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Ve r slag over het jaar 1968
I . Algemeen gedee lte
A . C'urato riur.:

In 1960 kwam in de samen stellin g van het
t"ium van het
Mathemati:::ch C~ntrum geen wijzig ing . Het Ci.irato
bcs~ond derha lve op
31 decem ber 1qkQ uit de volgen de heren :
Pr of . d r. ir . J . .A. . Schou ten, "De Zilve rgors" , Ericaw eg
9, Wisse l,
Epe (Gld . ), voorz itter,
Prof .dr . ir . C.b . Dieze no, Maarte n Tt'om pstraa t 2 lb , Oelft;
Prof .d r. M.J . D. van Dijck , Carel van Bylan dtlaan .;o . 's - Grave nhage
:
Prof . àr . Ph .J . Idenb urg,
~1reeteur - Generaal v ~ d~ Statis tiek,
OoGtd uinlaa n 2, 's - Grove nhage; vertec ePwoorJ iger van de Reg~riP_;
Prof .dr . H.W. Julius ,
Voorz itter van de Cen~rale Organ isatie
voor Toege past-N atuurw etensc happe lijk
Ondcr zocl: , I<oninc :;sX:aJe 12 (l'u::>l,l.Ju::; 29ï),

Mr . A. de Roos ,
Prof. ir . B .D.H. Telleg cn ,
Prof . ir . J .Th . Thljs se,

=s-Gra venhag e;
Wetho uder van Onder wijs , Stadh uis ,
Amste rdam; verteg enwoo rdiger van de
}emee nte Amste rdam;
Geulb erg ·1 , Nuenen (N .Br . ) ;
Joieva arlaur ;:_~, 's-Grn v .... hae;e, secre taris penn:: .ng:nee ster .

Het Curato rium b1am in het versla gjaar t1.;e -:;aal
verga dering
bijeen , namel ijk Ot-> 16 mei en op " decem ber . 'C<:Cinverga
dering en
werden respe ctieve lijk bijge1· wond dool" P1•oi' .dr . J . F .
Koksma
als
direct eur en door Prof . èr . ir . A. van ~J.i.~ni.saarden als
waarnemend
direct eur van het ~athema~isch Centru n .
De heer J .H. Banni er , direc teur van de Neder landse
lsatie
voor Zulve r- Wetensc"101 t lijl< Onder zoek (Lange VoorhOrgan
out
60,
's - Grave nhage ), die q . . de vergad eringe n hljwo ont, was
belde
ke ren verhin de1•d aanwez .1.g te zijn .
B. naad van Behee r
In ~e sa1IBn stc• ling van de Raad van Be~eer, ~estaande
Prof . dr . J . ~ . ~oksma (oirec teur) en Prof . dr . ir . A. van ult
Wijng aarden ,
kwamen enige w'jzlg lngcn .
Aan he~ begin v:::n cie z •ervac antie 1·1erd PI'ui' . r~oksma
zijn ziel~e zich als langd urig deed aanzie n werd Prof ziek . Toen
. Van Wijn gaarde n met ingang van 1 oktob er benoemd tot
l'laarnemend direc teur .
Prof .dr . J . Heme lrijk, die na het overli jder. van Prof
.dr . ~ . van
Dantz ig ln juli 1959, optrad als waarnemend
van de afdeli ng
Mathe matisc he Statis t.:.ek, 1·1erj per 'l oktob erChef
benoemd tot .;hef van
deze a~deling en tnver.s tot lid van de Raad van
Behee r .
Pr of . dr . J . (le Groot , hoogl eraar aan cie Unive rsitei t
van AmRtPrdam,
Nel't..l berc::..d gevend ~ t ... jdclij k toe te
treden i;ot de Raad van Behee r

·-..:-

en de leiding van de afdeling Zuivere Wiskunde, welke bij Prof .
Koksma berustte, op z:l.ch te nemen; hij aanvaardde deze taak eveneens met ingang van 1 oktober .
De Raad van Beheer vergaderde regelmatig .
Prof . Koksma bezocht nog voor zijn ziekte als lid van het
"Executive Comm.ttte€ 11 van d-e "International Mathematical Union "
de 13e vergadering_van dit Comité op 26 en 27 april te Parijs .
C . Raad van Bijstand
De Raad van Bijstand had het verlies te betreuren van twee van
zijn leden : Prof . dr . A. Pannekoel< en Prof . dr . P . J . van Rhijn , die
beiden sedert de oprichting van het Mathematisch Centrum in 1946
deel uitmaakten van de Raad .
Hun nagedachtenis t:al bi,j het Mathematisch Centrum in hoge ere
blijven ,
Op een aantal leden van de Raad van Bijstand werd wederom een be roep gedaan om hun medel'lerking te verlenen door het geven van
cursussen of voordrachten .
De ledenl:'..jst per 31 december /1960 is verr:;cld
dit j'1arvcrslag .

~p

blz .50 en 51 van

D. Personeelsbezettlng
I . qetenscha9peli,jkc staf
Voor de mutaties ·'.n de personeelsbezetting van de afdelingen
a . Zuivere His!rnncle
b . ~~=i:,;::2~~~:::_1:±~~~1:11'.!~::
c . Mathematlsche St~~istick

·zie men de in dit vc;.•slag opgeno:nen afzonderlijke verslagen der
afdelingen .
In verband J:tct --:iJn benoeming aan de Technische Hogeschool te
Eindhoven r,1t::'.; ingt.ng v:::.n 1 septen:ber trad rrof . dr . N. G. de Bruijn
af als •.1etenschappelijl·~ adviseur van het Mathematisch Centrum .
Als adviset:r voor zuivere 1·1:iskuncle 11erd r.!et ingang van 1 oktober
benoemd Prof . dr . J . de Groot .
Als adviP-cur van de afdel:Lng il'iathernatische Statistiek werd met
ingang van 15 seotember aa~gesteld Dr . J .Th . Runnenburg, voorheen
medewerker Vl?l1 d;ze i:tfdeling ,
II . Overige Afdelingen
a . ~~~!~~~~::::~~::; (algemeen)
J:>e hee1• P "T . lt. . Barning , secretaris van de Raad van Beheer , 1-1erd
per 1 februari benoemd tot vietenschappelijk medewerker va n de Reken -

...
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afdel ing . In zijn funct ie van secre taris werd
genoe mde datum opgev olgd door Ir . L.A. Schm id, hij ~et ingan g van
dle op ~1 decem ber
de diens t weer verli et .
Per 4 janua ri werd Mej . W. van der l~rf aange
van de telefo on en verde re voorlc omenc le \·1erkz steld voor bedie ning
aa::,he den .
(Voor de same nstell ing per 1 Janua ri 1961 zle
blz . 4 . )

b . q~~E~~~!!~~~!~
In de bezc ttini van de afdel in3 Ccnptab~li~e1t
k~üm geen veran derin g .
De heer H . J . Hooge n 3-;;oe venbe ld (calc ulato t')
halve dagen bij de Bibli othee k tewer kgest eld werj per 1 janua ri voor
.
(Voor de r:;ame nntcll ing pep 1 janua ri 1961 zie
bh: .5 . )
. _,i.bl iothce k
De super vicie ovet· ue bibli othee k, 1~cll<e bij
Froi' .dr. J .F . Kolrnma
berus tte, 1·1erd tijde lijk overg enome n àoor Prof
. dr . ir . A . van Wijn gaard en .
.
Als Of.lVOlc:;el'.' va . • :1eer J . i(oldei ·:i.Jn werd
fotog raaf aange steld
de heet' D, Zviar. ·t . )e heer Hoogc n Stoev cnbelals
d
verme ltl - voor balve dogen aan de Bibli othee we1~d - zoals reeds
k toc'3t" ·'oegd .
(Vool'.' a~ same nstell ing per 1 janua ri 1961 zie
bl~ . 5 . )

d . ~~;~~~~~~~!J~~-~~~~~~! -~!~~~!!~~~~~
De schoo nm3ak was op het buite nwerk na ook
behee r . De perso neels bezet ting bleef gelij k in 1960 gehee l in eigen
aan die van 19~9 .

Op 1 janua ri 1961 was de same nstell ing van het perso
neel als volgt :
Afdelin~ Zuive re \lisku ndc
onder leidin g van P~of.dr . J . de Groot
i-!edewerl-:ero: " . ~ . G . ~J.dcerkerlcer
. '. B:=iayen
•. ~ . G . G. van Her~

Afdel ing To~gepaate Wisku nde
Ol"der leidin g \'811 rrof . dr . H .A . Lilu.i cricr
Mede1·1erkers: .ûi'.L '. ~ . J . H0fso mmcr

r..M.

J~

Jager

Assis tent-r aedew erker : B.R. Da~stci
Afdel ing Mnthc 11atis cllc •.;;tatl :.itick
onder leidin g van Prof .dr . .1 . Her:e l:.·ijk
Sous- chef: ,J . Kl'.'iens (sub - afdel ing Bcsli ckunr
le)
Advis eut•: ûr . J . Th . aunne nbur,;

- 4i'lledewet'lrnrs: G. de Leve
Dr . C .G.O. van herk
S .c . van 1:~estrhenen
F . Göbel
F . van der Laan
Adj . -medewerker: J . A. Uyterl i nden
Adsp .-~edewerker:J . van Meurs
Ass .-medewe~ker : F .U. Steutel
Ass i stenten:
P . G . Pellc
Th . Harkema
C. L. Smid
Statist i sch rekenaarster: Mej . C. Korswagen
Techn .-assistenten: K. J. Arwcrt
J . van Oosten
M. Vrugt
J . van der Lune
Mevr . H.M. van Saltbommel - Owen
Mevr . H. van Iersel - van Veen
.Secretaresse- typiste : Mej . a .s . van der Sluis
Hekena f deling
onder leiding van Prof .dr . ir . A. van Wijngaarden
Sous - chef Rekensectie: J.A. Zonneveld
Medewerlrnrs: Dr .Th . J . Dekker
l\11.L . Potters
F . J .M. 3arning
P. J .J . van de Laarschot

-----------

Rekenaar- medewerker: J .J .B.M. Nederkoorn
Rekenaar -assistenten: J . A.'i'h . van Berckel
C. Harmse
Sous -chef !:~~~:.'.~~~~!:~~~! ~~: Dr . E . 1:! . Dijl<Stra
Rel<enaar- medev1erkster: Mej . J .M. Feringa
Mej . M. J . ll . Röme;ens
Rekenaar-assistente:
Mej . S .J . Chri:'iten
Operateurs : J . van Loenen
H.J. Hanepen
Techn . assistente: Mevr . :r.F .J. Hit::::en-Broekveldt
Gastmedewerker : Dr . J? . ~lynn
Afdeling Administratie
Secretaresse in algemene dienst: Mej . L.J . Noordstar
Telefoniste: Mej . W. van der \let•!'
Inkoop : H.J . Hoogen Stoevcnbeld

-~ -

Afde ling Com ptab ilite it
Aà1111nistra tric~ : Mevr . E . i:> . Recl<:.nan-van
Ka.ipen
Doelc houde r-: \·/ .J . Mol
Assistent~n:

Mej . E . de \J1t

H.J . Hoog en Stoe vcnb eld (cal cula tor)
Bibl iothe clc
Advi seur: J . Verh oer
Adju nct - bibl ioth ecar is: J .F . Re;~o
Bibl lothe ek- assjs tont 0n: Mevr . B. Mona
sch
MeJ . r:: . de .Clerc 1f
1[ . J . Hooc;en Stoe vcnb cld
Foto graa f: D. Z11a rst
Huish oud0 llJ!<. :e Dien st,
Mevr .

~ .C .

StencJ.l'.~amet'

Oost ing-P ranç oise

B.J . van Ommen

E . Op 1~ janu arl · 960 werd het pe~sonee
Centcu.11 ~oor mitld el n:n een rotoe ;rafi l van het Mathe~atisch
geteH t op long tube rculo se , welk onde ;;ch scner mbcc lclom lerzo ek
rzoe k werd u.tEe voer d door
het Cent ,..aal Bure au voor Keur ingen o·J
?iedi sch-H ygiL ;nlsc h Gebi ed

.
F . Geboul'1
In 1961 zal word en bego nnen aan óe verb
~en ig e~ verft 'aa11 ng
van de e~trée en bcne deng ang van het
pa~a .
:c werk zaam hede n zullen wot'clen u.itge voerc l :Joo1• de Dien st
der 0 • 11ek c Werk en van de
Ger.: eente i\l':ls terda m .
G. Flnam :Hin
Met betre kkin g to" de nn<i nciën vun het
Msthe mat:! ..sch centr uir. over
1960 word t een afzo nder lijk rapp ort u:!..t gebra
cht door Van ~ien,
Van Uden & Co . , Acco unta nts. die zich
ook in 1960 weer met de
f:!..n anc!ë lc cGnt role bel~stten .
Met i;rot c et'lw ntc.l :.jkhc lcl worc .t i:;c~1a.
~cr.:aakt van de oubs idies
die het i·!élth el'1at !.sch Cent rum ooh. in .ç
de instcllL~ccn en lnot anti es :!..n den 1900 ontv ing van vcrs chll lenden genoe md de Rijl: ssubs iclJ.e o v :o de land e . Alle reer st moge n worZuiv er-1/ ctcr. scha ppel i.Jk Onde t•zoc k en Necl erlan ase Cr.r.; aniG atie voor
ac .::ent Pale Or-g anisa tie voor
Toegepa:t - Natuu~wctcnscha .pel.
jh Onde rzoek en het subs idie
van de
Gemeen te Ams te rdElln .
Ten t1·:ec de mogcr. ··or(; e .J vcr.n -ld de lJela
Mathe!'!?at"'.sch C1::ntrum ontv: Lng van voor ngriJ l'e oona tic:.., die het
aanu t:rnn de indu strie ën en
onde re inst cllir gen in den land e .
De verd ere 1nlrn mster . 11cr-clcn hoof dzak
1
doot• depd cn voor in h,m ondr acht doorellj c betpo l(ccn uit beta linge n
het
Math emat iscJ·. Centr i.un
uitge voer de \"/Crk zaam heden ' (1-:aa rvan sonLm
.ir;e
lct'oc htcns pcPm anen te
cont ract; en) , en voor ts uit curo usgc lden
. sylla busv ct'<.o op , leve ring
van ~ict'olma~ten e . à .

-6iL B.'.."l. C'the:ek

In het afgelo pen j~Hr zijn 34~ boeken aangek ocht . Hierbi
j zijn
enice hclang rljke uit het Hussln ch vertaa lde ·:crken
, cven~ls
een groot aantal Russ.:.s che boeken 111 de oorsnr onkeli jkc
taal.
De belan5 ctellin g voor ~ussische wetens chappc lijka literat
is de la<!tst e jaren sterk toegeno men . De bibl1ot hee!\: bleefuur
::_n
dit opzich t, wat aansch af betref~, n~et achter .
Een crotc aanwtn st hezitt en wij ln de collec tie van wijlen
Prof . Balth . van der Pol, die - zouls reeds in het vorlg
jaarversla g 17 "'~ ~rr:1cld - zi,in biblioth ee!-:: aan het Mathem
atisch
Centr'L'"i verr.tcitJi<:te .
1

