$\begin{array}{l} 
O\le p\le 1 \\ 
n=1,2,3,\dots \\ 
(q=1-p} \\ 
\end{array}$ \\ 
I: I: \\ 

\hline 
t I: \\ 

Bypergeometric I: 
$f(x}=\frac{\displaystyle {K \choose x}{M-K \choose n-x} } 
{\displaystyle {m \choose n}} 



I_{(0,1,\dots),M}(x) $ 
$\begin{array}{l} 
M=1,2,\dots \\ 
K=0,1,\dots ,M\\ 
n=1,2,\dots ,M\\ 
\end{array}$ 

A: A: 
\hline 

A: A: 

\\ 
\\ 

\\ 
Poisson A: 
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$f(x)=\frac{\displaystyle e-{-\lambda}\lambda-x}{\displaystyle x!} 
I_{(0,1,\dots)}(x)$ A: 

$\lambda >0$ \ \ 

&A: " 
\hline 
\end{tabular} 

4 Formulier, voorbeeld van tabbing 

\begin{ tabbing} 
mnunmmmnunmm\=mmmmmmmrnmm\=rnnunmrnmrnmmm\=rnmrnmmnunnunrn\kill 
Naam\>:\>Adres\>:\\ 
Postcode\>:\>Plaats\>:\\ 
Tel\>:\>Ziekenfonds\>:\\ 
\push tabs 
llllllJllllUlll\=m\kill 
Aard v.d.klacht\>:\\ 
Hoelang bestaat daze\>:\\ 
Bent u vaak ziek?\>:\\ 
Hoest U veal?\>:\\ 
Rookt U?\>:\\ 
Doet U veal aan sport?\>:\\ 
\poptabs 
Arts\>:\>Ziekenhuis\>:\\ 
\end{ tabbing} 

5 Spoorboekje 

\begin{tabular}{llrlrlrlrlrlrlrl} 
\multicolumn{7}{l}{Tabel uit het internationaal spoorboekje.}\\ 
treinnummer& &2425A:D417A:3775&2427&3777&3779\\ 
\hline 
Nijmegen A: A: 8 40A:{\bf 10 28}&11 39&14 24&16 30&18 30\\ 
Kranenburg &o& 8 52&{\bf 10 42}&11 50&14 37&16 42&18 42\\ 
Kleve &o& 9 04&{\bf 10 50}&11 59&14 45&16 51&18 59\\ 
\hline 
Kleve & A: 9 06&{\bf 10 51}&12 03&14 51&16 55&19 00\\ 
Goch &o& 9 15&{\bf 11 00}&12 16&15 00&17 03&19 11\\ 
Kevelaer &o& 9 29&{\bf 11 10}&12 29&15 14&17 16&19 23\\ 
Geldern &o& 9 35&{\bf 11 16}&12 35&15 20&17 22&19 30\\ 
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Kempen aoa: 9 47a{\bf 11 28}&12 54a15 33&17 34&19 47\\ 
Krefeld Bbfaoa: 9 57&{\bf 11 37}&13 04a15 42&17 43&19 56\\ 
\hline 
Krefeld Bbfa &10 08a{\bf 11 47}&13 12&15 52&17 53&20 08\\ 
leuss aoa:10 21a{\bf 11 59}&13 25&16 05&18 05&20 22\\ 
\hline 
\quad .leussa a{\bf 10 30}&{\it 12 35}&{\it 13 30}& 
{\it 16 36}a{\bf 18 26}&{\it 20 39}\\ 
\quad D\"uBBeldorf Bbtaoa{\bf 10 40}&{\it 12 45}&{\it 13 41}a 
{\it 16 48}&{\bf 18 37}a{\it 20 51}\\ 
\hline 
leuBB a aio 23&{\bf 12 01}u3 27at6 on18 on20 23\\ 
K\"oln Bbf.aoatO 47&{\bf 12 22}&13 54&16 32t18 39&20 47\\ 
\hline 
\end{ tabular} 

6 Formulier voor parenbridge 

{\large 
\begin{tabular}{lclp{1.2cm}lp{1.2cm}lclp{1.2cm}lp{1.2cm}lcl} 
\multicolumn{4}{l}{Scoretabel parenbridge}a 

\multicolumn{3}{r}{spelnummer \dots}\\ 
\hline 

\multicolumn{1}fl c I }{Paar-} 
a\multicolumn{2}{cl}{Contract} 
lr\multicolumn{1}{cl}{Resul-} 
lr\multicolumn{2}{cl}{Score} 
lr\multicolumn{1}{cl}{Match-}\\ 
\cline{2-3}\cline{5-6} 
nummera1--zao--vataata1--zao--vtpunten\\ 
\hline 1.aaaaaa\\ 
\hline 2.aaaaaa\\ 
\hline 3.aaaaaa\\ 
\hline 4.aaaaaa\\ 
\hline 5.aaaaaa\\ 
\hline 6.aaaaaa\\ 
\hline 7.aaaaaa\\ 
\hline 8.aaaaaa\\ 
\hline 
\end{ tabular} 

Y. Een andere oplossing is, dat men een telling 'k' 
Y. invoert met \newcounter{k} en verolgens 8 elementen 
Y. geeft van de vorm: 
Y. \hline {\stepcounter{k}\arabic{k}.}lrtlrtlrt\\ 
Y. 
Y. Een betere oplossing maakt gebruik van de 'picture' 
Y. omgeving; door het gebruik van 'multiput' wordt een variabel 
Y. aantal regels gemaakt. De regelnummers worden erin gezet 
Y. door het gebruik van de counter 'k'. (Zie bij 'Paarnummers•). 
Y. 
\setlength{\unitlength}{5ex} 
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\nellcounter{n} 
\setcounter{n}{S} % alleen hier staat dat ik 8 rijen !lens. 
\nellcounter{n3} 

\setcounter{n3}{\value{n}} 
\addtocounter{n3}{3} % n3=n+3 

\neqcounter{n4} 
\setcounter{n4}{\value{n}} 
\addtocounter{n4}{4} % n4=n+4 

\nellcounter{n1} 
\setcounter{n1}{\value{n}} 
\addtocounter {n1}{1} % n1=n+1 

\neqcounter{n3m1} 
\setcounter{n3m1}{\value{n3}} 
\addtocounter{n3m1}{-1} % n3m1=n3-1 

% 
% Kop 
% 
\begin{picture}(13,\value{n4})(0,-\value{n4}) 
\put(0,-1){\makebox(5.5,1){Scoretabel parenbridge }} 
\put(9,-1){\makebox( 4,1){Spelnumrner \ldots }} 
\put(0,-3){\makebox( 2,2){\shortstack{Paar-\\nurnmer}}} 
\put(2,-3){\rnakebox(1.5,1){N--Z }} 
\put(3.5,-3){\makebox(1.5,1){0--W }} 
\put(5,-3){\makebox(2,2){\shortstack{Resul-\\taat} }} 
\put(7,-2){\rnakebox(4,1){Score }} 
\put(7,-3){\makebox(2,1){N--Z }} 
\put(9,-3){\rnakebox(2,1){0--W }} 
\put(11,-3){\rnakebox(2,1){\shortstack{Match-\\punten}}} 
% 
% Horizontale lijnen in kop 

% 
\put(0,-1){\line(1,0){13}} 
\put(2,-2){\line(1,0){ 3}} 
\put(7,-2){\line(1,0){ 4}} 
\put(0,-3){\line(1,0){13}} 
\nellcounter{k}\setcounter{k}{1} 