In august us 1960 wat•d in het Gcoloe ;iach Institu ut te
ràam
de t••ndit icnele "Vacan tiecurs us"gch ouden (zie blz . èl) Ar.:::1tc
. ,_1eraa n
werd een tentoo nstelli ne van boeken verbon den, waorvo or
de blbliotheel~ ,-ari ''let Mathem atisch Centru.- .: + 90 werkc:i 1, ,a ,
sch1.1:\ünp; stel e . ~ bela:ig stellin g voor deze boeken 1·1a-. . •' -~c
öroot .
Catnlo guo
Het 2e s~1plement van 19~8-1960 van de gedruk te catalo gus
is
perskl aar . De catalo gus is voor iedere belang ntellen ae tegen
een redeli jke prijs beschi kbaar.
De ti.idsch ri:!.'ten catalog us 1·1ordt op:üem . cpge..::e t volgen s
regels vnor de tltelbe scnrij vinf;" . Hierme cle is reeds een "Rijks :.:1'.'l!'l vang gem<wk t .
Docwn entutie
Met cle uitgav e van cle jaot·-ln dcx voor de Mathem atical Re-.1icw
is aanzie nli.Jke vertrng i.n;>; ontsta an, ~odat ons auteurs-\~ac.lr- s
t
systeem vanaf 1958 niet meer conple et is . r1ij houcn, dat
cllt
euvel spoedi g zal kunnen worden opgehe ven .
i:itlen ing
Het aantal uitleni ngen bedroe e c~ . 1000 delen. ~e uitlen
i~g 13,
in vergelljkin~ ~et 1959, net eeL
~in percen tage toegeno men.
De biblio theek trok dit jcac vee~ u~zoek, ook vn~
buiten1~n1erq,
zodot 1'/lj ons ln een toenem ende belAnG stellin g lrnnmm vet•heu
,son .
Ti,jdsc hri:ften
De t1,jduc hriften - afdelin g gaat zich

langzamerh~>;1d ultbrel clen .
In het afgelo pen joar> k\ommen 8 nieuwe ruilir.g en tot s'"and.
O.a.
·1er6en vc.rkre gen:
Biomét 1·ic - Pr·axim étri.e ( Bt•t.sse l)
Bullet in of the rle~car~h ~ounc11 of Israel , sectlo n F
(Mathe motlcs & ~hysics), (Jerusa lcrn)
Canaoi an Mathem atlc:.i l Bullet in (Montrc a:!.)
l 'Enseig nemen t :.~athérr.atique (Genève -)
'::.'he Journa l of the Austra liari r.t::ithcm <itical 3oc lcty (8ydne
y)
Ma thema tlca ( C luj)
Mitteilun~en der Mathcm atische n Gesell schai.' t
in Hambur g (Hamburg)
Er werden 2 ruiling en geutna kt .
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Het aantal abonnem enten nam met 9 toe . Daarond er bevinde n ~ich
de Engelse vertalin gen van:
:Jspeci Matema ticeskij Nau'< (!.ondon ) vanaf vol .15 ( 1960),
Teoriyci Veroja tnostej i cc Prir.iene niya (Kiev) vanaf vol . I (1956)
en
::>oklacly Akadcm ii Na uk SSSR (1-;oskva) vanaf' vol.1
Voorts worden 3 tijdsch riften gratis verkreg en en wel:( 1960) .
Endeavo ur (Londen )
Informa tie von de Stichti ng Stv'
·entrum voor Admini stratiev e
.utor1at i.sering (Ar.:ster dam)
Scler.t ific Informa tion riew:J (':a sr.:!.ngto n)
Onder de nieuwe abonnem enten bevinde n ~ich enkele belangr :jke
perlodie l{en op het F,ebied van de Nu:nerie~<e Wj S 1<1mde .
Er blijkt een groeien de helang stelllng te bestaan voor de nieuwe
leesz1a l .
Foto~rafische

Dienst

Deze ontr:ikk e1 t zich z~et• voot'Spo ed!g .
De biblioth eek heeft thans de beschik king oveP meer dan 10.000
mie rolwa·c• t-negat ieven, hetgeen de toep;ani{ el1Jkhe1 '1 van cle bes taan
àe wislrunc lie;e tijdsch riftenli teratuu r• aal'1l:ier l·:elijk vergroo t.
Binnen zeer afzienb are tijd zullen van genoemd e nef;atle ve lrnarten
positiev en gecopie erd woi·àen . D.i.t heeft het voordee l van een
merke::.i .jk betere leesbaa rheià en bovendi en zullen ondrach ten aansneller !runnen 1·1orden ui tgcvo<ö rd .
Sinds kort kunnen van microka arten a ,)arte bceltijc o op fQtcgra fisch na pier woden terUf:; vergroo t . Voorzov cl' zulks de ?otocr:i fischc Dienst niet te zwaar zal beluste n, kunnen hiervoo r in beperkte mate ook opdrach ten van bu!ten worden ~itgevoerd .
Buiten het make:1 van mlcro!r narten werden ook anclet•c fotogra
opdrach ten uitgevo ero, 1.1aaronc lcr fotoco ..iieën, ~;elkE: c;cmankti'icche
kun nen 1·1orrlcn tot ~en r.1axinu:-i ~ot'::iac;; van 30 x 42 cm .
Verschi llende ~rote opdrnch tcn, o . a . voor de T . H. te Eindhov en
werden dit jaAr uitgevo erd .
Het inter::.e ur ·;an de fotokam er is meer aaD de e lscn des tijds
aangep:. ist .
I . '·Ietcnsc happelij !cc werkzaa mheden
a . Voor de op het Mathem atisch Centr·un verTich te l1erkzaa 1rheden van
wetensc happeli jke aard en de in verband hiermed e tot stand geko!':len
rapporte n en puèlica ties. :·:ordt ver:·rc::e?i nam' de afzond erlijke ver'
slagen der afàelinG en .
l: . !•:en levendil? ' contact we!'d onderonoucl met centra van
wete:-isc hap,

2.:,J c>trie en bedrijfs lev(;n, alsmede met indlv:!à uel.e dcs 1cund1ge
n in
binnen- en buitenl and .
Leden van de ntof en medewe rkers namen deel <ian cllverse belangrijke congres sen, confcre ntles en sym)osi a 'in binnen - en buitenland . ~en aantal bu1tenl an1se geleerd en bezocht het Mathem
atisch
Centrum , ~aarvan wlJ noemen:

P .C . Hammer (u . 3 . J... )

W.E . Williams (Engeland)
A. Gazzano (België)
H. Levine (Engeland)
F . M. Arscott (Engeland)
J . Naga ta (Japan)
H. Gr::.rr,m (Duitsland)
H. Kneser (Duitsland)
3 , St . Nag;)' (;-Iongarije)
G. Szegö (U . S . ~ . )
S . Horiguti (Japan)
R. Sauer (Duitsland)
Ch . Peake (U . S .A. )

A. Burge r

(Z . Afr:'..l~a)

A.E . Heins (U .S .A. )
S . S . Ackerman (t.T . S . A . )
K . :Jagbov1ard (;1oorv1egen)
M. V . 1'iilkes (Engeland)
A . J . van f:.:ic\{ (België)

W.H. Rein (Duitsland)

H . von Falkenhausen (Dui i;sland)

R. Inzinger (Oostenrijk)

c .s .

Svoboda (Tjechoslowakije)
J . Stene (Noorwegen)
N. J . Laubscher (Z . Afrika)

van hen hielden een voordracht, t . w.:
Prof . P .C . Ram:ner: "Goals of numerical analysls 1·1itl: special
referencE to nurnerical integration and the numerical solution of
differcntial equations" .
Dr . H. Levlne: 11 \-/iener Hopf Methods anrl i.\xtensions in Prob l ems
of Have Propagation'' .
Prof . d1~ . H . Kneser: "Nichtseparable PHi~hcn" .
Prof . Béla ,' - . -·lagy: " Uniformly bounde::l operators" .
Prof . G. Szegö : "On certain orthoc;onal polynomials introd'.lced by
Tchcl'ychev" .
P1•of .F . S;:iuer: "Numerische Methoden der Cha..akter.1.stlkentheorie ".
Prof',;; . Nagata: "On the la test dimcnsion theory ".
Dr . 1:1 .E . Williams: "i!:lect1•or.iagnctic diffraction by v1cdges 11 •
Enk~lc

c . Evenals in de voorafgaande jaren wet'd ook in 1960 een e;r;>oot
aantal cursussen, colloquia en voordrachten door het Mathematisch
Ccntr'..lr.: ge0rganiseerd . Deze we r den aangekondigd in het voor - en
nnjaa~·sroos·cer, alsmede in afzonderl ijlce convocaties, 1~ellce regel matig aan belangstellenden werden toegezonden .
filet name zij hier vermeld de "Vacantiecursus" voor leraren en
de exacte vakken , welke op 29 en 30
Instituut te Amsterdam wet'd gehouden.
Het centrale ondcr1·1crp luicldc: 11 Het wi skunde-ondet't·:ljs in het
V. H. :J.O. van morgen" . Als LJpreker~ t r aclcn op: Proi'.clr . \'! . :t'et'emans,
Prof . dr . N. H. Kuiper, frof . dr . H . J.A . .Duparc en tle hee1· li . G . Brinkman (~ie ook verslae ardeline; Zuivere Wiskunde blz . 12) .
Deze cursus, waat'aan evenals in het voorgaande jaar, een tentoon~te:l~n; va~ leer- en studieboeken was verbonden, trok veel belangstelling .
an~e~e belansstellenden in
augu~tus in het Geologisch

In de san:e:1st.:lling van de l:ommissie tot Voorberei~hng van de
Vacantlecursussen vanwege het Mathematisch CcntrwJ k~am geen wij ziginn; . Per 1 .januari ·i961 bestond tleze Co1~un:!.ssie derhalve uit de
volgende heren:
Dr . .Joh.Il. Wansink: Jul.Lanalaan BIJ., Arnher.;, voorzitter; secretaris
der Neder.L:rndse Onàcrwijscommissie voor \'lis !-:uncl e, ve rtegemmord ige r v8 n HIMEC OS;
Dr . H. Mocy,
Churchill - laan 107 , Amster~am, secretaris; vcrtegem1oord:lr;er v:;n Ll\.rENAGEL;

.t3J.L·kr.mll~ger,

Van l:k ç-cstt·aat 153, l'.?,:steL'd1;1m ; VC L'tcgenwooröige::- v<.n \·rur::..:o~;
A . J . . :> . van Ddm,
Gc•1cr2ol ..,n:!.J<leJ.'S!Jlor::tsocn 18 .. .Bodhoevedorp_;
>irec•eur viin 'iet Ondi;;r.1iJsk,.mdig 0tudle centrum te knsterdam ; ouG- Lnspecteur biv ~et
~ . L. en h~t V.H . ~ . O . ;
Prof.dr . G. H . A . Grosheü"~ 1<,11 . :m ., L1nnne-..t$hof' 72, Aitster..iar.;
Dr . P . G . J. Vredend·..r.i.~:, Knepp0lhoutwe~ 12 , Oosterbeek; ·;ertegenwoordi'jer Vé.'ln i~!:'ENJl.GB•;
J . • . Huffer"''lr.i .
.'.::h . àe F >'lr·.... c~laan C 1~, "eist; vertegem:oord ii;cr van :I1[~r08;
l:'r of . dr . I' .....oonsi:;rél Havi.kl.zan .:, , 1 ~-Gr·~venh<.ir;e,

H. G . •• .

1

t crwl,jl
Prof . cl" · J . !" . JC0.-::.im8 iï de 'i".'mmlct;iC:l c1c "<.élacl
\·Joord le;Jc .
Voor ande~e curs~~sen, ~01 · ~ltia

en

van

voorcra~hten~

B~hect'

vet'teser.-

bi1eenkomLlten

van 1·1er.._et'oc t>'.:'.1, 1.. or:::-::.i.:::r ic:; c . d . , ~·:o, ...:'!2 11 o . o . lcdc:1 ·.;11n Je s tu .~
·;an het l·lathelT'att:Jch :.:c.ntr.m h:.:n re~ lc1·;er!'ir5 ·; e;,• leer.den, wordt
naar de afzonècr.:ijke ;er~:agcn 'Ïf>r H~de::i!~gen v!n••1ezen . Van het
rtcrendcel di:;.· ~~rfl':..lE>der: , ,•o' oa ·~'l el" voordrncbten 1·1err'ien - :?:oals
ge\'1oc,nlijl< - 3ylLt·:.<}sen vervnardic,'i, ·iell·e aan oc toehoordet':>
kosteloo~ rcrden ve~s~rc~t . ~0r~ ru~lLc~tie ses~hicte fyllabussen
e n "';etenscha1 f)f'!.l.iJi<e t·a,,J.>0r'.crn

"vrc.c, te.:;en rcdellj'.c vr.·gocding

Verkrijgbaar 6~~~ell dar ~el PlJ l'.'"illcbject ~C~PUi~t tn het VCl';.ceer met öllCiOPC 1· :t0·· n h"' 1,p~.i l j w ln8t:.1.iti~..;
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§ 1 . LC:'id in;i;_ E 1iC!rao'1e0::.

De

ar~eling stond onde r leidi ng
van
in same nwer king met Prof .dr . N.O. dn Prof . cir. J .F . Koks ma, deel s
die ontst onde n cloor de :<:lek te van Pro1'~ruij~ . ~e moel liJkh eden
. Koksma en het vertr clc
van Pro!' . de Brui jn naa L' Einclt~CVP.T'
doo rd&t Prof , dr . J . de Groo t bere id ~:o:idcn w~rde.1 0pt,e vang en
van het l·~1thc:-.""tisch Cenc rum te treöewerd Eevo ndcn in dien st
mnt 1nsch~ van 1 okto ber de func tie n . Laats tgeno emde verv ult
van watcns~happelijk advi eeur vnri de 'li'd~ling en tL·ee dt r:tr:>t ing.:
ng van deze lfde àatu.&
teven s o: a:~ tijd~lijk chef van de
afdelln~.

Als

medew~~~er~ war~n

i'dcJ.i '.l•;

v21•ro~cl~r.

in 1960

gc~urend~

het gcne lr J1ar aan

.Ir. C . G. Lckl< erlce rkcr e:-i de

de

hcr~r P . C. Baoy en,
F of . er . C.U.G . van Merk , medc werlr er vari
de afd~ling
Math emat 1nch c
te~n~Jl

ûc

~fdc2

S'va tiath dc, voer een clecl vn1: =-Jll ti.jd
~!is•c.mC:c verr icht te .

.ns ::.'uiv cre

~:et'k ~.n

De mcde1·1':'»:.:11r Dr. C .G. I-=lckcrli:er~:er
kree s vc:-lo !.' or.1 vers chil · ,,nc1c . •e~c:;;>amh•3d<'.!;1 op het febJ. eà v.:in
het hoge r ~·1iskundc


ondet•t·1iji.: buli; en het 11T~tha.r.c.at1Gcl1 Centl
'um te vc1•r .ichte r., Geàu renè c !1.et ,>;el't cle .iaaL· 19Go trati hij
sus 1~i:>lrn1~c1e, ultgo andc van het Nuts op :ib dl"~cnt vaï1 èe cm·semi nariu m voot' P'.led agoc; lek
(opl eidin g a'tte i·!.O. A). 'l'ot " sootc :.1!-e
r "'960 vc::rn~ldc hi,1 bo \•rnd i.cn een l(;P.r· 'md:•; :icht in rle 11 Ané1
lyse" ;,ion di:? Unive ,.,sitf 'Jl\,
v::i~; .E~"~a~~. in vcrta nd
net het verb lijf buite ncla nds van
Prof . dr . J . ó~ Groo t . .M~t lngan .; v;-n
'16 s~ptcmber werd deze
leerOJd~~cht ~arvan~en dc~r
con leeropd~acht in de rFu~ctie
th~orle', z~lKs in verba nd met
de vacu ture ont~t1un door het
vertr ok v2~ Prof .jr . ~.G. de Brui jn .
ND 'e zor..c;r nl'.!< n+ ~c r.um de 1r.ècl c•1erk
de '~<'· l: ''C:.:1 ')r . Le 1 ~·c~!'ke'i.•';:c1' 'lan he:er P . C. E"wy en ee.n deel van
Nutss emina rl\.lJ- n 0•1er .

jà ? . Wete nscha ppc 11.Jk e 1·1erk zaam hcden

De ··:ei·kzC<'!nh~de"l 'Jes tonde n •11 t ;·:e "ens
chap pell jl:e order zoel- cin<; en,
l"t l~t.-u:zt'..ldie, or;;a nisa tie van,
c:celr
.ame arrn c:in mede 11erl üng
aan een f;rc:>"-;; aant 2l col1 cqu:i.a en rct
ande rJ A~d2~ln[Pr., a!so uk ERn ne"~Onen ~even van éldv.'..ezen aan de
en lnSt8llln~C~ ~1~ .en
hei; .:1th C""" tiach Cent rum .
~-

:rn r"Z:t lrnr;c r van zijn "'y;:;t em.1t l::ich
e bei;tu dc ring van de :·leet k.Jr.... .;rr i:.-::;; auc.n verr1 c!1tt e Dr . <'
lcnà c c!1dJ:•::.o...:''i'"E:en op dit geln ed. .G. Iekl·= erkcr •CPr ·:P.r: ichll Alle reer st vonu hi,j een voreenv oudJ ~dè ~:1 së:me 1wat tcndc behandel
van Mc.r dell ln cie ïr.ect k,mcl e àet' getn in~ von een ze.:e re meth ode
een vood--::-~'1.:; 1r à" ~erlc "Act ualit l len . Hi,1 1·1iJü de hic"1 :rnn
eiten " ("ic R&l)pot•t 003) en
behana~:e~ d~t o~dcr~z~p
ook in een voor drnr ht o~ e0n ~eta J. lcn
thr_!O L'')tis ch co.1. ;rcs in Obcr wolfo ch (Zuiu
-::>u itslan d). !iet resu ltaa~ zal \"Ct''. lcn gepu blice
crj.

Een door Prof .àr . r. N'..ll lende r in een
coilo qu1u mvoo rdrac ht ( .ne
vori g jaarv ersla g, p.13 , punt b) on;;e1
~o rpen P''oblc~m betre ffen de
s1mu l.tafü d~of; '1tisc r'J é3ppr o::iiiï
'ltie:i 1-:as '/Oor D~·. r "'kkel 'l-::er kCl'

aanleiding tot een diepgaand onderzoek . Dit leidde tot een al gemene stelling betreffend e de bcnaderinr , van een willekeur ig
n - dimension aal rooster door roosters van een zeke1•e soeciale
gedaante. Dr. Lekkerker ker hield hierover een voordrach t in de
serie 11 Actualite iten 11 J getiteld 11 Een eigenschap van matrices"
(Rapport 009) . Binnenkor t verschijn t een uitvoerige publicatie
over dit onderwerp . ~en t~eede publicatie , waarin verschille nde
toepassing en van de genoemde stelling op de theorie van de simultane approximo ties behandeld zullen worden, is in bewerl<ing .
b . In het afgelopen jaat> werd door de vroegere meclewerke r

C. Schogt, in samenwerk ing met :>r. C.G. Lekkerker ker, goede

voorteang ger.iaakt met de omwer!<ing van enige ~edeel ten van het
manuscrip t van de Poolse wiskundige Lubelski (zie vorig jaarverslag, p . 14, punt~). De eerste aldaar genoemde verhandeli ng
werd nog verder omge~:erkt, terwlj l in het hoofd re sul toa t een
onaangenarr .e bij\'00:'1·:a arde geëlimJ.ne erd l<:on worden. Een tweede
stuk, handelende over de compo8it1 ctheorie van kwadratisc he vormen, werd eveneens voor publicat1~ in gereedheid gebracht . Een
derde en laatste stuk, dDt de geslnchte ntheorie van lrnadrattsc he
vormen betreft, ~al het lcomende jaar worden bewet'kt .
c . Gedurende het gehele jaor 1·1crd ee!'l colloquium e;ehouden over
,.,.P-adische ge "' lcn'' . In dit colloqm.um, dot onder leiding stond
van Pt•of . dr . J .F. Koksrna en Dr . C.G. Lekkerkerk er' , had de mede werket' . C. F1ayen ee n 1,:cr!<zaam aandeel en 1•ierd door vele sprekers, ook van buiten het Mathemati sch Centrum, het \'/Oord gevoerd.
Het colloquium is inmiddels ~ot een afsluiting gebracht . De mede werker P . C. B.::iayen verr:!.chtte voorts voorbeL'eid end 1~crk met het
oog op een h0t volgend jn<11' te houc.ien colloquium over "Distr:'ibuties11.

a. )e medewerke r P .C. Ea:iyen zette een tijdens ziJn verblijf in
ëfe 'ierenigd:? State'l bep;onnen onderzoek betreffend e cyl1nderalgebro 1 s voort. Over do cl:::ior hem ver:-.:regcn resultaten hield hij
een voordrach t in a~ ::.;cric "Actualite iten" (Rapport 006). In deze
serie \'lijdde hij ook een voordrach t aan de bespreking van het dit
jaar versche!'len boek: L . G111man - n. Jerison, Rings of continuou s
functions (Rapport 008).
Prof.dr . C.G.G . van Herk vond een asymptotis che ochatting voor
een uitbreidin g van een door Ingham in 1928 onderzoch te integraal .
e. In het najaar 1·1el'd begonnen met een colloquium over "Generalisaties von het dimensieb egrip" J onder leiding von :::>rof . dr . •r . de
Groot. :>it colloquium , waê!r·aan wor~it deelgenome n door de mede werkers Dr . Th.J. Dekker en P .C. Baayen en door verschillen~e
personen van bt.iten het Mathemati sch Cent1•um, heeft de bedoeling
jonge wiskundige n te stitr.uleren tot zelfstandi g onderzoek op het
gebied van de algemene topoloei9.
Voorts namen een of meerdere mcJc~;c;_•l:ers vnn de afdeling deel aan
de volgende colloquia buiten het Mothcmatlu<.:h Centrum:
Topologisc he Groepen Universit eit van Amsterdam )
Topologie
Vrije üniversit eit)
Stafcolloq uium
Universit eit van Amsterdam )
Kwadratisc he Vormen
Universit eit te Utrecht)

!
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In de eerste t~ee van deze colloquia hielden ziJ verschillende
voordrachten .
Tenslotte nam Dr . G . G . Lekkerkerker deel aan een congres over
Getallentheorie te Oberwolfach . Hij hield daar een voordracht
o·etiteld " Uber eine Mordell 1sche Mei;hode in der Geometrie der
Zahlen" (zie punt ~) .
f . Zoals gewoonlijk beoor·decloen de mede1•1erkers een aantal
iiianusc ripten . Dr . C .G . Lekkerl{eri<er 8Chrcef , mede in verband
met de zie~tc van Pref . Koksm~, een groot aantal recensies voor
oe "Ma thema t i.ca 1 Re'ïiews" .

g . Enige malen werden med0werkers van andere afdelingen van advies gediend . Zt" we•."cl voorbereidend werk verricht met het oog
op een in de toelrnmst te ;,;even cursus 11 Maatthcol'.'ic 11 voor mede1·Jerlcers van dP. ::ifdelint; :·l!athematlsche Statistiet . Verscheidene
malen werden vragen ~an d~rden beantwoord . In ~~n geval werd het
antwoord vastgelegd i~ een uitvoerig briefra~port (Rapport 011) .

a . Onder

van de afdelin~ Herden cureussen gegeven te
e:1 Don Haae . In de ee~·stgenoemcle nlflats beëindigde
Prof . dr . H . Fret:clentha l zijr. cursus ovet· "Liegroepen 11 en begon
Pt"of . dr . 1"; .'l'. van r:st een cursu:> OVl.)r "Elementaire algebraische
topologie" . In :Jen HFiap: beëincligde Prof . or . i~ . G . de BruiJn zijn
cursus "Hilber·truimten". In het komende jaar• zal h·of .dr. L . Kulpers in deze pl:c:uts een ::~~flufl geven ovc:r een ondcr1.·1crp uit de
functi.onaé:I 1- analyse.
auspici~n

~inclhoven

b . Te 1\r.:sterc'.am •;;'?rd ·.ieder-cm èe b~kendc vacnnticcursus voor
I'craren en antic1•e belai~gstcllcnc1c:1 e:ehouàen . !-iet centrale onder werp waa: "Ilct '.Tis!G.irde-o:iJcr·l'li,;3 in het V. H. en M. O. van mo1•gen" ,
Dit onder1·1er1i 1:er•l r''lor vj2p ". 1Jrcker:; beh:~ndelo, en 1·1cl:
Prof . cir. 1·i. er·em<'nf;: "Het doel v'ln het '.)nàct•wi,J& .dl •c vJislcunde
Lij het vrJor11.}rcidi;;ncl hogel° ~n midd.:ilbaa1• onder••Jijr·" .
Prof.dr . :~ . :L ;;:1J:i. Ljer: 1·1te'" 11islrnnde-onderwljs in het V. H. en î"î.O .
van morgen . l"Jl 1rn :.:;evol€·en voor h0i; V.L . en M.O . brengt de moderne
ont\ükkeling der 11iskunui6C l'! .... tcnscho!)pen !l'et zich mec1e? 11
Prof . dr . H.J.~.. Dup2ec: "Wt:.:lke g:cvolger. brengt de ver.;:inöcrde
plaats der 1ns'cunce 111 de m;-atsr:l1a"'. i.j r::e~ :r.lch 111ecle''"
De heer H . G . .!JPlnkm<.n: 11 '.icH:r vec!m\.:ht;.ngen en'cJesicieruta zijn
practisch vov~' ve;.·~1<::·,e111..:.c1kJ.ng, vat;J:tar? ''
c . Door mcd~u..:rlrn~·c v:.n het !!athematisch Centriun .1erden ondel'
auspiciën V:'ll1 rj') afde:ing zeven \TOQrdrachten gehOV.tlcl1 in LÏC SC:rie
11
Act11alite:!.ten", en wel door rle hPren:
fJr . E .\·:. :Jijks";ra: "r(')r;:ste borr~n '".Üt een gt"a9h 11 •
Dr . ,, . G. J.e:c'recl{<:?l'ker: "Een n1cthoàe van MordelJ.".
Dr . ir . D.J. Hoi'sommei·: ":<antteke;,ingen bij een d:i.ffract.i.eprobleem
van Sommer-feld 11 •
Prof . dr. H.A. Lauwel'iel' : "rr•oblemen v1n kunet1:1utige satellleten" ..
De heer P . C . Banyen: "Subdic•E>ct oYJlosbnrc c.:yltmler- al[;ei:ira•s" , en
"Ringen van continue functies" .
Dr . C . G. LeKk·:?r':{erker: "Ee.1 cie;enschap van mat,..:.ces 11 •
1

-'i) -

d . De seri e lezin gen over "Ele men taire
onde rwer pen vanu it hoge r
stan dpun t beli cht" trok wede rom grot
e
belan
gstel l:!..n g . Dit jaar
werd in deze seri e door de volge ;1de
zes wisk undi gen het Noor d
gevo erj:
Prof . dr . H . J . A . :lupa rc (Del ft): "Ove
:lijns tukk en in de Eucl idisc he meet kund ratio nale en ir!'.' ation ale
Prof .dr . C . Viss er (Lei den) : ''Ove r enige'' .
taire diff eren tiaa l - en integ raalr el<e e punt en uit de elem en ning " .
Dr . W. Verd eniuz (Gro ning en): "Spl itsin
g in ln1ad raten en de meet kund e äer geta llen " .
Prof . dr . ir . A. I . van de Voor en (Gro ning
en): 'Het bina ire geta llens telse l en àe alge bra van Bool e' .
Prof . dr . J.H . vnn Lint (Ein dhov en):
"Ove r de prob leme n rond de
verd eling van recr/ .;hoe kcn in onf~elijkc
Prof . J . J . de 1 ot1(;h ( Ni.jm ecen) : 11 De n<' vier kant en' .
'cuu rlijk e geta llen en de
axio ma's van Pean o" .
e . Prof . dr . F . van der Bllj hield ... n
een seri e van vi,jf avon dvoo t'dr:: ichtc n het Math el'iat isch Centr i:r:i
over het wer'k van de Du~tsc
wisk undi ge r.: . Heck e .

§

~ .

Buit enla ndse bezo eker s
De Japu n3e ~1skundige Prof . J . Naga ta
Amst erc' am op inst igat ie van het iiath verb leef enig e tijd te
e:na tisch Centt ·um . Hij h:!.cl d
een seri e van drle voor arac hten over
door hem ontw lkkel Ge) moderne~e dlme de (voo r ce~ groo t deel
nq1e thco rie . ~evens maak te
hij een aanv ang me~ een boek over hetz
elfd e onder~erp, dat zal
vers chijn en in de seri e Bibl ioth eca
l~thematica .
Verd er hield en o~ init lutl ef van Je
atde ling Je volg ende buit enland se g~leerden een vo0r jrac ht: Prof
Prof . G. 3ze~~ (~ . S . A . ) , Dr . H . Levi . Prcs ton C. Ham.~er (U . S . A. ),
ne (Eng elan d), Prof .dr .
H. Knee er (Tü:Jin~en), t>rof . Béla ;:)t .-i>la
gy (Hon gari je).

-

§ 5 . Lijst vc:n

:l.11

1;-

'"'2.e-.:.oP~";~l1_, è..)~..:-C ~t_:.:_:·_v~~

19Go Vc..2.'Gch..::n•"'ri

afdeli ng Zuive re Wi··ln. nde
11
ll., 11 1) . ( 1\.ctuJ 003 C.G. Lekl1.:er-l<:c1~\<er. El'!1 111E'tt.o je '"O '.lo.'tlr~

l1t~!.t··11").

Su',:'-! '.'cct ,).)Jo::b -:r. c

006 P .C . BD;.iye n,

007 Jun-i ti

!~~~te,

Cn ":1°.• Ja"est

r:dc.:!:'-til,;crr.1 ':.;,

1

lCl'':0••lcr.H'Jr~l.',

di.n'.)n:;io~

c~onrJP~chtenPPri~).
(

A . H.M .

l~

11

RJ n ·c 1 ".n1 c

009 C.G.

1•

11 p. ( Pr.~~·1::il~·u.)lt0•1").

' 1 !1.c~~u~

J

}lit 'nt:~~

'P.

:,

.... ·'""Cl

~·c"i+:.,,,n).

rP'1 -1:'...[;?r.<-c"l,p 1.- 1
~ .~.-"ctu 11 4 "",ei...,e,-.' )

( ,, .• .'.:'o"l!l'

L~;-cl•;,

_. . tS'~

tncory , ' p .

~

i·:"l''ht.l ~·."ic ·~r

.att • .::s,

""': "' . f. :·"'!'• r,

9

p.

(nr:agation~s

1v2 ~O ~ ( "!t"\l>C) .

: 1;:>

1
r, .' ! l.)"' -.Jc.t,,. ~:,n of n oiL B. van r.f!r Po1·i· !".tnd A.H.~. ,c;·· :_t,J
1 ~vc.:, InèaC':>""'l. in"0·"' ( .d'c';,•" :
[;at. L"J',JS !· '3·.;ne:r ~,~~ '~lG ?2; ~~•<t - 26:, ( 1960).
1
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·-r.r:

S. Lttb'?l.:::!<.i, C

S\.!'.ior;t,

~nru·,_L o;,i.û t"'r. 1 •
Ç~uad1"'ot:'"

f,c t<.i

ro·~~'~

"·•

Ad t! ,,,,,t 1.c::- 0

ts ~•.•

""..L".

::ir thcory ::: .

~ L"'e~J.."--·'ea:1

r'lng,
2 1·r - ·i:: 1· ( -:;r.o) .

§ 6 . Lijst v3n 1n 196c

ver~c~e,en

SJllabi von

c~rsussen,

colloquia

en voordracl-\.. ,e:1

a. Curoussen ei ~c ll oouiu
Coll.:1qui1.'.lll p.adisch-: :-et;a11er (Z . F . Kolcf.::n2, l .r. . Baaycn,
M. A . !"éuI'ice, ~

lc V ·i"e, !L Jo.:'?r, C.G . Le':'cerkeI 'kcr):

Algerr.e;ie :.•1leldlnr.o;) cc-nc.:i.m.l> functies, C'O:;tjr.•tc en dii'fct'cn t.i.ecrbare !'u»cti~3 .. ;-~ -t!cli::;i.;he ;1;;ia"Jor·ing van ulgcbro:ro che
getal len1 1.c~o 1en, ML1,;htr2ck oeP in het ·~ .ch aam der ~ - adische
getallen, ":::iylr:;rcoë r.r · c.j"ht"!r. v-in rctionolc ft.ncties, Ol):•ierkingen bij d~ ~n·;c, ::-·:1:-· val" .' •., , odd .rnó Jr., 64 p .
1-

r.

van der F l i .j , .r!:r'~'...] ! v0ot·dr·::ieh,~cn ever c;etaltheor .Lc, ge in spirecrcl ~">o~· ,1ç,•· 1,.:Jc v111 r: . 1-kcl:e, ?.) '? . (voordrach ten set•'lc) .

H . Freuden~'101.. L.:.n.g"'Ç'"P~.., :i r -:v.=tk•.mc,-1.ge
(cursus r,j_nJl·.ov<> 1). •)

l~chande ling,

1?7 p .

b . Serie "Actt::iJite i.ccr

In deze

Zuivore

~e~•c, ;~c.~ ~:Gel..rd
~l:in~:unöc·. •n•N>cheE'n ,
CO). Qü6, , 0~9 f':1 CC') ,

porten
OC1 E .\: .

)~.i<s;;~·",

o~de~ 3~sric~Hn

van de afdeling
oc:ialv. :..: N'•'de1· gcnocmclc rap-

noc
.i:rr.;"'te ho.-:eP u." Ct:!n ..;raph, 8

1') .

In C:t-zc' seri.... , \·i:):kc t>vc.1;.~r::.: ondet• aurpiciën van -Je ;..ifáe:ing
Zuiver>e l'isl.1.<r P. .".rJt c;;-:1"'fr,1.P ee1··., versct.encn de volgende
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1.

Versl ag van de aföeH ng Toege paste Hisku nde
Leid~nR

en Perso neel

De afdel ing stond onder leidin g van Prof. dr .
H.A. Lauw erier.
Aan het begin van het jaar waren in de afdel ing
werkz aam Dr . ir .
D . .J. ~iofsommer als medew erker, Ir. ;/ . Versn el
als aspir ant mcdcwerl<:er en B .R . · Dams-.;é als assis tent.
Op 25 me art: verli et
Ir. \/ , Versn el het Mathe matisc h Centrw n en aanva
ardde een funct ie
aan de T.H . te Eindh oven . Per 1 juni werd de
Pfdelin~ weer uitcebre id ~e~ een tweed e medew erker ~rs . E . M.
de Ja~er, voord ien
v:erl:~aam op het Natio naal Lucht
vaart Labor a t;oriuM te A::lste rdam .
A1n h~t et~de van het Jaar werd B . R. ~amst~
bevo rjerj tot assisten t-mcà ewe:- lwr .