% Paarnurnmers 
% 
\rnultiput(0,-4)(0,-1){\value{n}}{\rnakebox(2,1){\arabic{k}} 

\addtocounter{k}{1}} 
% 
% Horizontale lijnen 

% 
\rnultiput(0,-4)(0,-1){\value{n}}{\line(l,0){13}} 
% 
% Verticale lijnen 
% 
\put(0,-1){\line(0,-1){\value{n3rn1}}} 
\put(2,-1){\line(0,-1){\value{n3rn1}}} 
\put(3.5,-2){\line(0,-1){\value{n1}}} 
\put(5,-1){\line(0,-1){\value{n3rn1}}} 
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\put(7,-1){\line(0,-1){\value{n3m1}}} 
\put(9,-2){\line(0,-1){\value{n1}}} 
\put(11,-1){\line(0,-1){\value{n3m1}}} 
\put(13,-1){\line(0,-1){\value{n3m1}}} 
\end{picture} 

A.5 Antwoorden bij Hoofdstuk 5 

1 Aanmaak van een werkbestand 

Begin het bestand met de volgende opdrachten: 

\documentstyle[twocolumn,12pt]{report} 
\begin{document} 

Voeg nu een willekeurig stuk tekst in van een regel of dertig. Sluit vervolgens 

het bestand af met 
\end{document} 

In deze tekst zullen we in de volgende opgaven illustraties aanbrengen. 

2 Gebruik van picture-omgeving 

Voeg op twee plaatsen in de tekst uit opgave 1 het volgende toe 

\setlength{\unitlength}{lin} 
\begin{picture}(2.7,1.6) 

\put(O,O){\framebox(2.6,1.4){Dit is een plaatje}} 
\end{picture} 

Wanneer het kader breder clan de kolombree<lte wordt gckozen clan loopt dat kader 
door de tekst van de andere kolom. 

3 Gebruik van figure*-omgeving 

Voeg op ergens in de tekst uit opgave 1 het volgende toe 

\begin{figure•} 
\rule{6.2in}{1.4in} 
\caption{Dit is een zwart vlak} 
\end{f igure•} 

4 Gebruik van figure-omgeving 

Voeg aan de tekst het volgende toe 

\begin{figure}[b] 
\rule{2.6in}{1.4in} 
\caption{Dit vlak staat onderaan de pagina} 
\end{figure} 

\begin{figure}[t] 
\rule{2.6in}{1.4in} 
\caption{Dit vlak staat bovenaan de pagina} 
\end{figure} 
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5 Het refereren aan figuren 
Direct na de \caption-opdracht wordt de \label-opdracht geplaatst, bijvoorbeeld 

\label{plaatnaam}. Vervolgens kan men er in de tekst aan refereren, als volgt 
... zie Figuur-\ref{plaatnaam} .... 

6 Standaard grafische mogelijkheden 

\setlength{\unitlength}{0.5cm} 
\begin{picture}(11.5,11.5) 

\put(O,O){\framebox(11.5,11.5){}} 
\put(0.5,6){\dashbox{0.25}(5,5){dashbox}} 

\put(6,6){\framebox(5,5){framebox}} 
\put(3,3){\oval(5,5){\makebox(O,O){oval}}} 

\put(6,5){\line(1,0){2}} \put(9.1,5){\makebox(O,O){line}} 

\put(6,4){\vector(1,0){2}} \put(9.1,4){\makebox(O,O){vector}} 

\put(6.5,2.5){\circle{1}} \put(9.1,2.5){\makebox(O,O){circle}} 

\put(6.5,1){\circle*{0.5}} \put(9.1,1){\makebox(O,O){circle*}} 

\end{picture} 

7 Gebruik grafische opdrachten 

\setlength{\unitlength}{0.8cm} 
\begin{picture}(14,11)(0,5) 
\put(4.5,6){\framebox(3,3.5){ 

\shortstack[l]{STAF 
Jan 
Pi et 
Rob 
Kees 
Herman 

\put(8,6){\framebox(5,2.5){ 

\ \ [1. 5mm] 
\ \ [1mm] 
\ \ [1mm] 
\ \ [1mm] 
\ \ [1mm] 
}}} 

\shortstack[r]{SECRETARIAAT\\ [1.5mm] 
Dolly \\ 
Lilly \\ 
Polly }}} 

\put(1,10.5){\dashbox{0.2}(3,3.5){ 
\shortstack{RAAD VAN \\ [1mm] 

ADVIES }}} 
\put(4.5,10.5){\framebox(3,1.5){DIRECTIE}} 

\put(8,11){\framebox(5,1){Dienstcommissie}} 

\put(10.5,13.5){\oval(5,1){\makebox(O,O){College van Bestuur}}} 

\put(1,15){\framebox(12,0.75){0rganisatie schema}} 

% hieronder worden de pijlen geplaatst. 
\put(6,6){\vector(0,-1){1}} \put(6,6){\vector(3,-1){3}} 

\put(6,6){\vector(-3,-1){3}} \put(7.5,7.5){\vector(1,0){0.5}} 

\put(6,10.5){\vector(0,-1){1}} \put(4,11.5){\vector(1,0){0.5}} 

\put(S,11.5){\vector(-1,0){0.5}} \put(9.5,8.5){\vector(-1,1){2}} 

\put(6,13.5){\vector(0,-1){1.5}} \put(6,13.5){\line(1,0){2}} 

\end{picture} 
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8 Vergroten van illustraties 

\newfont{\myfont}{cmr5 scaled\magstepO} 
\newfont{\mybigfont}{cmr5 scaled\magstep5} 
\myfont Y.vergelijk het effect met het aanroepen van mybigf ont 
\setlength{\unitlength}{1em} 
\begin{picture}(25,6) 
\put(0,4){\framebox(25,2){Teksten en illustraties uitgedrukt 

in dezelfde eenheden}} 
\put(O,O){\framebox(25,2){Vergroten wordt daardoor eenvoudig}} 
\put(12.5,4){\vector(0,-1){2}} 

\end{picture} 

9 Eenvoudige grofieken 

\setlength{\unitlength}{O.Smm} 
\newcounter{cms} 
\begin{picture}(100,100) 

Y. teken assen 
\thicklines 
\put(O,O){\line(1,0){100}} \put(O,O){\line(0,1){100}} 

Y. teken eenheden-lijntjes 
\multiput(0,0)(10,0){11}{\line(0,-1){3}} 
\multiput(0,0)(0,10){11}{\line(-1,0){3}} 

Y. teken onderverdeling van eenheden 
\thinlines 
\multiput(0,0)(1,0){100}{\line(0,-1){1.5}} 
\multiput(0,0)(0,1){100}{\line(-1,0){1.5}} 

Y. teken verticale streepjes-lijn 
\multiput(S0,100)(0,-10){10}{\line(0,-1){5}} 

Y. teken functie 
\put(0,100){\line(1,-2){40}} \put(40,20){\line(2,3){20}} 
\put(60,50){\line(1,1){20}} \put(80,60){\line(1,-5){10}} 
\put(90,10){\line(1,2){10}} 

Y. plaats eenheden bij assen 
\setcounter{cms}{-1} 
\multiput(0,-7)(10,0){11}{\addtocounter{cms}{l} 

\makebox(O,O)[b]{\arabic{cms}}} 
\setcounter{cms}{-1} 
\multiput(-7,0)(0,10){11}{\addtocounter{cms}{l} 

\makebox(O,O)[b]{\arabic{cms}}} 
\end{picture} 

10 Een stroomdiagmm 

\setlength{\unitlength}{4mm} 
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\begin{picture}(25,18)(5,0) 
Y. taken de lijnen 

\thicklines 
\put(4,4){\line(0,-1){2}} 
\put(4,15){\line(1,0){2}} 
\put(9,19){\vector(0,-1){2}} 
\put(4,15){\vector(0,-1){8}} 
\put(4,2){\vector(1,0){5}} 

Y. taken de teksten met kaders 
\thinlines 

\put(14,8){\line(0,-1){6}} 
\put(12,15){\line(1,0){2}} 
\put(14,15){\vector(0,-1){4}} 
\put(9,2){\vector(0,-1){2}} 
\put(14,2){\vector(-1,0){5}} 

\put(6,15){\line(3,2){3}} \put(12,15){\line(-3,2){3}} 
\put(6,15){\line(3,-2){3}} \put(12,15){\line(-3,-2){3}} 
\put(9,15}{\makebox(0,0){$X>Y$}} 
\put(0,4){\framebox(8,3){\shortstack{ $Ry \leftarrow 1$ \\ [2mm] 

$Rx \leftarrow 2$ }}} 
\put(10,8){\framebox(8,3){\shortstack{$Rx \leftarrow 1$ \\ [2mm] 

$Ry \leftarrow 2$ }}} 
Y. teken de teksten zonder kaders 

\put(4,15.3){\makebox(O,O)[bl]{\bf F}} 
\put(14,15.3){\makebox(O,O)[br]{\bf T}} 
\put(20,8){\makebox(O,O)[l] 

{\shortstack[l]{ IF (X.GT.Y) THEN 
\ \ RX = 1 

\end{picture} 

11 Gebruik van macro's 

\setlength{\unitlength}{2mm} 
Y. definieer een zeshoek 
\newcommand{\structure}{ 

\ \ RY = 2 
ELSE 
\ \ RY = 1 
\ \ RX = 2 
END IF 

\begin{picture}(10,10) 

\\ [1mm] 
\ \ [2mm] 
\ \ [2mm] 
\ \ [2mm] 
\ \ [2mm] 
\ \ [2mm] 
}}} 

\put(O,O){\line(2,3){2}} \put(O,O){\line(2,-3){2}} 
\put(-0.5,0){\line(2,-3){2}} \put(2,-3){\line(1,0){4}} 
\put(2,3){\line(1,0){4}} \put(2,3.5){\line(1,0){4}} 
\put(S,O){\line(-2,3){2}} \put(S,O){\line(-2,-3){2}} 
\end{picture} 

} 

\begin{picture}(32,15.5)(0,-13) 
Y. plaats de zeshoeken 

\put(O,O){\structure} 
\put(24,0){\structure} 
\put(16,-10){\structure} 

\put(12,0){\structure} 
\put(4,-10){\structure} 

Y. plaats de verbindingslijntjes 
\put(8,0){\line(1,0){4}} \put(20,0){\line(1,0){4}} 
\put(0,-10){\line(1,0){4}} \put(12,-10){\line(1,0){4}} 
\put(24,-10){\line(1,0){4}} \put(6,-7){\line(0,1){4}} 

\end{picture} 
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12 Illustraties binnen een regel 

\setlength{\unitlength}{0.7cm} 
Dit is een karretje (\ \begin{picture}(1.2,0.6) 

\put(O,O){\framebox(1.2,0.3){}} 
\put(0.25,-0.15){\circle{0.15}} 
\put(0.95,-0.15){\circle{0.15}} 

\end{picture} \ ); 
en dit een pil (\ \begin{picture}(1.2,0.6) 

\put(0.6,0.1){\oval(1.2,0.6)} 
\put(0.6,0.4){\line(0,-1){0.6}} 

\end{picture} \ ). 

A.6 Antwoorden bij Hoofdstuk 6 

1 Het aanroepen van een font 
Het aantal beschikbare fonts is implemcntatie-af1rnnkelijk! 

\newfont{\afont}{cmr6} Y. het definieren van de fonts 
\newfont{\bfont}{cmr6} 
\newfont{\cfont}{cmr7} 
\newfont{\dfont}{cmrB} 
\newfont{\efont}{cmr9} 
\newfont{\ffont}{cmr10} 
\newfont{\gfont}{cmr12} 
\newfont{\hfont}{cmr17} 
{\afont Roman 6 punts}\\ Y. het aanroepen van de fonts 
{\bfont Roman 6 punts}\\ 
{\cfont Roman 7 punts}\\ 
{\dfont Roman 8 punts}\\ 
{\efont Roman 9 punts}\\ 
{\ffont Roman 10 punts}\\ 
{\gfont Roman 12 punts}\\ 
{\hfont Roman 17 punts} 

2 Het vergroten van een type 
Het aantal beschikbare vergrotingen is irnplemcntatie-afhankelijk! 

\newfont{\afont}{cmr7 scaled\magstepO} Y. het definieren van de fonts 
\newfont{\bfont}{cmr7 scaled\magstephalf} 
\newfont{\cfont}{cmr7 scaled\magstep1} 
\newfont{\dfont}{cmr7 scaled\magstep2} 
\newf ont{\efont}{cmr7 scaled\magstep3} 
\newfont{\ffont}{cmr7 scaled\magstep4} 
\newfont{\gfont}{cmr7 scaled\magstep6} 
{\afont Roman 7 punts}\\ Y. het aanroepen van de fonts 
{\bfont Roman 7 punts}\\ 



{\cfont Roman 7 punts}\\ 
{\dfont Roman 7 punts}\\ 
{\efont Roman 7 punts}\\ 
{\ffont Roman 7 punts}\\ 
{\gfont Roman 7 punts} 

3 Veranderen van corps en type 

Dit is standaard Roman 
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{\large \bf en dit een grotere, vettere Roman} \\ 
{\sf Dit is standaard Sans Serif } 

{\large \sf en dit een grotere, vettere Sans Serif}\\ 
{\tt Dit is standaard Type Writer Type } 

{\small \tt en dit is een kleinere representatie} \\ 

en 
Dit is een standaard formule: $x+y<O$ {\Large en dit is een grote: $x+y<O$.} 

4 Spatifring binnen een woord 

U.TEX kent geen variabele spatiering tussen de letters van een woord. Wil men toch 

anders dan de standaard spatieren dan zou men eeu nieuw font kunnen aanmaken. 

Dit valt echter buiten de stof van <lit boelc In het geval men incidenteel een woord 

anders wil spatieren dan kan men de \kern-opdracht gebruiken. De aanroep van 

deze 'IEX-opdracht is als volgt 

\kern dimensie. 

Kiezen we de dimensie gelijk 1 pt ( ~ 0.3mm) clan wordt het volgende teken 1 pt naar 

rechts verschoven. Onderstaand antwoord staat in de picture-omgeving waarmee 

de lay-out is geregeld. Essentieel is dit niet. Merk nog op dat enkele regels worden 

afgesloten met het %-teken. Dit omdat LiTFJX anders het einde van de regel als 

spatie interpreteert, wat we hier nict wenscu. 
\newfont{\mijnfont}{cmr17 scaled\magstep2} 
\setlength{\unitlength}{1cm} 
\begin{picture}(13,2.4) 

\put(0,0.3){\makebox(9,0.6)[1]{ 
{\mijnfont S\kern 1ptP\kern 1ptA\kern 1ptT\kern 1ptI\kern 1pt% 

E\kern lptV\kern lptO\kern lptO\kern 1ptR\kern 1pt% 
B\kern lptE\kern lptE\kern 1ptL\kern lptD}}} 

\put(l0,0.3){-breed} 
\put(0,1.2){\makebox(9,0.6)[1]{ 

{\mijnfont SPATIEVOORBEELD}}} 
\put(l0,1.2){-normaal} 
\put(0,2.1){\makebox(9,0.6)[1]{ 

{\mijnfont S\kern -lptP\kern -1ptA\kern -lptT\kern -lptI\kern -1pt% 
E\kern -lptV\kern -lptO\kern -lptO\kern -lptR\kern -1pt% 
B\kern -lptE\kern -lptE\kern -lptL\kern -lptD}}} 

\put(l0,2.1){-eng} 
\end{picture} 
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A. 7 Antwoorden bij Hoofdstuk 7 

1 Titelpagina 
\title{My first Report} 
\author{A.U. Thor}\thanks{From the land of Oz} 
\maketitle 

Met deze opdrachten is de titelpagina gezet. (Orn de ruimte voor de figuur klein 
te houden is de tekst die als gevolg van de \thanks-opdracht onderaan de pagina 
gezet wordt, wat dichter bij de rest van de tekst geplaatst.) 