§ 2 . \/etcn schap pelijk c wcrkza an!":.e den
::_ . hydro :lynam ica
Aai. de weten schap pelijk e veran twoor ding van
de ook in vroeg er
j:ircn door de afdeli n.": TOcG epastc Wisku mle in
het kQdCr ven het
oo~czeeprobleem verri chte onder
zoeki ngen
veel aanda cht
becte ed . In de eerst e plaat s betro f dit Ge werd
edac~je v~n de
door de afdel ing aán het Delta -rapp ort geleveindr
erde Jijdrn gen waarJ?er voora l in het begin van het jaar veelv uldig
overl eg met
è" D=lt11 comm1 ssie heeft !Jlaat sgevo nden. In
de tl':c"à e ,,il<:wt~ is
een begin gemaa l{t met de publi catie van een
reeks artik elen cndcr
~: naam "The North Sea Proble m" in de
Proce eding s van de Kon ink15 jkc Nerle rlands e Akade mie van Weten schap pen,
die :·..m '>3?T:.:!nvat::c;·i:J overz icht gev~n van de belan grijk
ste onderzoekin~e;1 "etrc ff,~. Jo :e 1~atcrbe~:eging van de Noord
7.ee . Tot nu toe zijn hi-=irv an
vijh d0len versc henen . In deze serie
zijn ook enkel e vroeg ere
cn~cr~~ekingen va
.rof. dr. D. van Dantz 1g in een docr Pro~
,u·•e-r iet• be~1erkte verr,i e opgen omen .
In 1960 is een aa;:vanc:; ge::taa k:; met ce"I zuive
r numer icl<e behan de 1 in~ van de aan het Noord zeepro
bleem ten grond slaG ~l. ;~ende
p1r~l~lc dif~erentiaalveraelijking
en met behul
vuct•l opig bepe:-·::e::id t ·~ het cen-1c udigcr ~!val p van de X1 . Zich
, Naarb.t~ 0e invlo ed
va~ ?r Gorio lis - krach t verwa arloos
d wordt ,
de de heer Damut é
crin een rekenp rogram ma ti' ontwe rpen, waarbslaag
ij het o.a . r.;oge. !.iJk
~~c z!e~n met een tam~l:i.J~ wille
keuri~ boJem µroflc l te behan delen . Het progra mrr.a we rel in juli met succe s gedrc
:üd e'1 tooncJ c
c• .~0rrcnd~ wijze de invlo ed van een naar de oceaa
n tee toene rr.zn te diept e vergc lelrnn r.ict e(;n zee van overo
l gelijl <0 dJ.ept e .
Er ·cr~en een aanta l rekens chema 1 s ontwo rpen
krach t van ~orlolis ln be3ch ouwin g te kunne tenein de ook de
heet• Da111~té steed s de proe;r amme ring voor de n X1nemen , ;raarb lj àe
verzo rgde . Hier;:!. 1;r,~rl"n telke ns weer moeil ijkhed en onder vonde
n in V:Jrba nd
i11c·c 1-:,;)t opL·z den van numer ieke
ins'~abil:i.te).t . Aan het eindt? van
hc'u vcrGl agJaa r is echte r een nieuw schem
a
;teld èat naar
rctlcl iJlrz vcrwa c:1tin g voldo ende stabi el zal opge:.
blijke
n.
uc l~ncc deze weg verkr egen numer ieke resul
fende NiJze aan te sluite n aan en ovcrç• crï tetaten blcko n op trefste~.r.:"'1 net de c>crde r
·c~~~ enaly tische weg verkr egen
resul taten .

-186 . Ten behoeve van enkele universitaire laboratoria werd een aan-

tal kleinere problemen OP6Clcst, resp . werden adviezen verstrekt .

7 . De resultaten van enkele onderzoekingen gedaan hetzij in eigen

research hetzij ten behoeve van andere afdelingen, werden neergelegd in een aantal techn i sche notities (~N 14, 15, 16, ~1, 18) .

8 . De in samenwerking met de Rckenafàeling gemaakte tabel van de
Fourier-coëfficiënten vt.r, "o;gevoegde bol1'unct1es kwam gereed en
wercl gepubliceer::l (R 47) . ..::en teeds vroeger behaald resultaat
over bolfuncties werd en ~ · inn uitgebreid en eveneens gepubliceerd (TW 60).
§ 3 . Cursussen, col loc11ia, lezingen, examens
o . Het 111 het vorige vc~~D1~joar in namenwerking met het Nationaa
'Luchtvaart Laboratorium geo::-gnniseerdc colloquium over "Karakteristiekenme~choC:en bij po rt:Hile differentianl vergell.jl<ingen"
werd dit jaar voortgezet en b0i:iindi,3d . Sprel<ers waren : Prof .dr.
E. van Spiegel en de ha~en Ir. P.J . Zandbergen en Drs. E . M. de
Jager.
b . Prof.à!' . !-!.A. L:mwcrier en Dr . ir. D.J. Hofsommer hielden elk
een lezing i n cl~ ~er1c "Actualiteiten" r>esp . over "Problemen
van kunstr.iatige sate::.11-Jten" en ''Kanttekeningen bij een diffrac tieprob1.ee:n •rnn Sc:nme::-fcld" .
c . Drs. E . M. de Jager hleld in Stresa voor het congres van toe gepaste mechanica e:-;1 lczin~ over een door hem op het N. L . L.
verrich~
onderzoek.
d . Prof . cir. :I . J\" Lc ·:ï·ierier en Dr . lr· . D.J . Hofsorruner traden geau1•ende cnk'l~, '"e.rnn l: ls r;ccrirn tteerden op bij de eindexamens
der gymnas la.

§ 4.

Con~rcssen

De 1:iedcwe~lccrs va!'l de ofdcllng na:nen begin septernbet• oeel aan
het conc~cs von toee;ep:rntc mechanica te Stre:ia .

§ 5 . J3u;1 '·'lnJ .ndse

bezo~l:e,.,s
Van de talrijke bezoekers

aan de afdeling noemen 1•1e D~· . VI .E .
HHlinms (Livcrf.Joo:'..).. Dr . IL Levine (Londen), Dr . P . M. Arscott
(Londen), Prof . t .u. H~inc (Michigan) en Prof . dr. R . Sauer
(München).
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§ 6 . Lijst van de

~n 1960 versch enen rapoor ten en notiti es van
de
afdeli ng Toegep aste \'/iskun de

TH 55

H . A . Lauwe rier , 'Ihe North Sea Problem Vl . rJon-S tationa
ry

wi ndeffe cts in a rectangular bay .

TH 57 H.A. Lauwe rier, The North Sca Problem II. Influe nce of
TW 58

H. A. Lauwe rier ,

TW 60

6:>

D.J. Hofsc!llmer ,
D . van Dantzi g
H.A. Lauwe~ier,
H .A . Lam'ie rier,

TW 66

H.A . Lauwe rier,

TW 67

H.A.

Lam1e rier,

68

D . J.

Hofsonuner,

'l'W 6!f
T\-1

TW

a stat1o nary windfi eld upon a bay with a
uniform dept h.
The North Sea ProblcM III. Influe nce of
a station ary windf1 eld upon a bay with
an expon entiall y increa sing depth .
Invar1 ants of' functio ns on a sphere .
The North Sea Problem IV . Free osc11 lation s of a rotat1n g rPnt?n gulnr sea .
The North .3ea Pro blein V. Free motion s
of a rotatin g rectan gular sea .
Soluti ons of the equati on of Helmh oltz
in an angle II.
Solt\ti ons of the equati on of Helmh oltz
in an angle III .
On the half - ~Jlane diffra ction problem .

TN 1~
Tr. 15

to.

H .A. Lam1e rier, The e;enel."<llized poten tial of an
ellipso id .
H.A. Lauwe rier, .n. note on the zeta - rune tion of Riemann Hur1·11 tz .
TN 16 H. A . Lauwet •ier, A note on a paper by H. Levine .
TN 17 H . A. Lauwer !et•, Pertur bation of orb1ts of Earth
-satel lites
by atmosp he ric contac t .
TN 18 D . J . Hofsommer, Notc on the vector e~u3t1on
rot ~ = ~ .
TN 19 D . J . Hofsommer , Een stroml ngspro bleem .
R 478 D. J . Hofsonuncr Table of Fourie
r co ;~cients of assoc1 ated
l!i . L. Potter s ,
Legend re functl ons.

* Versch enen als rappor t van de Reke~afdel1ng .
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§ 6 . Lijst van àe in ·1960 versche:n en rapporte n en n01:i tics vnn de
afdelinp; Toegepas te \hskunde

T\'1 68

H.A. Lauwerie r , The North Sea Problem VI. Non-Stat ionary
windeffe cts ln a rectangu lar bay .
H.A. Lauwe r ier, The North Sca Probl em Il . Influenc e of
a stat1ona ry windfiel d upon a bay with a
uniform depth.
H . A.· Laul'1crie r , The North Sca Problem III . Influenc e of
a stationa ry windfiel d upon a bay with
on exponen tially increasi ng depth .
D.J . Hofsommer , Invarian ts of function s on a sphcre .
D . van Dantzig 'l'he North Sea Problem IV . Free oscilH. A. Lauwerie r, lations of a rotating rcctangu lar sea .
H .A . Lau1·1eri er, The North Sea Problem V. Free motions
of a rotating rectangu lar sea .
H.A . Lauwerie r , Solution s of the equation of Helmholt z
in an angle II .
H.A. Lauwerie r, Soltition s of the equation of Helmholt z
in an angle III .
D. J. Hofsommer, On the half - ;11.ane dii'fract ion problem .

TN 14
TN 15

H.A. Lauwcrie r , The gene r alized potentla l of an ellipsoi d .
H.A. Lauwcric r, A note on tht: zeta-func -tion of Riemann -

TW 55

TW 57
TW

58

TW 60
T\'I

64

TW 65

TW 66
TW 67

Hur~1itz .

H.A. Laui~el'ier , A note on a pape r by H. LevJ.ne .
H . A. Lauwerie r, Pert urbation of or bits of ~Prth - satellit e s
by atmosphe ric contact.
TN 18 D. J . Hofsommer , Note on the vector equation rot
=
TN 19 D. J . Hofsommer , ~en stroming sprobl eem .
~ R 478 D.J . Hofso:"ll'l'.er Table of Fouricr coeffici ents of assoc1at ed
M.L . Potters ,
Lcgendre function s .
TN 16
TN 17

v w.

~ Ve r schenen als rapport van de Rekenafd eling .
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§ 7 . Lijst van de in 1960 verschenen oub11cat1es van de afdeling

Toegepaste Wislmn..1e
De hieronder vermelde publicaties zijn tevens als rapport verschenen . De titels zijn verkort weergegeven. Voor de complete
titel zij verwezen naar de lijst van de rapporten (§ 6, blz . 19),
In de Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen vers~henen:

D. van Dantzig en H.A. Lauwerier, :'he North .::ico Problem I .
Proc. A 63 (1960) p . 170-180 .
(TW 6:
H.A. Lauwerier,
id . lI, Proc . A 63 (1960) p.266-278 , (TH 5'
H . A . Lauwcrier,

1à . ITI. Proc . f\

§1

(1960) p . 279 - 290 . (TW 51

D. van Dantzig en H.A. Lauwerier, id . IV. Proc . A 63 (1960)
p . 339-35 1+.
(TW 6J
H.A. L<iuwerier,
SolJtion~ of the eouotion of Helmholtz II .
Proc . A 63 ('1960) ~.355-372
(TW 6i
D•.r . Hofsommer,
Invariants of functlonc on a sphere.
Proc . A 63 ( -1960) ::>.397-~01.
(TW 6(
. J . Hofso:r~"!ler en M.L. Potters, Table of Fourier coefficients .
Proc. A 63 (1960) p.460-1~80 .
(R 47!
In Applied Scientific Research verscheen:
H.A. Louwerier, f..xial polnt char~e 1n a serr:i-infinite cylinder .
;..• S . P. • B §_ ( 1960) p . 277 - .?89 .
( TH l!l

r:v .

Versla g van de afdeli ng Mathem atische Statis tiek

§ 1 . Person eelsbe zetting

Samen stellin g op 1 januar i 1960:
Waarnemend chef en advise ur:
Prof .dr. J . Hemel rijk
Sous-c hef?
I~ . ~ . R . Bloe~ena, subafd . Statis tiek
J . Kriens ,
Rubafd . Beslisk unde
Medewerl<crs:
Mevr . Dr . ' . vnn Eeclen
G. de Leve
Dr . C.G.G . va~ Herk
.J . Th . Ri..mncnb'Jrg
S .C . van Hest~henen
F . Göbel
A . Hnitsm a
Ass .. 1ede1·1erkers:
Mevr. G. Klerk- Grebbe n
F.W. Steute l
Statis tisch rekena arster: Mej . C . Korswagcn
Assist enten:
P .G. Pelle
J . u . Perdec k
Techni sche assiste nten:K .J. Arwert
M. Vr-ugt
A . 1 ukács
J . van Oosten
Secret aresse - typist e: MeJ . G.S . van der Sluis
De volgen de person en werden in 1960 nanges teld:
T. Harkema per ·15 . 1.'GO als ê~sistent
Mej . H. M. Owen per 1 . 2 . 60 als techn . ~Asistente
B.M. S . van Praag per 1 . 5 . 1 60 als assist ent
J . van Meurs per 18 .7 . 1 60 als adsp . medew erker
J .A. Uyterl inàen per 1 .9 . 1 60 aln adj. medel'l erker
Mevr . H. van Iersel-v~n Veen per 1 .9 . 1 60 als techn . assist ente
P. van der Laan per 1 .9 . rt,o ali; adsp . Mede1·1el:'ker
C. L. Smid per . 0 . 1 J al ass1st ont
J . van del:' Lune ~er 1 . 11 . 1 ÓO als techn . assist ent
tel:'wij l de afdeli ng verlie ten:
A. Haitsm a per 1.5 . 1 60
A. Lukács per 1 . 5 . •60
J .V. Pcrdec k per 1 . 8. 1 60
Mevr . 1 . Klel:'k- Grobbe n per 1.9 . 1 6C
Ir. A.rr . Bloemena overle den 26 .9 . 1 60
B.M . 3 . van Praag per 1 .11 . 1 60
Mevr . ur . C. van Eeden per 31.1? . 1 60 .
1

Nadat de afdeli ng in 19S9 ernsti g get~offen was door het heenga
an
van de chef Prof . dr . :::>. van Dantzi g, 1:erd in septem ber
opnieuw een gevoel ig verlie s gelede n door het onver-w achte 1960
jden
van de sous-c hef voor statis tiek Ir . A.R. RloemPnA. Sin~~overli
~PrPmhP~

-

t!.-

1954 als medewerker en vanaf mei 1958 als sous-chef van de afdeling

1~erl<te hij met g r ote ijver en veel enthousiasme in de mathema tische
statistiek, zowe l de theorle als de toepassingen . Een dissertatie
over "Contacten tussen aselecte punten in een rooster" {zie § 3,
S 1960-8) was in vere;evordcr:Je staat van voorbereiding; grote delen
kunnen vermoedelijk in voor- publicaties geschikte vorm gebracht
worden, waarmee in 1961 zo spoed1~ mogel1Jk zal worden begonnen .
Blocmena 1 s aandeel in de dagelijkse '.!.eidini; van de afdeling werd
voot'lopig door de heer J. Kricno overgeno:nen.

Op 1 ol<tober \·1erd Prof. rJ .'. J. Hc;1elri,jk benoemd tot chef van de
afdeling. De heer J. Th . :~.mnenburJ promoveerde op 25 mei cum laude
op een proefschrift, geL teld: "On the use of M'.lrkov-proccsses in
011e-servct:' waiting-time problcms and l'.'enewal theory"; per 15 september 1960 ~1erc1 hij benoemd tot lector in de waarschijnliJkheidsrel<ening en analyse atm de Uf1!vero1iteit van Arasterdam, sinds welke
datum hij tevens optrccot als advis0ur van de afdeline .

De heer F . Göbel werd per 1 Ja.1u.ir1 1960 aangesteld al:.; medewerker
en de heer P. van der Laan per 1 ncverr.ber . De heer F . W. Steutel
werd per 1 januar:!. ;;evorderd tot assistent-medewerker. Op 1 mei
verliet de heer A.:1 . Haitsma de afdeling en aanvaardde een werkkt'ing bij het P.eac i.-Or-Centrum-Ned~rland . Na vanaf janu3r1 1951 als
assistente respec t:<.e\•elijk assistent-::,e1..e".·1erk:"ter uan de afdeling
verbonden te zijn ge;·Jeest, nam Mevr . c . Klerl{-Grobben op 1 september af8che~j . Mevr . ~r . C . van Eeden , eveneens slnds januari 1951
verbonden aan de afdelln~, vertcok in Juli naar de Verenigde Staten,
oorspronlcelijk als cast:1oogleraar vooe een jnaro in de mathematische
statistiek aan de universiteit te East-Lans1ng {Michigan), welk ve rtrek per ultimo december echte: rJefini';ief ge1·1ornen is .