2 Tekst in twee kolommen 
Het zetten van een hoofdstuk in twee kolommen wordt bereikt door voorafgaand 
aan dat hoofdstuk de opdracht \twocolurnn te pla.atsen, en a.an het einde van het 
hoofdstuk met de opdracht \onecolurnn weer terug te ga.an naar een-koloms zetten. 

Het zetten van de gehele tekst in twee kolornmen wordt bereikt door (na het 
verwijderen van de in voorgaande alinea genoemde opdrachten) bij de opdracht 
\documentstyle de parameter twocolurnn tussen de blokhaken mee te geven, dus 
(bij de report-stijl}: \document style [twocolurnn]{report}. 

3 Ander corps voor de broodtekst 
Het kiezen van een ander corps voor de broodtekst kan op twee manieren gebeu
ren: aan het begin van het document ka.n een /ont-opdracht geplaatst worden, 
nadat deze opdracht eerst gedefinieerd is, dus 

\font\brood=cmr12 
\begin{document} 
\brood 

Met deze methode wordt een a.nder corps, of eigenlijk een ander font, voor 
de tekst gebruikt. Een na.deel is, da.t a.lie overige, door ~TEX gehanteerde fonts 
niet veranderd zijn. Het is clan ook beter, een a.nder corps te specificeren in de 
\docurnentstyle-opdracht, waarbij keuze uit 11pt en 12pt mogelijk is. De op
dracht voor een rapport met een 12 punts broodtekst ziet er dan a.ls volgt uit: 
\docurnentstyle[12pt]{report}. 

4 Gescheiden invoerdelen 
Gesteld dat de tekst van vier hoofdstukken in de files Hoofdl, Hoofd2, Hoofd3 en 
Hoofd4 staat, dan ziet een volledige overkoepelende file wa.arbij elke keer a.lie delen 
vertaald worden, er als volgt uit (10 punts report-stijl): 
\documentstyle{report} 
\begin{document} 
\include{Hoofd1} 
\include{Hoofd2} 
\include{Hoofd3} 
\include{Hoofd4} 
\end{document} 
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Als het wenselijk is dat de hoofdstukken niet altijd alle vier vertaald warden, 

kan tussen de eerste twee opdrachten de opdracht \includeonly gegeven war

den. Deze opdracht heeft als verplichte parameter de filena(a)m(en) van de wel 

te vertalen file(s). Voor het vertalen van alleen Hoofd3 luidt de opdracht dan 

\includeonly{Hoofd3}. 

5 Eigen kopteksten 
Verschillende kopteksten voor de linker en de rechter pagina's kunnen alleen bij 

dubbelzijdig gezette teksten. Bij de \documentstyle-opdracht moet dus de para

meter two side meegegeven warden (\documentstyl [twoside] {report}). Vervol

gens zijn de volgende opdrachten nooclza.kelijk: 

\markboth{This is the left header}{and this is the right header} 

\pagestyle{myheadings} 

(De \markboth-opclracht geeft de te zetten kopteksten aan, de \pagestyle

opdracht vertelt Ll\TEX dat geen sta.nda.ard kopteksten gezet moeten warden. 

6 Voetnoten 
Direct achter de tekst macro package wordt de \footnote-opdracht geplaatst, zon

der spatie er tussen. Dit om te voorkomen clat het woord package en de voetnoot 

op verschillende pagina's terecht kornen ( dat zou kunnen gebeuren als de pagina 

juist na package vol zou zijn). 

De Ll\TEX-invoer ziet er a.ls volgt uit: 

macro package\footnote{A macro package is a collection of macro's. 

A macro is a sequence of commands that can be executed by calling 

the macro by it's name.} 

7 Inhoudsopgave 

Op de plaats waar de inhoudsopgave gezet moet warden moet de opdracht: 

\tableofcontents geplaatst te warden. 

8 Index 
Nadat woorden 111 de tekst voorzien zijn van de opdracht \index{indexentry}, 

bijvoorbeeld 

With these input lines the words{\LaTeX}\index{\LaTeX}, 

page lay-out\index{page lay-out} and index\index{index} 

appear in the index. 
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en een verwerking is uitgevoerd, moet met een editor of met een sorteerprogramma 
de resulterende idx-file gesorteerd worden. Daarna worden dubbele entry's uit 
de file gehaald. Vervolgens wordt de opdracht \begin{ theindex} voorin de file 
geplaatst en de opdracht \end{theindex} achterin. 

In de overkoepelende file wor<lt de bewerkte idx-file gebruikt door op de juiste 
plaats (bijvoorbeeld vlak voor \end{document}) met een \include-opdracht deze 
file mee te laten verwerken. 

9 Verwijzingen 
Hoofdstukken en paragrafen worden met de \label-opdracht van een label voor
z1en: 

\chapter{The first chapter}\label{hfdstkeen} 

\chapter{The second one}\label{hfdstktwee} 

\section{A section}\label{prgrfeen} 

Met de \ref-opdracht kan een hoof<lstuk- of paragraafnummer in de tekst ge
plaatst worden, een \pageref plaatst bet bijbehorende paginanummer: 

Chapter"\ref{hfdstkeen} starts at page"\pageref{hfdstkeen}, 
while chapter"\ref{hfdstktwee} and section"\ref{prgrfeen} 
start at page"\pageref{hfdstktwee} and page"\pageref{prgrfeen} 
respectively. 



Appendix B 17\T~-opdrachten 

B.1 Invoer 

Files 

1\TEX-invoer kan uit een of meer files bestaan: de eerste file wordt bij de vertaal

opdracht opgegeven, tweede en volgende files worden met 1\TEX-opdrachten in de 

tekst van de eerste of volgende files opgegeven. 

\input{file} verwerk nu de tekst uit file 

\include{file} verwerk, na overgang op een nieuwe bladzijde, nu de tekst van 

file 

\includeonly{files} verwerk niet alle bij \include-opdrachten genoemde files, 

maar alleen de hier gespecificeerde files 

Toetsenbord 

\type in [cmd] {message} toon message op beeldscherm; verwerk ingetypte tekst 

of definieer cmd 
\typeout{message} toon message op beeldscherm 

B.2 Lijsten 

Inhoudsopgave, figuren, tabellen, index 

\tableofcontents maak een inhoudsopgave 

\listoffigures maak een lijst van illustraties 

\listoftables maak een lijst van tabellen 

\rnakeindex sla informatie op om een index te maken 

Bibliografie 

\begin{thebibliography} start de omgeving waarin een bibliografie gemaakt 

kan worden 
\end{ thebibliography} sluit de thebibliography-omgeving af 
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\bi bi tern [label] {key}tekst element van bibliografie, te gebruiken met key, waar
door [labe~ in de tekst verschijnt; tekst bevat de boekbeschrijving 

\ci te{keys} plaats hi er (labels] behorende bij keys 

B.3 'Drijvende' omgevingen 

\ begin{figure} [loc] open de omgeving voor een illustratie en zet het resultaat 
bij voorkeur op een positie aangeduid door Zoe 

\end{figure} sluit de figure-omgeving af 
\begin{figure*Hloc] open de omgeving voor een illustratie ter breedte van 

twee kolommen; zet het resultaat bij voorkeur op een positie aangeduid door 
loc 

\end{figure*} sluit de tweekoloms-illustratie-omgeving af 
\begin{table}[loc] open de omgeving voor een tabel en zet het resultaat bij 

voorkeur op een positie aangeduid door loc 
\end{ table} sluit de omgeving voor een tabel af 
\begin{table*Hloc] open de omgeving voor een tabel ter breedte van twee 

kolommen; zet het resultaat bij voorkeur op een positie aangeduid door loc 
\end{ table*} sluit de tweekoloms-tabel-omgeving af 
\caption[list]{tekst} zet tekst als onderschrift bij de figuur of de tabel; zet list 

in de lijst van figuren of tabellen 
Met loc kan (eeri combinatie van) de voorkeurspositie(s) aangegeven worden: 
h zet de figuur of de tabel op de plaats waar de definitie staat 
t zet de figuur of de tabel bovenaan de pagina 
b zet de figuur of de tabel onderaan de pagina 
p zet de figuur of de tabel op een aparte pagina 

B.4 Variabelen 

Lengtevariabelen 

\newlength{cmd} definieer cmd als een lengtevariabele 
\setlength{cmd}{/en} geef de cmd de waarde /en 
\addtolength{cmd}{/en} voeg /en toe aan cmd 
\settowidth{cmd}{txt} geef cmd de waarde gelijk aan de breedte van txt 

Eenheden 

De beschikbare lengte-eenheden zijn: 
bp big point 
cc cicero 
cm centimeter 
dd didot point 



em breedte van een "quad" (font-aibankelijk) 
ex x-hoogte (font-aibankelijk) 
in inch 
mm millimeter 
pc pica 
pt point 
sp scaled point 

Tellers 

\newcounter{ctr}[within] definieer ctr als een teller; als de teller within ver-

hoogd wordt, krijgt ctr weer de waarde 0. 
\setcounter{ctr}{num} geef ctr de waarde num 

\addtocounter{ctrHnum} tel bij ctr de waarde num op 

\stepcounter{ctr} tel 1 bij ctr op 
\refstepcounter{ctr} idem, legt ook de waarde voor de opdracht \ref{ctr} 

vast 
\value{ctr} geeft de waarde van ctr, bijvoorbeeld als argument in een andere 

opdracht 
Gebruik van de waarde van een teller in de tekst: 
\thectr geeft waarde van ctr 

\arabic{ctr} geeft de waarde van ctr in arabische cijfers 

\roman{ctr} geeft de waarde van ctr in romeinse cijfers ( onderkast) 

\Roman{ctr} geeft de waarde van ctr in romeinse cijfers (kapitalen) 

\alph{ctr} geeft de waarde van ctr in letters (onderkast) 

\Alph{ctr} geeft de waarde van ctr in letters (kapitalen) 

De laatste twee opdrachten zijn alleen toegestaan als de waarde van ctr kleiner is 

dan 27. 

Symbolische verwijzing 

\label{key} zet waarde van de huidige teller in key 
\ref{key} zet de waarde van key in de tekst 

\pageref{key} zet het nummer van de pagina van key 

B.5 Opmaak 

Documentopmaak 

\document style [opties] {stijl} geef de te gebruiken documentstijl en de even

tueel te gebruiken opties aan 
Standaard aanwezige stijlen: 
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article voor artikelen 
book voor boeken 
report voor rapporten 
letter voor brieven 
slides voor "overhead slides" 
Verschillen in de stijlen zijn gelegen in het formaat van de zetspiegel, de 
titelpagina, de corpsen van de titels enzovoort. Mogelijke opties: 
11pt gebruik een 11-punts corps (standaard wordt een 10-punts corps ge-

bruikt) 
12pt gebruik een 12-punts corps 
twoside zet de tekst tweezijdig 
twocolumn zet de tekst in twee kolommen 
titlepage zet de titel op een aparte pagina (alleen relevant bij de article-

stijl) 
openbib zet de bibliografie in een 'open stijl' 
leqno zet nummers van vergelijkingen links 
fleqn zet vergelijkingen linkslijnend 

Paginaopmaak 

\pagestyle{stij/} zet de pagina volgens stijl 
Mogelijke stijlen zijn: 
plain zet een paginanummer middenonder 
empty zet geen kop- en voetteksten 
headings zet onder andere een paginanummer in de koptekst, de voettekst 

is leeg 
myheadings zet zelfgedefinieerde koptekst(en), de voettekst is leeg 

\pagenumbering{type} zet de paginanummers volgens type 
Mogelijke types zijn: 
arabic arabische cijfers 
roman romeinse cijfers uit onderkast 
Roman romeinse cijfers uit kapitalen 
alph letters uit onderkast 
Alph letters uit kapitalen 

Bei'nvloeding van de standaardpaginaopmaak zoals bepaald door de gekozen docu
mentstijl is mogelijk door wijziging van de volgende lengtevariabelen: 

\oddsidemargin de linkermarge op rechterpagina's 
\evensidemargin de linkermarge op linkerpagina's 
\textwidth breedte van tekst op de bladzijde 
\linewidth lengte van de regels, normaliter gelijk \textwidth 
\parskip afstand tussen alinea's 
\parindent afstand, waarover bij nieuw alinea wordt ingesprongen 
\baselineskip minimumruimte tussen regels in een alinea; deze lengte wordt 

automatisch bepaald bij iedere wisseling van font 



\baselinestretch een factor, waarmee \baselineskip vermenigvuldigd kan 

worden als grotere regelafstand verlangd wordt 

\topmargin afstand tussen de bovengrens van de zetspiegel en de bovenkant 

van de koptekst 
\headheight hoogte van de koptekst 

\headsep afstand tussen onderkant koptekst en bovenkant 'gewone' tekst 

\textheight hoogte van de gewone tekst 

\footskip afstand tussen onderkant tekst en onderkant voettekst 

\footheight hoogte van de.voettekst 

Bij het zetten in twee kolommen zijn de volgende lengtevariabelen nog van toepas

sing: 
\columnsep afstand tussen de twee kolommen 

\columnseprule breedte van de lijn tussen de kolommen (standaard 0) 

De zetspiegel is standaard op 1 inch vanaf de bovenkant en 1 inch vanaf de linkerkant 

van het papier, \oddsidemargin en \evensidemargin en \topmargin zijn relatief 

ten opzichte van de zetspiegel. 