§ 2 . Algemeen overzicht ve. n de 1-1erkza41r.:!1cdcn
Gedurende de eePste nel..::t van 19'>0 waren de werkzaamheden van de
mede1·1et'kers op vr:!.jwel dezelfd~ \ÜJ:::Z verdeeld over theoretische
onderzoekingen, schrijven en geven van cursussen en consultaties
als in de voorafgaande jaren . 1-<ct uit\"d 1 len van het merendeel der
oudere mede:1·?erke1's omstreekr; de zomer haà tot gevolg dat de overblijvenden in het naju~r 1o vclle tijd ~eesten besteden aan reeds
aangegane verpJlchtinr;en tegenover der-den en aan het inwerken van
nieuwe medewerkers . Dit zijn Ge bczwareu,.verbonden aan het regelmatig opleiden van n.Leuwe lG:•::cl~'::en, <lie ::;oms YJa enige jaren wèer
vertrclcken, welke bezl'larcn zicl1 in de verslagperiode :;ter!<er dan
gewoonlijk deden voele~.
Het theot'etisch om:eczoek 11as hco:'dzalcelij 1< georilinteerd op de statistische onder\~t.:?!':;Jen: cent 1cten tussen aselecte punten in een
rooster (§ 3, S 1960-8), Je vcrcel1j~ing van verdellngsvriJe en
overcenkomzt1ge klassieke toetsen {§ 3, S 1960-S1, S 1960-64) en
de besliah."Undige onàer1·:eri:.en: wacntp.•oblcmen (§ 3, S 1~60-7), voot"raadproblemen (§ 3, S 1960-6) . Vcnl ~ijd we~j besteed aan een cursus, die zowel wat de opeet als de inhoud betre!t afweek van de tot
du:wcrre geor-gcnisecrdc cursus:)en. In de hier bedoelde "leergang
Besliskunde" wordt aan deelnc,ncrs ult het bedrijfsleven in ongeveer
30 dagen een ( post - academiole) 0 1)J.eidJng gegeven .l.n de viislrundige
achtergrond van besEskunc.Jic;e r.ietlloden ~§ 4, ~ 1960-l1). Het consul-

tatiev e werk omvat te onder andere steun aan een groot
aanta l promovendi in de genee skund e en tal van adviez
aan het bedri jfslev en,
zowel op statis tisch als beslis kundi g terreien
n . Voor nader e detai ls
wor dt verwe zen naar de parag rafen 3 en 4 .
Prof , dr . J. Heme lrijk werd per 1 oktob er 1960 als opvol
ger van Prof .
dr . D. van Dantz ig benoemd tot lid van het Curato
rium voor de bij zonder e leerst oelen van de Stich ting voor Hoger Onder
wijs in de
Actua riäle Weten schapp en te Amsterdam . De heer J . Krien
Prof .dr . J . Heme lrijk op als lid van het bestu ur van de s volgd e
Opera tionel e Resea rch van de Veren iging voor Stati stiek Sectie
.
Prof ,dr. J . Heme lrijk, Ir. A.R. Bloem ena, Mevr . r . v
S.C. van ~estrhenen, Mej . C. Korsw agen, P.G . Pelle en . van Zeden ,
woonden het van 10 tot 13 mei door de Biome trie Socie J . ri . Perde ck
ty in Leiden
georga n:!.sec rèe sy:nposium hij over "Quan titativ
e
Metho
ds
1.n rharm acology " • Prof . dr . J . Heme lrijk en Mevr . Dr. C. van Eeden
hielde n
er voord rachte n (§ 9 en 12). Prof . Heme lrijk
wus voorz itter van de
cectie "verde lingsv l'.'ije Metho den" . Mevr . Dr . C.
van Eeden nam aan
het Actua rieel Congr es deel , dat van 15 t/m 23 juni
vond te
Bruss el . De heer J . Krien s bezoc ht de "Secon d Internplaats
ation
al
ferenc e on Opel'.'ations Resea rch" , welke van 5 tot 10 septem Conber 1n
Aix en Prove nce werd gehou den,
~afdeling Mathe matisc he Stati stiek
~erd o
toegep aBte statis tici uit Duits land, t.w . . a . bezoc ht door een team
H. Geske , Bet"lijn
R. Lang, Stutt gart
Prof, E. Rossow , Bel'.'li jn
"" . Rusch , München
A. Kettm ann, Sinde lfinge n (\fürt t . )
Voorts door
Hilmal'.' Grimm, Jena (Dui tsland )
N.J . Laubs cher, N.Fis .N.L. (linie van Zuid - Afrik a)
Jon Stene , Insti tutt fot" matem atiske rag Univel'.'si~et i
O~lo -Blindern
(Noorw egen)
Prof . Sigel ti Morig uti , F'acul ty of Eng!n eer1ng
Hasso von Falke nhaus en, "'lrms tadt (Duits land) , Univ . of Tokyo (Japan )
M. et Madam<.: Guy d 'Herbe rnont, Parijs (F'ran l<rijk)

3. Theol' .'etisch e onder zoekin gen
1960- 6 Voorraadp~oblemen (:nter ne opdra cht)
De resear ch betl'.'c kking hebben de op vool'.'1'.'aadproblemen
dit jaar voort gezet . Versc hillen de behaa lde result~te werd
wachten op publi catie, die echte r door het spoed eisend e karak
ter
van andere opdra chten werd vertra agd.
1960-7 Wachtt~ Jdpl'.'oblemen ( intern t- o .·ach" )
De t"escnl'.'ch op het gebied van wacht tijdpr oblem
werd op be perkt e schaa l voort gezet . ~esJltaten behaa ld inenvool'.'a
jaren ·arden gepub liceer d in een proef schri ft (zie§ fgaande
2) .
V~rdel'.' werd een gecombineel'.'d wncht
- en verlie sprob leem met
zeker e ,,riol' .'itcit srege ls bestud eerd; de resul taten hierva
n
zijn nog niet gepubliceer~ .

L

-c:.-r-

1960-8

1960- 11

1960- 12

1960- 13

Contactpunten in een rooster (lntcrne opdracht)
Het aantal contacten tussen aselecte punten in een gegeneraliseerd rooster was het onderwerp van de bijna voltooide
dissertatie van Ir . Blocme~a. Hij schreef hierover een aanta 1 rapporten (R (, S 257, s 266A, S 268, S 278) één publicati~ (§ 8, S 258) en hjeld er een voordracht over(§ 12) .
(Deze v L· ,1:.:L tb<H'e a l'l.)" ir.. uo rd cl oor• zi Jn ovcrli.jclun 3 ft;e br'olrnn . )
Zijn mi13e::.aten aantcke;iing<.!n zullen voor publici:ttie geschikt
Niet-:lineaire p:'.'op;rammeri1ig (interne opdracht)l5emaak t \·/orden.
De in het vorig ,:iaarverslëp; genoemde literatuurstudie werd
voortgezet. Ee~ a.intal oel~cr.:le resultater. \~erd vcrNerkt in
de cursus Oper3tio~s Research II (§ 7, S 246 (C11) hfdst . IV)
en de L8crgór:~ Besliskunde (§ 7, S 265 (C13) hfdst .XIII).
Tevens werd een nio1.11"·c r..ethodG voor het opl oRs<"n van eenvoudige stochasti"ch0 proe~a~•1eringsmodallen gevonden .
.
Montc-Carlo methoden (intern~ opdracht)
het
van
tengevolge
is
rr.ethc.fon
De resear-:h in J..onta-':zr::..o
vertNk v.;n één der medewer:{CrS tijdP.lijk gestaakt . Een adspi·
rant-:nede1·1erker wordt thans in deze materie inge1·1erl<t .
De 1-verdelin,:.; (interne opût•acht, nede opdracht van een advicoburcou)
Het onderzoek n3&r een reeks met de (-verdeling samenhangende problemen wcrJ in de eerste helft van 1960 voortgezet,
doch in het nej&~r ~·1~r;c;1c het yertrek van de betreffende mede
werker onderb~oken. In 1961 zal de st~dic worden voltooid en
samenccvat i~ een rap1ort, dat als vervolg op ra)port s 250
(jaarve~sl~r, 19~S, § 8) za) versch:jncn.

1960-39

De hyperi.;eo:netrJ.'>cn e verueling ( intcPnc opdracht)
Het in 1959 be(l;onnc .1 ond:.rzcc:: mwr de voorwaarden waaronder
de hypcr13eor:1c';r·~.:...c!1c "·r~~oJ.i~O' in de limiet naar oen andere
verdeling conv~t~ecr~ ~c~d afgerond . De· resultaten zijn sa mengcv.:it i:' een ·.: :;il:cl (s 254 (M80a) in § 8).

1960-51

Experim:rntcc:;. cnderzoi:>I' 'lar r ondcrscheidingsv erhoÎen van. do::
toet<>:.~··~n 1,i~~oxOiïC~':i-~uoenc (ir. terne oparac t
Voor verschillen~e ver~!lin~Pn ~er~, op grond van een steekpt'oevcnond'Jr;.·01!! 11r..t orCJ )t·scheiC:.i.ngsverm ogen van de toetsen
van Wj lco·rn1, c,n Si.:ud0, t, "'c;,•g;clckcn. De resultaten werden geprcsenceard ..>p h"'t ~ yr;pu~;il~ .. 1 v:n de Biometrie Society in
Leiden(§ 2,; (":!''il•\ : 9 en 1~).

1960-53

Multivariate ann~ys~& en ~actoranalys~ (interne opdracht)
Behi:ilve de i:;h0or1C" dor !~2.--:cnische co:-relai:;ies on lcanonische
analyse (zie ook ~960-76) wer~cn LJwlcy's meest aannemelijke
schattingen van ~1ctorladir.~en bestudeerd en werden uittreksels e;emaakt uit cn!<:clc har.dbocken der ractoranii lyse .

1960- 58

Waarschi,ir.~i:lrh-?1.ds:.~"'kcn~ nr; (interne opdracht)

Er werd ec;; b~Gin g:;::nac!~t ~-:?'; een systematische 11 teratuurstuclie van de 1•anl·r-c:1j jr.1:'..j!{heieisrelcen ing en de :!.nfot"lllatie theor1 e _

1960-64

Vct"p;el:i l<:ing van de ondersc heidin svermor ;ens van l<lassie ke
toetsen en van verae 1ngsvr.i., e toe sen interne opdt'a~ .•t
Begonne n werd met de bestude ring van de uitgebr eide literatuur over dit ondenwe rp . Voor een aantal verschi llende
verdeli ngsfun cties is de Pitman -efficie ncy bereken d van de
twee-st eekproe ven toets van Wilcoxo n tegenov er die van
Student .

1960-76 Discrim inantan alyse toegepa st op testres ultaten (opdrac htgev~r:
een wetensc happeli jk onaerzo eker)
Een studie weru gemaakt van de methode waarop Eysenck met
behulp v1n psychol ogi:::chc tests een àiffere ntiatie maakte
tussen normale persone n, neuroti ci en psycho tici . Een
groot de0l van dit onaeczo ek han3t samen met opdrach t

1960-53 ,

1960-96 T1·1ee dimens ionale paramet er·vr:!.je toets voor 2 stee1q?r oeven
(intern

e opdrauh c)
Enkele sui;ges tles. weU:e zouden kunnen leiden tot het opstellen van een tweedim ensiona le parame tcrvriJe toets voor
2 steekp~oeven werden onderzo cht; het onderzo ek wordt voortgezet .

Korte 11te1•a tuurstud ies werden gemaakt van:
1960-11~ ':.{ 2 -method cn
1960-16 Varian tie-ana lyse
1960-26 Vervan ginr;sth eorie
1960-60 Toetsin gstheor ie
1960-79 Beslisk undige ncthode n

§ 4 .Cursus sen, consult en en opdrach ten van didacti sche aard
1960-2
Oritinte rende cursus kansrekenin~ en statist iek (intern e opdracht]
Deze speciaa l voor le~aren van tet middelb aar en voorbe reidend hoger onde~wije bedoeld e cursus werd in Rotterad~ gegeven en voltooi d in opril. Een analoge cursu~, te {l;even in
Arnhem iu in voorbe~1id1ng .

1960-4

Leet•gang Deslisk undè (intern-: ? o làracht: )
Een aant~11 medewe1•lccrA besteed de veel tijd aan het samenstellen en geven van een lcerr:;an g besli.sl<un·de . In deze op
het bed~ijfsleven ingeste lde cursuF is na inleidin gen in
de diffe1• entiaal - en 1ntegra alr;;kcn 1ng, statist iek, waarschijnl ijkheid srckenl nG en vector- en matrixr ekening een
ovel"'zic ht cegeven \·an alle r;angbar e beslisk undige methode
n.
De leet'gan r, omvat .30 àa~en, \'laarop les wordt gegeven en
zal in het begln van 1961 worden voltooi d. De inhoud van de
eet ote 1S hoofclstukl<en is opgenomen in § 7 (S 265).
Pror.;rammcren voor ARMAC en X1 (intern e opdrach t)
De i~ novembe r gegeven ALGOL-cursus werd door een tweetal
leden var. de afdelin r· b.i..:l.p:_c1·1ooncl.
0

1960-5

1960- 19

1960- 31

1960-3 2

1960- 38

1960-4 8

Cursus sen 3eslisk unàe (intern e opàrac ht)
De elemen taire cursus "Opera tions Resea rch" werd dit jaar
be~inrli~cl met de behand eling van het hoofds
tuk Spelth eorie
De l'lisi<. indiL'.e cursus "Opera tions Resear ch" werd dit jaa r .
voortg ezet ; er werden erie nieuwe hoofds tukken
geschr even ,
respec tieveli jk over lineair e( niet-li neaire en dynami
sche
progratr.:!'.ering (zie § 7, S 246 J . De cursus óuurt nog voort
.
Cursus Nauwk eurighe id vnn Waarnemings r esulta ten (opdra chtgever : een indust rie)
Deze reeds vroege r gegeve n cursus 1~erd herhaa ld v oor het
person eel van een lndust rie .
Steekp roeven bij accoun tantsco ntr6le (opdra chtgev er : een
accoun tants 1rnntoo r)
De belang rijkste ln de afgelop en jaren toegep aste contro le method en met aselec te steekpr oeven werden sameng evat
i n een
rappor t (zi~ § 7 , S 274 en S 274A ).
Lezini_,en over be:;llss lngsvo orbere iding met beh..ilp van 1üskuno1ge method en (opdra~h~gever : een adviesb ureau )
In een vlerta l voordr achten werd nap:egaan op ~1elke ~1ijze
men te werk g:~at bJ.j het toepass en van wiskun dige method en
om problem en uit de organi satiep ractijk op
en
aan 1•1elke e:l.sen deze pr·Jblem cn "".\Oeten voldoeten, lossen
opdat
toepas sen van .. is kundige method en zinvol is (zie § 7, het
S 264) .
Invloed van etransp lan;eer de bijnier en bi embryo ' s van
lppen opa r-::1c,1tgever : ee:: me icus
Het materi aal bevatte geen signifi cante , maar we l enkele
opva l lende resulta ten; een verbete rde proefo pzet werd voorgesteld .

'1960-56

Bepalin g van de optima le vestig ingspl aats (opdra chtgev er :
een indust rie)
Een r.icthocic 1·1crè eangeg even om de optima le vestig ingspl aats
van een centra al magazi :n te bepalen .

1960-5 7

Invloed van noriet op re3oro tie (opdra chtgev er: een industr ie}
Een phtirmacoloi=;isch or.derz oek, waarvan de stati's tische analyse dool' onvolm aakthed en in de proefo pzet
gec0mp liceerd . :ra rir ·iit ,rengen van een voorlo pi5 ~;orclt
rappor t (g ·1·1 ,
S 1960-5 7(1))we r d het Ltatist ische onderz oek voortg ezet .

1960-6 1

Toepass~ng

van factora nalyse (opára chtgev er : een psych .
adviesb ure:::u)
Enkele advieze n werden gegeven inzake äe verwer king van de
kwanti tatieve resulta~en van de kleure ntcst van Lüsche r .
Toepas sing van de klassie ke factora nalyse werd afgerad en
Bij gebrelc aa:1 e~n wer1<elijk geschi kte method e werd het .
materi aal slecht s georde~d, en uit deze ordenin g werden
enkele voor lopige conclu Jies getrok ken(§ 11 , S 1960-6 1(1)) .
~~---'==========,,,...,...--------------~

=---

-.::. ( -

1960-63

Statist ische bewerki ng van c ovens over zcnuwp atienten
voor een me isc pre~ sc.~r ... 1·c
Het waarnemingsmatcri~al van de onderzo eker werd vooral
onderzo cht op het optreJe n van colncid enties van versch illende eóische uategor etin . Cnder andere werd een uitbijtertoet s t~~gepast (§ 1~, S ~960 -63(1)) .