Onderverdeling van tekst 

Opdrachten voor de logische indeling van tekst: 

\part [inhtitel] {titel} begin een nieuw deel met titel als titel en eventueel inhtitel 

in de inhoudsopgave in plaats van titel 

\chapter [inhtitel] {titel} begin een nieuw hoofdstuk met titel als titel en even

tueel inhtitel in de inhoudsopgave in plaats van titel 

\section [inhtitel] {tile[} begin een nieuwe paragraaf met titel als titel en even

tueel inhtitel in de inhoudsopgave in plaats van titel 

\subsection [inhtitel] {titel} begin een nieuwe subparagraaf met titel als titel 

en eventueel inhtitel in de inhoudsopgave in plaats van titel 

\subsubsection [inhtitel] {titel} begin een nieuwe subsubparagraaf met titel als 

titel en eventueel inhtitel in de inhoudsopgave in plaats van titel 

\paragraph [ inhtitel] { titel} begin een nieuwe, van een titel titel voorziene ali

nea; eventueel komt inhtitel in de inhoudsopgave in plaats van titel 

\subparagraph[inhtitel] {titel} begin een nieuwe, van een titel titel voorziene 

subalinea; eventueel komt inhtitel in de inhoudsopgave in plaats van titel 

\appendix begin hoofdstukken te nummeren als appendices 

Al deze tekstdelen worden automatisch van een nummering voorzien. Het zetten 

van deze nummers kan onderdrukt worden door voor de parameters een * te geven, 

bijvoorbeeld \sect ion*{titel}. 

De volgende variabelen spelen hier nog een rol: 

secnumdepth het nummer van het diepste niveau tot waar eenheden nog ge

nummerd worden 

tocdepth het nummer van het diepste niveau waarvan eenheden nog in de 

inhoudsopgave worden meegenomen 
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Speciale zetwijze van tekstdelen 

Tekstdelen kunnen speciaal gezet worden in de volgende omgevingen: 

quote zet de tekst links en rechts inspringend; bij nieuwe alinea's wordt niet 
ingesprongen maar meer verticale witruimte gezet 

quotation als quote, maar met standaard alinea-zetwijze 
center zet de regels gecentreerd 
flushleft zet de tekst tegen de linkerkantlijn 
flushright zet de tekst tegen de rechterkantlijn 
verse zet de tekst links en rechts inspringend; regelscheiding binnen coupletten 

door middel van \ \; scheiding tussen de coupletten door middel van een of 
meer lege regels 

verbatim Jb.TEX-opdrachten worden niet gei"nterpreteerd maar uit het tt-font 
gezet 

verbatim* als verbatim, maar spaties worden gezet als u 

Opsommingen, lijsten 

Er is een aantal omgevingen om opsommingen te maken: 

description de elementen van de opsomming (items) krijgen geen aparte mar
kering 

enumerate de items worden genummerd 
itemize de items worden gemarkeerd met symbolen, afhankelijk van het niveau 

van de opsomming 

Binnen deze omgevingen worden de items aangegeven door: 

\i tern [label] start een nieuw element; gebruik eventueel label als markering (in 
de description-omgeving 

Lengtevariabelen die bij het zetten van de lijst gebruikt worden: 

\i temsep de verticale afstand tussen de items 
\labelsep de horizontale afstand tussen label en item-tekst 
\labelwidth de breedte van de labels 
\leftmargin de horizontale afstand tussen de vigerende linkerkantlijn en de 

item-tekst 
\listparindent de horizontale afstand waarover de eerste regel van elke alina 

inspringt 
\parsep de verticale afstand tussen de alinea's binnen een item 
\rightmargin de horizontale afstand tussen de item-tekst en de vigerende rech

terkantlijn 
\topsep de verticale afstand tussen de voorgaande tekst en het eerste item 
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B.6 Tekens waaruit de tekst is opgebouwd 

Lettertype 

\rm Roman, romein 
\bf Boldface, vet 
\it Italic, cursief 
\sl Slanted, schuin 
\sf Sans serif, schreefloos 
\sc SMALL CAPS, GROTE EN KLEINE KAPITALEN 

\tt Typewriter, schrijfmachine 

\cal KAPIT ACEN IN MATH MOVE 

\em omschakelen tussen \rm en \it 
\boldmath wiskundige tekens, vet 
\unboldmath maak \boldmath ongedaan 

Lettergrootte 

De lettergrootte is te wijzigen met de volgende opdrachten. Het resultaat hangt af 

van het gekozen corps bij de \documentstyle-opdracht. Beschikbaar zijn, in niet 

afnemende volgorde: \tiny, \scriptsize, \footnotesize, \small, \normalsize, 

\large, \Large, \LARGE, \huge, \Huge. 

B.7 Afbreken van woorden, regels en bladzijden 

Woorden 

\- op deze plaats mag een woord afgebroken worden 

\hyphenation{lijst} definitie van afbreekplaatsen in de woorden in lijst 

\discretionary{voor}{naHniet} geeft aan wat bij afbreken voor en na het 

afbreekpunt gezet wordt, en wat gezet wordt bij niet afbreken 

Regel 

\linebreak[n] overgang naar nieuwe regel; n afwezig of n=4: dwingend; n=3, 

2, 1 of 0: steeds minder gewenst 

\no line break [n] geen overgang naar nieuwe regel; n afwezig of n=4: verboden; 

n=3, 2, 1 of 0: steeds meer toegestaan 
\newline ga zonder uitvullen over op een nieuwe regel 

\ \* [len] ga zonder uitvullen over op een nieuwe regel, ga eventueel Zen verder 

naar beneden, het optionele * verbiedt overgang naar een nieuwe pagina 

\par nieuwe alinea 
\indent inspringen 



174 Publiceren met :U.TEX 

\noindent niet inspringen (bij nieuwe alinea) 
\sloppy regels niet uitvullen 
\fussy regels uitvullen 
\raggedright niet uitvullen, regels sluiten aan linkerkantlijn 
\raggedleft niet uitvullen, regels sluiten aan rechterkantlijn 

Bladzijde 

\pagebreak[n] overgang naar nieuwe bladzijde; n afwezig of n=4 dwingend; 
n=3, 2, I of 0 steeds minder gewenst 

\nopagebreak[n] geen overgang op een nieuwe bladzijde; n afwezig of n=4: 
verboden; n=3, 2, I of 0: steeds meer toegestaan 

\newpage ga over op een nieuwe bladzijde 
\samepage overgang op een nieuwe bladzijde alleen toegestaan tussen alineas 
\clearpage zet alle overgebleven 'floating' objecten en ga over op een nieuwe 

bladzijde 
\cleardoublepage als \clearpage, maar ga over op een nieuwe rechterpagina 
\raggedbottom hoogte van de tekst op de bladzijde mag varieren 
\flushbottom maak de tekst van de bladzijden precies even hoog 

Horizontale en verticale witruimte 

\fill oneindig rekbare witruimte 
\bigskipamount een lengte-variabele van relatief grote afmeting, afhankelijk 

van de gekozen stijl 
\medskipamount een lengte-variabele van relatief middelmatige afmeting, af

hankelijk van de gekozen stijl 
\smallskipamount een lengte-variabele van relatiefkleine afmeting, afhankelijk 

van de gekozen stijl 
\hspace*{/en} maak horizontale witruimte ter lengte /en, met * mag de ruimte 

ook aan het begin van de regel terechtkomen 
\hfill = \hspace{\fill} 
\vspace*{/en} maak verticale ruimte ter grootte /en, met* mag de ruimte ook 

aan het begin van de blaclzijde terechtkomen 
\vfill = \vspace{\fill} 
\bigskip = \vspace{\bigskipamount} 
\medskip = \vspace{\medskipamount} 
\smallskip = \vspace{\smallskipamount} 
\addvspace{/en} vul de op deze plaats te zetten verticale witruimte aan tot 

een lengte /en 



Boxes 

\makebox[wd] [pos]{tekst} maak een box ter breedte wd met tekst volgens pos 

in de box geplaatst 
pos kan de volgende waarden hebben: 

1 zet de tekst tegen de linkerkant 
c centreer de tekst (de verstekwaarde) 

r zet de tekst tegen de rechterkant 
\mbox{tekst} = \makebox, waarbij de breedte bepaald wordt door de breedte 

die tekst nodig heeft, en de tekst gecentreerd in de box gezet wordt 

\frame box [ wd] [pos] {tekst} = \make box, maar voorzien van een kader 

\fbox{tekst} = \mbox, maar voorzien van een kader 

\newsavebox{cmd} declareert een 'box-variabele' cmd 

\sbox{cmd}{tekst} = \mbox, het resultaat wordt echter niet gezet, maar in de 

'box-variabele' cmd bewaard 
\savebox{cmd} [wd] [pos] {tekst} = \makebox, het resultaat wordt echter niet 

gezet, maar in de 'box-variabele' cmd bewaard 

\usebox{cmd} zet de inhoud van de 'box-variabele' cmd 

\par box [pos] { wd}{tekst} zet een box ter breedte wd en plaats tekst hierin op 

positie pos 
pos kan de volgende waarden hebben 
b zet de tekst tegen de onderkant van de box 

t zet de tekst tegen de bovenkant van de box 

De verstekwaarde voor pos is: centreer de tekst tussen boven- en onderkant. 

Met de minipage-omgeving wordt hetzelfde effect bereikt: 

\begin{minipage}[pos]{wd} 
tekst 

\end{minipage} 

\rule [len] {x}{y} zet een lijn ter lengte x en dikte y, een afstand len boven de 

regelbasis 
\raisebox{len} [ht] [dp] {tekst} zet tekst in een box en zet de basis van deze 

box len boven de regelbasis; maak de hoogte van de box ht boven en dp onder 

de basis. 

B.8 Titel, voetnoten, noten in de marge 

Titelpagina 

\maketitle maak title uit: 
\title{ titel} titel 
\author{auteurs} auteurs in de vorm: schrijver (\and 2e schrijver etc.) 

\date{datum} datum 
\thanks{tekst} tekst als een noot onderaan de titelpagina 
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(\title en \author zijn verplicht) 
\begin{ ti tlepage} begin een titelpaginadefinitie volgens eigen formaat 
\end{titlepage} beeindig de titelpaginadefinitie 

Voetnoten 

\footnote [ num] {tekst} 
\footnotemark[num] 
\footnotetext{tekst} 

voetnoot met nurnrner num en tekst tekst 
alleen markering num in de tekst 
alleen voetnoot tekst zonder markering in tekst 

De volgende lengtevariabelen zijn van belang: 
\footnoterule de dikte van de scheidingslijn tussen de gewone tekst en de 

voetnoten 
\footnotesep de afstand tussen de voetnoten 

N oot in de marge 

\marginpar[ltxt]{rtxt} aantekening in de marge; rtxt komt rechts (op een rech
terpagina), ltxt komt links op een linkerpagina 

\reversemarginpar verwissel de plaats van de marge-aantekeningen 
\normalmarginpar herstel de plaats van de marge-aantekeningen 

De volgende lengtevariabelen spelen bier een rol 
\marginparwidth breedte van aantekening in de marge 
\marginparsep horizontale scheiding tussen de hoofdtekst en aantekening in de 

marge 
\marginparpush minimum verticale witruimte tussen twee aantekeningen in de 

marge 

B.9 Tabbing omgeving 

\ \ ga over op een nieuwe regel 
\= zet een tabulatorstop 
\> ga naar de volgende tabulatorstop 
\kill druk de regel niet af 
\+ schuif de linkerkantlijn naar volgende tabulatorstop 
\- schuif de linkerkantlijn naar vorige tabulatorstop 
\< ga een tabulatorstop naar links (alleen aan het begin van de regel) 
\' sluit de tekst in de kolom links aan 
\' sluit de tekst in de kolom rechts aan 
\pushtabs bewaar tabulatorposities voor later gebruik 
\poptabs haal tabulatorposities terug 
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B.10 Array en tabular omgeving 

\begin{array} [pos] {cols} start een omgeving voor het zetten van formules in 

kolommen: 
pos bepaalt de verticale positie: 
t zet de bovenkanten van de kolommen op gelijke hoogte 

b zet de onderkanten van de kolommen op gelijke hoogte 

cols bepaalt het aantal en het uiterlijk van de kolommen ( elke aanduiding voor 

een kolom-lay-out definieert een nieuwe kolom of kolomscheiding): 

1 een kolom met links aangesloten elementen 
r een kolom met rechts aangesloten elementen 
c een kolom met gecentreerde elementen 

een verticale lijn tussen twee kolommen 
©{ tekst} zet tekst op elke kolomregel 
p{ wdt} een kolom ter breedte wdt 
*{num}{cols} num exemplaren van de kolomdefinitie cols 

\end{array} sluit de array-omgeving af 
\begin{tabular}[pos]{cols} = \begin{array}, maar dan voor teksten m 

plaats van formules 
\end{ tabular} sluit de tabular-omgeving a.f 

Binnen deze omgevingen kunnen de volgende elementen voorkomen 

\ \ ga over naar een nieuwe regel 
& ga over naar een nieuwe kolom 
\multicolumn{n}{col}{item} zet item over de breedte van n kolommen, gepo-

sitioneerd volgens col 
\ vline verticale lijn 
\hline horizontale lijn 
\cline{i-J} horizontale lijn over kolommen i-j 

B.11 Nieuwe opdrachten en omgevingen 

\newcommand{cmd} [n]{lijst} definieer een nieuwe opdracht cmd met n para

meters, die de opdrachten in lijst uitvoert en de teksten uit lijst zet 

\renewcommand{cmd} [n] {lijst} herdefinieer de opdracht cmd 

\newenvironment{nam} [n] {bgn}{end} definieer een nieuwe omgeving met de 

na.a.m nam met n para.meters; de opdrachten uit bgn worden bij het openen 

van de nieuwe omgeving uitgevoerd, de opdrachten uit end bij het sluiten van 

de omgeving 
\renewenvirorunent{nam} [n] {begin}{eind} herdefinieer de omgeving nam 

\newtheorem{ nam}{caption} [within] definieer een nieuwe omgeving voor stel

lingen genaamd nam; elke met deze omgeving gemaakte stelling krijgt een 

titel caption (en wordt genummerd binnen de within-nummering) 

\newtheorem{naml} [nam.2] {caption} definieer een nieuwe 'stellingen-omge-

ving' naml, waarvan de nummering gemengd is met die van nam.2 
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B.12 Formules 

\ ( start math-mode binnen de re gel 
\) stop math-mode binnen de regel 
\ [ start display math-mode 
\] stop display math-mode 
\begin{equation} start display math-mode en geef de formule een nummer 

\end{equation} einde equation-omgeving 
\begin{eqnarray} als de array-omgeving met drie kolommen, waarin per regel 

genummerde formules voorkomen 
\nonumber voorkomt het nummeren van een enkele regel 
\end{eqnarray} einde eqnarray-omgeving 
\begin{eqnarray*} als \begin{eqnarray}, maar zonder nummering 

\end{eqnarray*} einde eqnarray*-omgeving 
In formules kunnen de volgende opdrachten voorkomen 

macht, superscript 
index, subscript 
accent 

\frac{tellerHnoemer} breuk 
\sqrt [n] {item} n-e machts wortel uit item 
\ldots 3 puntjes op de basislijn 
\cdots 3 puntjes op halve stokhoogte 
\vdots 3 puntjes verticaal 
\ddots 3 puntjes diagonaal 
\lefthaak linkerhaak van passende grootte 
\righthaak rechterhaak van passende grootte 
\overline overstreping 
\underline onderstreping 
\stackrel{top}{bottom} plaats top boven bottom 
\ , kleine spatie 
\: 'normale' spatie 
\ ; grote spatie 
\ ! negatieve spatie, dus 'backspace' 
\cal Calligrafische letters 