1960-65

Model voor de voetbal pool (intern e opdrach t)
Getrach t werd een schutti ng te vinden voor het 5% punt van
het aanta: derde prijswinnanr~ bij een eewijzi gd prijzen stelGcl .

1960- 72

De stat:!.s~ic··~ uchter het s ;uu.· (intern e opdrach t)
Een in Statisti Gch Nieuws onder de20 titel gesteld probleem
o~c r het crtstat n van files op een weg waar
auto's elkaar
niet ku:.r.en pa::rneren \·IC.t'u opgelos t, ingcstu urà en bekl:'oond .
Het rapr-o~·t is l<laargc .nankt vi:-or publica tie (zje § 7, S 272 ).
Structu ur van iJOlyr.iet'cn : opclrcch tgevcr: een chemicu s)
}·e· problce.11 :.:an a1s volg·;; gefor:nu leerd l'lor·Jen: het molecuu l
(polyme er) ~cs~aat uit een lang~ keten van afwis~elend x-en
• 4 roe~~n, die een s~nch~~tische or1Unta tie
bezitte n .
:::euerc t1~ee nabur.i.g e x - "!;roepen l~unr.cn een verbind ing aangaan . E~enzo twc0 naburig e ga1sole ecdc groepen , als geen
reactie s meer mogcliJ k zijn . ijet bleek niet mcgellj k om op
korte te mi.!;": ec:-i oplcï'i!n :::; te vinden . Geadvis eerd t'iet'd
om
Monte r.,::pJo rrirthcde n t.?c te ')8Cscn .

1960- '(3

1960-78 B:!.bl:!.oc;_rnf'i.E. VP.L'( cl~ ~"·1rije

riethod~ ( 7-.nterne opdrach t)
?er aanvu~~in~ v~m t.en biblio~raphic over verdeli ngsvrij e
methode n ln ".:-oul:'r.al C.•" the America n Stati~t.ical Assocta tion 1'
48 ( 1953). \~~1-..:: C'"':. Jl.j.;'; s1r.~.;nccstc· 1.c1 van in Nederla
sindsdi ell ·1c.r·-·1...11e.11....1 y.·1:.i11ca ".;.1...3 over dit onderwe rp. nd

1960- 86 Regrerisien_rob1_cmen ( ·JoOt' ·::?.:.n uhenis,· h •?rocfsc hriJ't)
In een mt'-".•vo"u"~~ li.1.-:·1.:.•· t·0r;i•cssi0t)rOl.':i.Cf?m "..,-:.~' alle
variabe len =t~ch~stl~ch zijn w rden de regressieco~fficiän 
ten geschat, l"('t de form•1Le van h,2t "gc~~one" model, waarin
slc~ht3 éé:-i v111·i îl cle ~ .... , d .• rn'-J sch 1rnt'd'. vcr0nde N1telcJ
. GeVl:'aa['l '·1t:.rë C'.î.' d-: cro~uiverhr)id vall àe~e oc:1ott1 ng bij kleine
sto~tngsvorl~ntie t~ ~c ~~acti:k te vnr~:arloz~n
is en of
àeze: onzuivc rhelc4 rlet ulti.~d l<l0ln :iH -:; , o .v . clcze storing svarlon~ic . ~~ c1rste v~nc~ wcrJ bevcc~ige~d
beantwo ord, cle
t1"ecàc 1.: '"Of' niet 0:1der·::o~ht .

1960-90 Woorde nlijst statisti sche en bc~lislcundisc termen (opdrac ht gevel': e:rn t ... ch·~-ln,:;~- ----- - - - - - " _ _ __
Op vcrz0ek var: de co:nmisf;.le "Hoordenl.i.j~t van bovengenocll!de
Stichti ng wel:'d ~rittek zelevcr d op een ontwerp voor een woordenliJs t .
11

1960-92 Steekproeven bij accountantscontr$le (o drachtgever: een
accountantskantoor)
Drie lezingen werden gehouden over de mogelijkheden van
aselecte steekproeven bij accountantzcontr$les .

1960-95 Uit1·1erken collegedictaten Prof . Van Dantzig (interne opdrach
Het dictaat van het laatste jaar colleges van Pro~ . Van
Dantzig bevat een nleu\•1e opboul'I van de waal:'schijnlijkheids rekening m. b . v . Boole alGebra's . De inhoud zal in iets uitgebreidere vorm als rapport verschijnen, welk rapport tevens
zal dienen als basis voor een later te houden coll oquium ,

1960-97 Toepassen van besliskundige methoden (opdrachtgever : een

industrie)
Begonnen \'lerd met na te ga<rn op wel\ce wijze besliskundige
methoGen toegepas+- la.•nnen 1•1orden om o . a. productieproblemen
bij een middelgrote industrie op te lossen .

§ 5 . Commissies en Werk11;roepen
1960-9 Redactie "Statisi;ica Weerlandica"
(Prof . dr . J. Hcmelt'ijlr . -r . J\ .R. Bloemcna)

1960-27 Bibliografie over Ti.Jdree.<::!en en Stochastische Processen
l .S ..

Ir . h . R. Bloemcna, Dr . J.Th . Runnenburg)

1960-28

International Journal of Abstracts
(Prof.ar. J . He~clrijk, reglonal editor)

F

Bestuur Ver~nigi~g voor Statistiek (V.V.S.)
(Prof.dr . J. H~melrijk)

F

Bestuur Mathemntische Sectie V.V.S.
(Prof . dr . J . Hemelrijk, voorzitter, Ir . A.R . Bloemena)

F

Bestuur Sectie Oper~t:i.onelc Research V .V .S.
(Prof . d~. J . Heme!rij~, J. K~iens)

F

TabelJ.encor.unispie Yf .V. 3 .
(J . Kriens)

F

~~l:'oep

F

Werkgroep Lineaire Pl:'ogrammel:'ing V .V .S.
(J . Kriens)

F

Operation!_!'l.esearch
(J . J:rienn)

Werkg::-C'~p

V.V.~.

:1ont"! Carlo methoden (Sectie Operationele Research

vana.:i-v .v .s. ,
(A .H. Hait:::rr)

-c!9F

Collogu1u r.1 \'lis - en Besliskun de in sa!:'.em1eL·l~ing ;iet de V .V . S .
(Prof . d r. J . rlemelrij k, Ir . A. R. Bloemena , J . Krlens ,
G. c.c Leve, :'r . " . :'r. . R..!nnenbu r(,)

F

Werk ~ro~p '1 oor "·::iaclbehc er V .V. S .
(F. ('i.\bel)

E

Excm·~ncc ..1.'Jl.sr.t

p.
E

Exem~_::co;r.~ G:!.~~-.!_uap;eel

(ir.
1,

• •• c, crl2nds Ir::;ti tuut v..ir. .l'.cl!ountan ts

IC::-Jenc)

v .

· · 0.1

t1~~;;1l~~-..:;:_o.~"nLo

70

u~n.c ~r.!.jk

("re" ..... ;.' . ;

§ 6 . De afdc Lng

Fxamen (J\ct . C(.nOO'tSChap)

I'.ejan)
Ir . A. rl . Bloe:nena ,

i' .

uöbel)

1-Wt.~::!1..'.:lt~.sche

Statist lek vcrstrel< t ieder Jaar korte
1n tie regel geen sch;.•j_ftcl ::..jke raf>portci 1'\.ïörden o~~l·~r~t Tr het vcrsl3gj aar werden vele dusdanig e adviezen
ver5t t'"'kt . T~.n 1 r. ;e cc-n 1n lrulc te geven va-i ~cze wert<:zaamheèlen
vo~r:;~:i "'--·ro: ti~" , a1:du 01.n:;;c.1 van de desbetre ffende onrlerNer
pen .
ndviezen ,

\~éldr"·vcr

1 . Het ..i;111tal .rood1c potientè n riet een hyµochon d::'isch syndroom
2 . Ba~t~t·"'~>, "',cl.lr 1 "" u:-:..ne

).
4.

:-u~or~n ~r ~0 neu&hljh olten
E~';ro•r.-1r-.i;;ir.1e:l.cl.::intc"'·al voor.

de coëfficië nten van een veel tcrn:
5 . Ui '..:ochei• · •1: v·p·• ,7 - k •·to stet>o.ide n bij kinr:le:.--en
6 . iic;,·i<-:.:-:-tr.:· (.1 ~ ·n!'! "C'n vaatvcr1'1 1Jderd m1Jdc-l
1 _. Pcl"li' i.''.) CC]3Z'tiO P'f'Proc!.'

8

"Pe::i'; ft'1cr.•' ,.-:,:,11')0". (~ -;, S 276)
.~," -":-: '": 1 c ;r:'..s-::h onderzoe k
"O . U:'..t~ ikr~r- - r.~v~~ te :!'_,en
11 . V •,':il-~ tl llir:r hoe\ E't' t.:ir1efno rmcn ve"cenvo udigd !runnen 11ordc~1
zo·1der U[ , • m ·~Fi , ~ "ot·<'n 3ei;cven om1au11k eurigt1c l'i ·1<Jn het
loon va-1 Jri'"r"r~ v0r~,..01)t wordt
12 . :viultiv•r· _· v1 .Jr~~;~'"'

9.

13 .

14 .

15 .

Cc 1. c .-';r

E1~1itb, i 'l .. :.1.c.-11 ::.. 1 ~ .- Ol'
3~ePkrr >PV"'l 1-1: <1cc-oun< ;;c:r.t.Jt:on tr$les
VO? ' i'.'dé .;j.:·~ '> •"· .r

1S . Opz';)tt0.1 , . ..,n ec

17 .

Var•an~J
1.. ·~c1 '.:~,

c

1

:-',ccio:n•o ef on na te gaan of

:_<·~

l;C'Z-~n

zinvol "ijn i:;cweeJt

zie\~enhuisor.

namen

- ··• c·n ~r~t!e van kansgroo theden
v ·:.
r f'.1Clt"h;c o'1rlct· nuicartse n
19 . Het nut "til <Jr.1t."·L..' .i.c.~f:~. .:ffts
·o . °IC?b"Ol .:··; ·· ct•t<',. V".1 .:avonnse kinderen

1" .
'

<>c.·.:.r.. '- ...

..

~ttit~Je - ~t~u1~~rollcr~

22 . ::e,i '>t"H' r· ''K ''0Î!cl"rzo ek
2) . Ond:?rzo0 k· m.;1 .... ::-"l(c 1. '.jkhc1d

24 . Het toer:; i·"c1. VE'P besliskun de in eC'n bedr•ijf
?.:b::-.1.n(,,--:· ·~; -·~ !.~. ".:c":"1 ·1ar. norr.tale en operat1e paticnten
:-26 . c 1 ·l::i1;e1· .... <. ••1 •l.r.P'
?7 . Het vlit:e-g"ci . 0 ~.: - 1'1 ;<;01,inp;<lc vcgels

22 .

-JO28 .
29 .
JO .
31 .
32 .

Opleiding van statistici
Aantrekken en opleiden van een economisch analyst
Navraag over caries
Bepaling variantie van een functie van twee toevalsvariabelen
Besliskunde in het havenbedrijf
33 . Een regressieprobleem .

-::11-

§7.

Lijst van in 1960 versch enen rappor ten van de afdeli ng
Mathem atische Sfotist fol<:

s 246 (c 11) Cursus Operat ions Resear ch II,
11
hoofns t . j :
"
Il

s

257

Lineai re Program mering 1' , J . l'ricns
+ append ix);
11 : 'Kwadr atischt ? Pror;;ram.'11erin.:, 1 , <.> . C . van
Westrh enen ( 2~ p . );
5 : "Dynam ische Program merinG ", G . de Leve
(5'."1p . ) .
~30 p .

Ir . A.n . Blo<.!mena: "On pt>oba bility distrib utions
ariuin g from noints on a latticc ", 25 p .

S 262 (M83) Dr . Con::itu nue \'an Ecden en Rlnu Kot'swa gen :
"Hand leiding voor de t'anGc orrelat ietocts van Kendal l" ,
4~ p .

s

2G4

J . Krienu : "Besli ss lngsvoo rbet•ci• J'1.nc; met behulp van
wiskun dlge method en", 18 p.

s 26') ( c 13) Leerga ng

Besli~kunde

1. ":;:nlei ding tot de stntis tiek en de kanst•el <:ening " ,

Pt'of . dt' . J . Hemel rijk en J . hr1ens (40 p . );
2 . "Grond begripp en uit cic tliff0t•cntinn l - en inte graalt· cker.in e " , ·Il . H::?.>.t.;ma ( 41 p . );
3 . "Stoch astisch e ;::rooth cdcn, J.ransv erdelln gen en
moment .:rn", J . ~Cr;t0ns (lf2 :) . );
!~ . "Liml etstell ingen" , J . •<riem; (20 p . );
? . Schattingstreo~1e , J. Kr1cns (26 p . );
6 . "'l'oets ingstiw orie en aanpas sing von verclel ingen 11 ,
G. Kle •lc- G1•r)bhe n ( 34 D. );
7 . "Algem ene voorbe elden" , J . Krlens en G. cie Leve
(31r . )
8 . "üpond 1)egrl,, pcn uit de vee tot•- en matrix rekeni ng",
T'. Göbe: (31 p . );
9 . 11 \:aars.. :hijnliJ l<heids rel<:en inr;", G. de Teve en
1 . Gbbel (36 ~ . );
·10 . "Bc:::li~singsvoor'Jet· e.i.ding met behulp van wiskun
dige method en", J . Kriens ( 16 p . );
11
11
11 . Vcor1• nadprob lemen , G. de Leve (lf3 p . );
"'2 . "Linen it•c prog:.•a mmerin t;" , J . Kricns (9? p . );
13 . 11 K\·1adratisct>C' prograll'_~crinr;", S .C . van \Jestrh enen
(";>( o . );
14 . ''r>ynam lschc pro[,1•a mmer!.n g 11 , G. cle Leve (29 p . );
15 . Wacht tlJden" , G . de Leve en li' . Göbcl (33 p . ) .
Ir . A. R . Blocme na: 11 0n p1•obti bil!.ty distrib utions
arisin g from points on a grnnh'' .· 14 ? .
11

11

s 268

Ir . l\ . R . Blocme mi: "Het Dsclcc t kiezen van knopen i n
een knoops cl" , 8 p .

s

1r . 1\ .R . Bloemt!n::l en Rlna IC01·s1·w gen: "De nauwke urig
heid vun enkele method es voo1· het tellen van leuco - cyten' , 8 p .

270

s 272

J .Th . Runnenburg en A. Haltsma: "De Statisticu s achter het
stuur", 6 p.

s 274

J . Kricns: "Toepassin gen van aselecte steekproev en bij
accountan tscontrole s" , 21 p .

J . Kr1ens: "Random Sampling in accountanc y", 21 p .

Dr . Constancc V'ln Eed en: "Enige opmerkinge n over het "bestfrie.nd" probleem" , 9 p .·

s 277

Ir . A.R. Bloemena: 'Statistic a! analysis of observatio ns
on 0 -aminobuty ric acid and glutam1c acid", 8 p .

s 278

Ir . A.R. Bloemena:

11

0n the Ising

model of ferromagne tism" .

-33§ 8.

publi catie s van de

SP 72

Prof . dr . J . Heme lrijk: 11 David van Dantz ig 1 s
stati stica l
1-iork 11 , Synth ese, vol.X I no 4, dec . 1 59, p . 335-3
51 .

SP 73

Prof . dr . J . Heme lrijk: 11 The stati stica l work
of David
van Dantz ig ( 1900- ·1959 )", Anna ls of Mathe miltic
al
Stati stlcs , vol . 31 no 2, Junc 1960 .

S 254(M 8oA) Dr . Connt oncc van Eedcn en
~ . •~ . Runne !"lburg :

"Con dition al li~it distr ibuti ons ror the cntri
cs in a
2 x 2 table 11 , Sta t.isti ca Neerlanci:i.i.;a 14 ( -1960)
nr 2,
9. 111-1

26 .

S

261

-

(M Ü.?) :;)r. Const ance van Eeden : "Bepa
ling van een be-

trouw baarh elcisg ebied voor de var1at1ccoäffic
i~nt van
een norin< ile verdc linlj" , Stati stica Neerl andic
a ·14 ( 1960)
nr 2, p . 151-1 55 .

-

S 267

Dr . Constan~c van Eeden : "Een r,r::if1 .sche motho
de voor
het berek enen van de toets ingsg rooth eid vun
Kend
all 1 s
11
rangc orrel atieto cts , Sta t;istlc a Heer:L andica
14
(
1960)
nr 2, p . 157-1 61 .
-

S 268

Ir . A .R. Blocm enu: "Het asele ct kieze n van knope
een knoop sel 11 , Stati stica Neerland~ca 14 (1960 n .i.n
) nr 3/4,
p.267-271~
.