B.13 Figuren 

\setlength{\unitlength}{s} gebruik s als lengte-eenheid voor de figuur 

\begin{picture}(xd,yd) (xs,ys) begin een illustratie ter breedte xd, hoogte yd, 

met de oorsprongwaarden xs, ys 
\end{picture} sluit de illustratie af 
\put (x,y){object} zet een object op de plaats x,y neer 

\multiput(x,y) (xi,yi){n}{object} zet object n keer, de eerste keer op positie 

x,y, de volgende keren telkens xi,yi verder 



Met \put en \mul tiput kunnen de volgende objecten gezet warden: 

\makebox(x,y) [pos] {text} een rechthoek ter breedte x, hoogte y, met tekst 

daarin geplaatst volgens pos 

pos kan (een combinatie van) de volgende waarden hebben: 

1 tegen de linkerkant van de rechthoek 
r tegen de rechterkant 
t tegen de bovenkant 
b tegen de onderkant 
De verstekwaarde voor pos is midden in de rechthoek 

\framebox(x,y) [pos] {text} als \makebox, met een kader van ononderbroken 

lijnen 
\dashbox(x,y) [pos] {text} als \framebox, een kader van onderbroken lijnen 

\oval(x,y) [dee/] een (deel van) een rechthoek ter grootte x,y met afgeronde 

hoeken 
het dee/ kan een helft zijn volgens: 
1 linkerkant van de rechthoek 
r rechterkant 
t bovenkant 
o onderkant 
of een zinvolle combinatie van deze letters waardoor een kwart rechthoek 

aangegeven wordt 
\line (hsl, vsl){ dim} een lijn met een helling gegeven door hsl, vsl ter lengte dim 

\vector (hsl, vsl) {dim} als een lijn, voorzien van een pijl 
\short stack [pos] {col} als \begin{ tabular} [b] {pos} col \end{ tabular} 

pos mag 1, r of c zijn, met c als verstekwaarde 
\circle{diam} een cirkel met diameter diam 

\circle*{ diam} een schijf met diameter diam 

\frame{object} voorzie object van een kader 
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Appendix C 

C.1 Diverse tekens in text mode 

0 \'{o} 6 \'{o} 6 \-{o} 

0 \"{o} 0 \-{o} 6 \={o} 

6 \.{o} 0 \u{o} 6 \v{o} 

0 \H{o} 00 \t{oo} Q \c{o} 

g \d{o} Q \b{o} 

Tabel C.l: Accenten 

re \oe ii \aa \1 

(E \OE A \AA L \L 

re \ae !>! \o B \ss 

lE \AE 0 \0 i. ?' 

! ' 

Tabel C.2: Tekens uit vreemde talen 

t \dag § \S © \copyright 

+ \ddag , \P £ \pounds 

$ \$ & \&: % \% 

# \# { \{ } \} 

\_ 

Tabel C.3: Speciale tekens 
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C.2 Diverse tekens in math mode 

0 \hat{o} 0 \check{o} 0 \breve{o} 

6 \acute{o} 0 \grave{o} 0 \tilde{o} 

0 \bar{o} 0 \vec{o} 0 \dot{o} 

0 \ddot{o} 

Tabel C.4: Accenten 

a \alpha f3 \beta 7 \gamma 

6 \delta f \epsilon c; \varepsilon 

( \zeta T/ \et a 0 \theta 

{) \vartheta \iota K \kappa 

,\ \lambda µ \mu v \nu 

e \xi 0 0 7r \pi 

w \varpi p \rho f! \varrho 

(J' \sigma <; \varsigma T \tau 

v \upsilon </> \phi 'P \varphi 

x \chi 1/; \psi w \omega 

r \Gamma ~ \Delta e \Theta 

A \Lambda ~ \Xi II \Pi 

l: \Sigma T \Upsilon <I> \Phi 

IJI \Psi n \Omega 

Tabel C.5: Griekse onderkasten en kapitalen 
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± \pm =f \mp x \times 

\div * \ast * \star 

0 \circ • \bullet \cdot 

n \cap u \cup l±l \uplus 

n \sq cap LJ \sq cup v \vee 

/\ \wedge \ \setminus I \wr 

<> \diamond /::). \bigtriangleup 'V \bigtriangledown 

<l \triangleleft I> \triangleright <l \lhd 

I> \rhd :9 \unlhd ~ \unrhd 

EB \oplus e \ominus 0 \otimes 

0 \oslash 0 \odot 0 \bigcirc 

t \dagger + \ddagger II \amalg 

Tabel C.6: Tekens voor binaire operaties 

< \leq --< \prec --< \preceq 

« \ll c \subset c \subseteq 

c:: \sqsubset c:: \sqsubseteq E \in 

f- \vdash > \geq >- \succ 

>- \succeq ~ \gg :J \sups et 

:J \supseteq ::::J \sqsupset ::J \sqsupseteq 

3 \ni -! \dashv \equiv 

\sim \simeq ~ \asymp ~ 

~ \approx ~ \cong # \neq 
...:._ \doteq ex \propto ~ \models 

..l \perp \mid II \parallel 

l><l \bowtie ~ \Join \smile 

\frown 

Tabel C. 7: Tekens voor relaties 
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+-- \left arrow +--- \longleftarrow i \uparrow 

{:::: \Lef tarrow {:::= \Longleftarrow ft \Uparrow 

--+ \right arrow ----+ \longrightarrow l \downarrow 

=> \Right arrow ==> \Longrightarrow .lJ. \Downarrow 

f-+ \leftrightarrow +----+ \longlef trightarrow ! \updownarrow 

{:} \Lef trightarrow <:=:==> \Longleftrightarrow ~ \Updownarrow 

I-+ \maps to f---t \longmapsto /' \nearrow 

~ \hookleftarrow ~ \hookrightarrow 

""' 
\searrow 

\lef tharpoonup \rightharpoonup / \swarrow 

\leftharpoondown \rightharpoondown 

"" 
\nwarrow 

~ \rightleftharpoons "-+ \leadsto ~ 

Tabel C.8: Tekens besta.ande uit pijlen 

L: \sum TI \prod 11 \coprod 

J \int f \oint n \bigcap 

u \bigcup LJ \bigsqcup v \bigvee 

/\ \bigwedge 0 \bigodot ® \bigotimes 

E0 \bigoplus l:J \biguplus 

Tabel C.9: Tekens van variabele grootte 

( ) i \uparrow 

[ l ft \Uparrow 

{ \{ } \} l \downarrow 

l \lfloor J \rfloor .lJ. \Downarrow 

r \lceil l \rceil ! \updownarrow 

( \langle ) \rangle ~ \Updownarrow 

I I \ \backslash I 
II \I 

Tabel C.10: Haken van variabele grootte 
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N \aleph n. \hbar \imath 

J \jmath £ \ell ~ \wp 

~ \Re ~ \Im u \mho 

\prime 0 \emptyset V' \nab la 

..; \surd T \top J_ \bot 

II \I L \angle v \:forall 

3 \exists --, \neg ~ \:flat 

~ \natural ~· \sharp \ \backslash 

8 \partial 00 \in:fty D \Box 

0 \Diamond 6. \triangle " \clubsuit 

() \diamondsuit '1 \heartsuit • \spadesuit 

Tabel C.11: Diverse andere symbolen 
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