-

S 269

Ir . A. R . Bloe:: ien::i: ''Enke le statis tist:h c be::;ch
ouwin gcn 11 ,
Chem isch Wecl<blocl, deel '.",)6 nr 12 ( "'960) .

S 271

Dr . Const ance van Ecden : 11 Een Monte - Carlo bepal
overs chri.j àings kanse n, in ve,..hl'lnd met de l<:euze ing van
tcot 11 ,
Jtati stica Neerl andic a 14 (i9GO ), p.26- J1 .

S 2·13

Ir . fl. . h . Bl -,err.ena en .T. I. de Druyn e: "Een ·nde
naar de invlo ed van twee Mili~ram vitam ine K, zoek
gebor enen ", Stati stica Neerl andic a ..:.8. ( 196() bij vroeg nr 3/4,
p . 287- 2, .

§ 9 . L1.1st van ir. 1960 gcr·c:-d~;ekomen, ;~aar no
'1blic

!"liet vet'sc henen
at1es van de afûeli nrr, 1>1al:hernat schc Statis t·i.e!<
S 27? J . Th . Runna nburg nnd J\ .H. Halts :na: 11The stat1
stic1 an
beh 1.nà the whce J 11 •

SP 74

J . Hcrae lrijk: "Ex:-ieri~ental conp: irison of Stude 1
nt s and
Hilco xon's two ~wmple te:'itr. 11 •

SP 74A Conn tance van Eecien : "On dist1 •ibuti on
free bio-a ssay 11

•

§ 10. Lijst van publicaties van derden, waarin adviezen of rapporten
van de afdeling Mathematische Statistiek zijn ver1·Jerkt of opgenomen
1 . J . S . Meulenhoff, "Over het werkingsmechanisme van hartglycoeiden, mede in verband met hun bepaling" .
Acad . proefschrift, Amsterdam 1960 .
2 . R . W. Relyveld,

"Factor VII-complex en antitrombine bij gezonde zwangeren en pasgeborenen ".
Acad . proefschrift, Utrecht 1960 .

3 . J . J . Denier van der Gou en N. van Hinte, "The relation
betv1cen the frequency of the o<-rhythm and

the speed of Nriting".

E . ~ . G.

Clin . Neurophysiol . 1959, .11_, 669-674 .

4 . G.J . J. Gerards, "Over het inleiden van de baring".
Acad . proefschrift, Utrecht 1960 .

5 , J . L . H. van de Griek, "Onderwijzers in onbetaalde buitenschoolse functies" .
Acad . proefschrift, Amsterdam 1960.

6 . B . van Zanten,

"synthesis and properties of a series of
substituted 4 - hydroxycoumarins".
Acad . rroefschrift, Amsterdam 1960.

7.

"Over

H.J.C ,

Kimmel,

mali~ne

tumoren in de neus en neus-

bijholten '.
Acad . proefschrift, Amsterdam 1960 .

8 . S .D. Rose,

"Dyad and triad in inte rgroup relations" .
Acad . proefschrift, Amsterdam 1960.

9 . J. Bilderbeek,

"Tweelingen. Een klinisch-verloskundige
studie" .
Acad . Proefschrift, Amsterdam 1960 .

10. 0 . Fokl<ens,

"De ontl'nkkeling van rool<:gewoonten bij de
jeugd" .
Acad . Proefschrift, Utrecht 1960 .

11 . L . G. Huis in 't Veld, "De uitscheiding van neutrale 17- ketosteroiden, 17-hydroxycorticosteroiden,
}lregnaandiol en 17, 21-dihydroxy - 20- ketosteroiden bij jone;ens".
Maandschrift voor kindergeneeskunde 28
( 1960) '398-1~56 .
12 . P . A. Roukema,

13 . J . Scholte,

"Synthesis and biochemical properties of a
series of substituted dimethylaminouthyl
aryl (2- pyridyl) carbinol ethers".
Acad.proefschrift, Amsterdam 1960.
"De adhesiviteit van trombocyten" .
Acad . proefschrift, Amsterdam 1960.

-35§ 11 . Li st van voorlo pige ran orten van de afdeli ng
Mathe matisc he
Stat stie
S 1960- 3(1)

Ir . A. "' · Blocme n:.i, 11 Stati: :itisch c analy se van 11aarbetref fende Gtero idenu itsche iding bij
kinder e11", 6 p . , 4 fig .

nerir

S 1960-1 31(-i) Ir . A. R . Bloe!:' lena: "Runs onder en boven
een
streef waard e", 3 p .

s

1960- 3(2)

lr . A.R . 5loe:n ena : ":Cen simul taan betrou wbaar heids
gebied voor 1le coE?f ficiën ten vnn een veelte r m",
3 p.

S 1960-6 2( ~) I1• , A . R . Bloem ena : Vertro uweli jk
rappo rt .

S 1960- 10( 1) lr . A . R . l3loem enri: Opmerlc.:.ngen bij
het rappo rt
over het "T\~eede oncierzce\<: naar de nou\1k eurigh
eid
van de kalium pl<1tim 1 bcpali ngsmc thocle voor kalium
11
en nat1•lu m •

S 19Go- 63(1) I r.' . A. R. Bloem enn: "Conc lusies vtm een
statis tisch e
arié .yse van en:~ele rccult aten von een onderz oek
m:1.ce ffenèe zemm patlcn ten", 5 p .

S 1960- 57(1) Dr . Const ance van

~eden en Ir . A.R. Bloem ena :
''Voor lopige statis tisch e uralys e van waarne mingen
bet r effend e resot' ptic van sul fa ", 9 ::i . i· 10 flg .

S 1960- 23(1) .::.• . ;, . R . Blocm ena: "Stat istisc he analys
e van r•c sultat cn von e e n 1·1cers ellcwee k" . 4 p .
S 1960- 61(1) P . G. Pelle:

§

.,..,

Lijst van
'"'· Stati
stie k

lezin~en

'.'\nnly se van keuze -pa t. eonen ", 12 p .

rloor leden van oc
in 1-i5ürf oho11d en

1 . A.R . Hloera enn

nfdclin~

l·1a-ch crintlsc he

Het. ~select kiezen van knopen in een knoop ne l. Ma';l~ . Scctie V . iJ . S . , r-:aapt 'i96C .
,..c; .
A.R. Bloem cna en !::en onder:. .:oek naar cle invloe d van 2
mg vitaJ . I. de Br uyne
mine k biJ vroeg6 ehoren en . Mcd .-Biol . Sectie
V.V.S . , ma3rt 1q60 .
.3 • A .R . Bloemcn~l
~e to~Dasulng van.R 1Atiu tlek b i j
de c h cmiach
;,inaly sc . - ::nl<el e statls tisch c bescho uwing en e.
~ectle 2no•ytts~hc chemi e van de Kon
. Ned .Chem ,
Var., m~ort 1960 .
4 . Proi' . dr . J . .t!emelr · i~k Expcr: Lnenta l compa rison
of Stude nt' s
and Wi lcoxon : s t:10-.'a mple t.csts .
Biome trie Socie ty - Sy:·1po sium on C'!Uan titativ
metr.o dz in ~harmacology, 1ü- 13 Ma~, ~e-den . e
5 . Dr . Const ante van Eedcn On diatri but1o n i'rec bio-as sa y .
Biomz tric Soe l..ety - r.;ympo slur. on o .an" tat1ve
mctho ds in Pharrr .acolog y, 10- 13 May, Leiden .

- 36Verslag van de Rekenafdeling

v

§ 1. Personeelsbezetting
a , ~~~~~~~~~~~~~

Op 1 januari 1960 waren aan de Rekenafdeling 17 personen verbonden, te weten:
Chef:
Rekensectie
Sous-chef:
Medewerkers :

-----------

Rekenaar-medewerker:
Wetenschappelijk assistent:
Rekenaar- assistenten:

Prof . dr . ir. A. van Wijngaarden
J . A. Zonneveld
Dr . 'fh . J . Dekker
M. L . Potters
J . J .B.M . Nederkoorn
J . J .F.M . Schlichting
J .A. Th . van Berckel
C. Hat"mse

~E2~E~~~~E~~~~~~

Sous-chef:
Rekenaar-medewerkster:
Rekenaar-assistenten :
Operateurs:
Secretaresse-typiste:
Assistente :

Dr . E .W. Dijkstra
Mej, J .I·': , Feringa
Mej . S . J. Christen
Mej . M. J . H. Röw~ens
A.J.V, van Walsum
J. van Loenen
J .G. Manie
Mej . E. Schaly
Mej . C. Klusman

b . ~~~::'.~~!~~:.!~~~

Per 1 februari veranderde de heer F . J . M. Barning, directie - secre taris, van functie en kwam als medewerl<er bij de Rekenafdeling in
dienst .
Wegens het ontslag van de heer J . G. Manie werd de heer H.J . Hane pen per 8 februari aangesteld als tweede operateur voor de electronische rekenmachines .
De heer H. J . Koenen kwam per 1 april in dienst als program.meur
voor de programmeersectie .
Na het vertrek van Mej . C . Klusman kwam in haar plaats als assistente Mevr . H. F . J . Witzen-Broekveldt per 1 september .
Als medewerker van de programmeersectie werd per 1 september aangesteld de heer P . J . J. van de Laarschot .
c. ~~~::'.~~~~~

Zoals boven reeds vermeld verliet de heer J . G. Manie de dienst ,en wel
per 30 juni, Mej . C . Klusman per 31 juli .
In verband met zijn universitaire studie werd aan de heer H.J. Koe-

-37nen per 31 augu stus onts lag verle end
:ie '_eer J . J .F . M. 3chl ichti ng vert rok .
pct:' 15 septe mber , de heet:'
A. J .V . van Walsu m pet:' 30 apri l .
r.;evr . . :: . ten Hari< el-Ha gena ar verl iet
na meer dim 9 jaa1• bij de Reke nafd elinr de dien st per 15 janu ari,
; werk zaam te zijn r;e1·1eest .
Mej . i:. . S1.:h aly, die ~n decem ber met biJzo
ndet ' verl of naar A::\e rika
was gega an, gaf do wens te l<enn en in
Amer
digd e haat:' dien stver band per 31 ûece~ber ilcn te blijv en en betii n.
d . Perso nal1G

----- -----

Met ingan g van 1 okto ber we1•c: Prof
verb and met ziek te van Prof . dr. J. . dr . lr . A . van \1.jn gaar den, :!.n
tora at van het Math emat isch Centr"~r . !C)!<:Sma, l:ela st met het dlre cPer 1j Juli werd Mej . M. J .H . Rörrg eno
benoemrJ tot t"eke naar- mede werk ster" na het beha len van het diplo
ma "1ete nsch ar,pe l1Jk Reke naar
A.
e . Gastr nedew et:'ke rs
Sede rt 15 febr uari is als gastm etlew erker
- aan de Reke nufd eling verbond en DY' P . \Jynn , voor dien er>ir,e jar-e
n
11erl{zaam in Duit sland
(zle blz .3 9) .
Mevr . M. A . "1Jn dersl oot - v<in Bt'er-o en de
heer i: . ' . Poul s, oeid en in
dien st van N.V . Elec trolo gica , wur-en
gcd~rcnde enig e tijd op de
Reke na1'd eling wet•k zaam om zich te bekw
amen ... n het progr amm eren .
Terw ijl de heer Poul s zich voor nom eliJk
bezig hield met het opRt ellen van progra~na's van spec iaal bela
leend e Mevr . Man dersl oot ooi<: asn!.s tr>nt.~g voor genoe mde N.V . , verring van door mecle1·1erkers dot• a t'del ingi.P. bij de tech nisch e uitvo eontw or. er stand aaro prog ramma 's voor de X1 .
Vers che Ldene mede werk ers van imit it.ut
in de geleg enhe id gest eld hun nume en en bedr ijven werd en weer
pr-ob leren met behu lp van
de elec tron isch e reken mach ines A.{~tl\rielrn
C ; f X 1 op te loss en, waar
bij
zij o . a . in verba nd met de pror;1•t1mm
vond en van mecewerke~o der af1e~1n~. ei.•ing, bela ngri jke ste1..1n onde rDeze steu n ~as van een derg elijk inten siei' kara kter , èat, enke le hunn
er voor lrnrt ere of lang ere
tljd aan het Mathei~atisch Cent r-u.
leve n, zoal s !eJ. E . \i . r~ . Keulema ns en de here n S . de Br<ti _,n, L verb
den aan unlv crsit eitsl abor -ator -ia. . de Hoog h en L. Jonl; ers, verbo n -

§ 2. Werk zaam heden
Deze zijn onde r te ve1·d elen ir.:
A. Wete nseha p1,el 1.jkc onde r'zoc 1ünge n (
reseé l rch)
B . Werk zaam he'len van ccluc at.iev e a:lrd
C . Uitv oerin g van opdt· aehte n
D. Anàe r-e werk zaam heden

A . Wetensch appelijke onderzoe kingen (rcucarc h)

--------------------------------

De prograll11?la - blbllothe ek voor gehruil·=e rs van de X1, die reeds in
1959 gedeelte lijk ~e bock werd gas~eld, verschee n voor het ~roo~ 
stc gedeelte reeds in druk . Vele gebru 4 kers van de X1 bediende n
zJch vao de~;e .>rogram mo-biblio theelc (t:ie vcl'dor· jant•vers lag ·1959
2-A (R 500) en 't.llz . 47 t/m 49 vnn dlt VLrslar; . )

De ALGOL -vc~:aler
Do grootst.:h eep'sc activ1tc 1t V.'.Hl Lle Rckenofd cling ten aanzien van
ALGOL w<J s al in novembc r 195'1 bc~o:incn . :ioot•da t Prof . Van VI LJngaa rden deel uitmaakt e vnn het comite, dat i:-: januar·i 1;)60 tle deflni tieve vot'm van ALGOL zou vustst::l len, 1·1as er aanlcid lng te over om
te discussl ören over de diver3e aspecten van nlfor1thm 1schc talen .
De laatste time 1•iaanden van 19'>9 zi,in teven::: c;ehruikt om de vertaaltech niek, zo~l~ we die van Pror . dr. P . D. Huskey hadden leren
~ennen, te bestuder en en aan een crltlsch onocrzoe
k te onderwer pen .
'L'oen in ,Januari ·1960 de clef'inl'Li eve vorm van ALGOL - ter vermijdi ng
V8n verwarrin~ en Pls uiting ven beechetde nhcLd der samenste llers
"ALGOL 60" gedoopt - was vastgest eld, had Jen wl,• c!'l'" öus al ingeleefd in een goed deel van de problema t•ek, dle ons wachtte . Bovendien bc3chlkt cn wij uit ae eerste hanJ, d . w. z . zeer snel , over de
definitie ve gegevens . Beide feiten zijn er voor een goed deel voor
verantwo ordeEjl-: , dat de AIGO~ 60 vertaler van he~ flathema tlsch
Centrum een van de eerste. zo niet de eerste ter 1·1et'eld zou worden,
öie '.·:erl<te . '.;ell1cht hooft ook een rol gespeeld , d<it we juist in ·
(lle tijd pa::i de beschil<l dng l<rcgen over onze eigen X'I: wij 1·i<iren
er nog niet aan gewend d~ze .a~hine op een be)aaldc manier te gebru.iken en konden dus genakl~e::.Ljkcr r.et eer. schone ::.el beginnen .
Doo r dat rte im~liuatles van de taal slechts langzaam tot ons doordrongen, 1ierèen 1;lJ nlet tege11Jl< ert1.1cl met alJe rioelll.jk hedcn geconfront eerd ~n word in een aant~l otoPpGn een olu•tend syoteern op gebouwd . Toen hebben wiJ in~.·~ c~n dricda~~&e jiscunsie gehad in
Kopenhai:;en met enige experts v:rn Regnecentr·~len, met de bedoelin g
onze idee"n te conrront eren met die van hen , voordat wij met de gecletaille crde uit1~er;dng zoudcr: bct,innen . Ons bezoel< a;,in Kopenhag en
had een zeer be langriJlc e vcrfré:Joii nr:; ten gevolee, die we in enkele
weken in onze :JruJccte n kor.den ~.ncol'.'poreren . vn:niddc ll!.jk daat•na ls
met cle geCJetai llocrde ultt"erkin .:;, .:] . w. ~. met de 9rogrmmu erj.ng begonnen en 1·1el ,Ja~: llcl .)" èi"1crse f::-onten . • et'IÜJl Dr. 'L . ll . L1J:<Stra
en J . A. Zonne·1cl d de vcrtc::..er g:!.nge:-i nakcr., begonnen Mej . M. J ." .
Rö~cns en l-:c" . .:> . J . Chris-een uan de Ot\~anisatorischc
en arit.t1ct .sche subroutin mi, die het object.'ro gr·amma tljc1e11.: ?iJn v1erldng ten
dienste zouden .noeten otaan . '.!<•l"en b1J de constt·uc tle van de vectaler de '"lroi.ilemen voo1·nameJ.i~k van loi;ische aard, bij het .>:aKen
van de subi>outlr n"s ten dtenstc var. het objçctpro granuna 1·:erd het
werk cloor de c.Ls van maximale cf'i'icienc .:y het meest vet'Z\1aar· d .
In juli werd de vertaler voor het eerst aan tccts onderwor pen, enige
weken later 1·;erden geprt'duc ee rde objec tproe;ranu na 's vool'.' het eet·st
daadwer kelijk 1titgevoe rd . Het ncrcndee l der foute:1, dat aan het
licht is ~eko~en , droeg het kat~kter van verschri jvingen of duide lijke omissies (dit 1<1atste s.JeL:iaal in cle vcrt2let' ) , 1·iaarvoor de
remedie dus onmiddel~ijk voor de hand leg . Eind se_;tembe r hadden

we lrn:iiddel s zoveel vertroui1 en ln onze pealisati .e van ALGOL 60,
dat de tijd ri·jp werd geacht een cursus 11 Prog1•omr.ieren ln ALGOL 60"
te organise ren . Er werd een syllabus geschrev en en in november
werd de eerste vlerdaag se cursus gegeven. Hegens overweld igende be langstel li!lg moe•Jt àeze cu:osus in àecember worden herhaald .
De grote belangst elling voor deze cursuose n, het enthouGL asme der
cursiste n en vooral de goede ervaring en. die c.c Re:<enaf deling zelf
voor haar eigen werk .:..nmiddel s met Jl.·LGOL 60 heeft opgedaan , sterken
ons in het vertrouw en, dot de moeite, die in d0 voltooiin g van dit
project geinvest eerd is, niet verspilJ 1~ gPwPest . Intc~endeel .
:Je gastmede werker Dr . P . \/ynn r Leld zich .'..n het 1'.legin van zijn verblijf bij de Rekenafd eli.ng hoo!'clza kelijk bezig :~1cn het voltooie n
en bijschav en van artikele n door 1-teM O"'>geze ~ tijdens zijn verblijf
aan de Univers iteit van Mainz, waar·onde r "Converg ing Factors ror
the \·!eber Paraboli c Cylinder Function s of Co;-1plcx Argumen-i;s" ~ dat
werd aangebod en aan het t1jdscht• 1 '-i; Proc .Cambr . Phil . Soc . en 1'l'he
Rational Approxim ation of Function s \· hit:h are :"ormally Def:i.necl
a Power Series Expansio n", verschen en ln Ma~h~.or Comp . 14, Aprilby
1

1960 .

Met behulp van de x1 werden de resu:tate n bereikt die zijn vastge legd in het artil<el "Accclcr ation 'l'echniqu es !'or Itert.Jted Vector
Problem:.; 11 , aangebod en aan "Nu::icris che Mathemat: !.k" en "The Numcrica l
Eff1c2.en cy of Certain Continue d V'raction Ex)ans1o ns 11 , a'lngebod en
aan 11Chiffrcs 11 •
Na voltooii ng van de ALGOL-v ertaler van de hand van de heren E.W.
Dijkstra en J . A. "onnevelc r konden met behulp daarvan de resultate n
:•1orden bereikt die 1ierden samengev at in het rap':lort "The Numerica l
Transform at.!.on of Slowly Converge nt Series by Mcthods of Comparis on 11 •
Verder kwamen onderzoe klnBen op het gebied van iteratiev e techniek en
voor het oplossen van differen tl;cal- , lntegréla l- en pat•tiële differentiu alvcrgel ijkingen in een vergevor derd stadi..un .
TIP volgende a'!"til-ce lcn wc-rdcn 1.n ':3e loo:J v1111 9üo nog geschrev en,
waarvan een gedeelte reeds ln druk verschee n:
"Conflue nt F'orms of Certaln Non-llne ar Alvorithm s" } Arch . Math .
en
"A Note on a Confluen t For~ or the é -A!got :!.thm" ;
X1 , 1960
van theoret i sche nard :
11
.t\. Note on a Method of Brodsha1• for .:.':-ansfor :i 4 ni Slo1üy Convergem
:;
Series and Cont.Lnuc d Fraction s 11 ;
"Upon a Second Confluen t Form of the é -Algorith m";
" Upon the I\xpress lon of an Intec;ral as the Limit Jf a Continue d
Fract.i.on ";
"A Sufficie nt Co11cl1tio n for the Installil ity of the € -Algorith m";
"On a Connecti on between the Fir..:t a11(l ,->econd Confluen t '7or:ni:- of
the E. -Algorith m";
"Continue el Fr-action Expansic ns of the Jacob:i.an Theta Function s and
Jacobian Flllpt1c Function s";
"Singula r Hules l'or Cert~.i.n Non-line ar Alr;orith ms";
0

-40"On a Corm ectio n lletw een T\10 Techn 1011e
rorm ation of Slo,ü y Conv erc;c nt Set> les" s for the Num er!ca l Ti'an s.
B . ~~!'.~~~~1~~~~~~ -~~~-~~~<2~~!~~~-~~~~
De curs us nwet ensc happ clijk Rcke noar
(ster )" clie tn j<rnu ari
1959 sta~tte, stond onde r leid~ng van
(num eriek gede elte) en F .J . :•!. Barn ing de he~en M.~ . ~otters
(the oret isch gede elte,
line aire alge bra en anal yse) .
Nada t de ALG OL-v ertale r voor de X1 als
word en, werd en voo~bcre1dingen getro ffenv.::ilt ooid besch ouwd kon
om door midd el van een
cursu s de gebr uh::e rs va11 de X1 en andet
trouw d te make n met het progr amme r·cn •e bela ngst ellen den ver,...et behu lp van ALGOL .
Van 15 t/-. 1& nove uber et" van 13 t/m
gege ven OVCt' ALGOL .• ·"1aar de deeln emer 1b dece.~ber werd en cursu ssen
kregm 1 om klein e .11.LGO..,-progranuna 's te s bove ndien de eeleg enhe id
r.'.81cen die 's avon ds óoor
de X1 \'Ier-den iütge voer d, zoda t ooi< eni[!;
e prac t1sch e kenn is kon
1·10rde11 opge daan .
Door Prof . Van Wijn gaord en en Dr . ~ljk
Gtra wel'd en in de loop van
dit jaar bijdr agen r;ele verd voor cupsu
.:sen geho 'Jden door de
Stichtin~ Stud iecen trum voor
Ad~1nistrat1eve Auto mati serin
g in
de vor.n van enig e lezin gen cp net ::.;ebi
ed Véln \H'Ogl:'a:'.lmcren en

ALGOL .

C . Y~~~~~E~~~ -~~~ -~E~E~~~~~~
Vele ondr achte n, waarm ede tn 4~59 of
begin ~as gemaa~t, werd en in de loon in de jvren daar voor een
van 1960 vo!to oid (zie ook
,1oar versl ag 19'59, p . JC.:1-44 voot• de in
opdr acht R ~"18 verri .elde opJr acht en), onde rstaa nde op::;omming vóór
to?r. •iJl weer een groo t aantal niem :e opdr- achte n ~1erden ontvn ngcn
, clte r,1'o tende els tot llitvoel' int; kond en \:ord en gebr acht .
R 216 8torr 1 en vloec J

Oprir2 chtc cver : een over hcici s!.ns tellln
g
Op verz oek va ... de 21fJe l1.nt; ToeF c-pas te
sche iden e be1·e cen.!.ngen ten beho eve van 1rts1rur.-:.f".1·;erden vercli t ondcp zoc!{ uitgevoc1»'j .

R

22~

Golf func tles
Op:ir ach;; geve t': een ':..lnt versi te! t:>la
toriu m
Met enig e aanv i..:lk nde bet'e kcnin r;en boPa
wera •le.:e

~es~oten .

opdr acht af-

R 344 Ont~li\{keling van het aard t'elte f
naar l:,olf unct! es
Opdra~htscver: een over hcid
stns telll ng
Een rubl icat1 e v<en de r>csu ltate n in s<imc
Rijlrn ccrnm iso:ic voor' Geod esi( werd voo~' m1cr•!dng met cie
berclè . Zie ook R 596 .

'T

-

R 478

Coëffic. .:iënten van bolfunc ties (eigen onderzo ek)
De resulta ten van Ge bereken ingen werden gepubli ceerd (zie
publica ties Rekena fdeling) .

R 487

Variaè iliteit van een ster
Opdrach tgever: ec:n univer siteitsi nstituu t
Uitvoer ige correla tie-bere kening en ter bepalin g van perio den in helderh eid van een variabe le ster (een interna tionaal
astrono misch proJect ) werden in 1958 en 1959 net behulp van
de ARMAC uitgevo erd . N<idat het onderzoe l< tot een zekere afronding was gebrach t, werd beslote n met de voortzettin~ te
wachten totdat rle X1 tet• beschik king zou komen . On dP'?.e
mach:i.ne zijn de berei·:en ingen in clc loop van 1960 geheel voltooid . Een publica tie over het onderzo ek 16 in v,orber eiding .
Dynamis ch gedrag ~rn ;o::_ 1gvl1et sluizen
Opdrach tgever: e~n overheidsinstellii~
De in 19?9 begonne n bereken ingen werden in 1960 met behulp
vnn een X1 voltooi d .

R 492

R 500

Prorçrammct'Lng voor àe x·1 (eigen onderzoe l<)
De pr•ogramMerinG voor de X • werd oo'c in 1960 ;;iet kracht "Ger
hand genomen . De in druk verschi~nende ::!.osbla àige program.'11abiblioth eek van Dtanciaordprogrn~;ia's, die ln 1959 reeds
deeltel ijk was sameng esteld, werd belangr ijk uitgebr eid . ge-

R 510

Autoco rrelatie
Opdroch te;ever: et=11 uverhe1 ds111st elllng
Dit onderzo ek is in 1960 cioor cic opdrach tgever zelf op de
X1 van het Mathem atisch Centrum voortge zet .

R 513

Conjun ctuurcr oject
Opdrach tgever: een overhe idsinst elling
Het betreft hier voorti;c zctte bereken ingen op de x·1 door
de o~drachtgever zelf mot steun van de afcielln g . Nog slechts
voet' een i<:lein gedeelt e werden de bereken ingen op de ARHA.C
uitgevoe l:'d .

R 51'7

Ber·cl<eninp; G(r)-fu nctie
Opör<:ic hti;evcr: een u:üver siteltsi nstituu t
Een algemee n pr·ogramma voor cle X1 ter berel<en ing van de
Fourler -getrans formeer clen van zoveel r.10gellj k klnssen van
functie s, werd opgeste ld en toegepa st bij bereken ingen va~
functie s die opt~eden bij bepaald e onderzo ekingen van theoretisch phyf"isc he <.iard . De beL·•"keningen 1,ullen in 1961 worden voltoo.l rl .

R 529

Pentoml no' s (eigen onderzo ek)
Een programma betreffe nde de bepalinc ; van alle oplossi ngen
van het pr·oblee m om met een gegeven aantal stenen, pento mino' s, bestaan de uit 5 even grote vier'can ten, een figuur
te leggen van gegeven vorm - wepö ope;este ld en op de X1 uitgevoet·d .

R

534

Poten tiaalv erlag ine door polde r me~ disco ntinu
e c-waa rden
Opdra chtge ver: een over·h eidsi nstel linc;
De berek ening en van dit proble em zi.jn ope;es chor-i;
in verba nd
met de resul taten van R 535 .

R 535

N1et - statio nna1 re stro~ing
Opdra chtge ver: een overh eidsi nstel ling
Berel< :ening er., die bett•ei<kin:-; hebbe n op het oplos
tiële rliffe rert:! .aalv ergel ijlüng en, welke de stromsen van parlnkl:!.nlrenci rr.edtu~ bcGch t'tjveP , \1..!ràen uitge voerd in§; in een
.
R 538 ~ Teste n van pror;ra mma 1 s voo::- de X1
R 5 49 Opdra chtge ver: eon indus trie
Ook in ·1960 we1•·ien vcroc heide nc progr'~mma 'c voor
de X1 door
de Reken afdeli nR getes t.

R 539,

5~8,560,562,~6J,564,~65,~~6,368,SG9,~8C,

,83,592,~9)

Onder deze null1i .er-s werie n voor d1ver He bedri jven
en inste llinge n ondra uhtcn uitge voerd , tiie betre kking
hebbe n op het
beoal en van ei em•aa rden en ei~envectoren
van
op ossen van stclst : s linea ire verge llJ np;er:, matri ces, "het
cirate n , etc . me~ behul p van rtand eerd matri xope<lcln ste lrna raties voor
àe X1.

R 543

Differentiever~cliJ~inge~
Opdracht~eve~:

een unlver.sitei~slaborr.toriuM
opdra cht betre ft de oplos s!nJ van een stels el
simul tane d:.fferentievergel:!..~kinr;en net een duize van twee
ndtal verschil lende :,ar•am etel''-! ombln aties. Met de aldus
funct ies l'let·de n integ ralen berek end, van bclan verln· egen
(, voor de theorie van elect risch e weers tane en the~1okruchtcn
in bepaa lde
le~eringen .

~eze

R544i
57'.)

S8l~

Inductie-factor~n

Opdra chtge ver:

~eze

R

5~3

R

55~

R 557

O?dra~hten

C'C't~ laborat1.,r1·r~

hebbe n be&re~c!n~ o~ schec pssch
gen en ziJn een voort zettin g van "•dra cht R 47ó roefb ercke nlnjaarv erJla c), ~:!.j ~·t 0at nv v2n de X1 cebrui~ (zie vorig
~ernaakt wordt .
Aanpa scLnG
Opdra chtge ver: e~n ~nd~Gtr-1e
Het betre :rt hic.r het vinde r, vs?i een ;inaly tische
van ex Jerim entcle E,-.?f::;cvens. Be1·c {enini: ;en 1~erde aanpa ssing
n O;J de X1 uitgevoe t'd .
Berek enjnr; cr t . b.v . .::toC'r:1turbin~
Ordra chtgc ver: een indus trie
Oi;.d::-acht wc1·d ~ '1gct rok1<e11 .
Bandg estuu rde freesm achin e
Opdra chtge ver: een i~dustrie
Deze opdra cht be~reft het verva ardig en van
mede een freesm achin e kan worde n gestu urd .

ponsb and, waar--

R 559

onàerzc .ek rierrl ir, 1{160 v"ltooi ..J ret behulp van àe X 1.
Clause - i ntegra al
Opdrac htgeve r: een indust rie
Ten behoev e van een indus~rie werj een derdeg raads interp
bare tnhel gemaal~t voor de Clausc -inter; raal , welke \'ler:J oleeropge nomen in een .( 1-j,:>r·ogramma.

R 561

Analys e X1-proe ramma 's
Opdrac htgeve r: een i~dustrle

R 567

Correc tie meetre sultate n
Opàra~htgevcr· : ee?l univero 31 te.: tsla oot'ator
.i.wn
Er lierd een X1-n"og ré'nma gel'l8a.. ct, dat bepaal de mcetre sult.ite
n
aan d0 hancl van e:en gegeve n ijk:iric corrlgc el."t (;n tevens
enkele
eenvol.4 dit;e bere!{C"ninp;en hierop uitvoe rt .

R ~70 , 571,578,579,?81,?85,591,594,5)9
Gebt'ul k van de X1
Vele instan t!es llllla'cte11 geb1·uit < va'1 de !'ccil... tcit zelf bere
keninge n o~ ~e Xl uit te voet~n , on~er superv isie vnn 6c
aftleling .
R 572~ Bereke ningen aangaa nde scheep sschroe ven
573 Opdrochtgevc~: een labora torium
Deze opdl'.'ne hten hebben be;;rek king or bcre\ce ningen met de
1n verban d met scheop sschroe ven met voorp;e sclwcvc n type X1
circulatie verdel ing, alsmed e op de analys e van een gegeve
n schroe f
in een gegevu n veld . Zal in 1961 worden voortg ezet .
R

574 Noordz eeprobl eem
Door de ar .elinJ T Je gepast e '1iskun de werden met de X1 bereke
ningen uittiev ocrà .

R

576

Ademhalln~

Opdr>a chtr;evc r: ~en \.miver sitEilts lahorat oriu.':l
Een meclicc h µroblee m werd o~gelost m. b . v . de X1 .
R

'.>77 EiP:en onderz oek vc rr 1..:ht door

~r .

P . ilynn ( :.:!c onder A blz . 39) .

R 582

Program ma voor ~:ernphys' sche r1e tingen
Opdrac htgevct ·: ~c-n •nstltu ut
Ten behoev e von .:!f'n inr.1·1t. ..iut werd een X'l - progran mw opgest
eld
voor de bercke nint; van een aantal physisc he gt'oothe de!'1
in verband Jl'Ct J11eting cn op 1<et>nphysisC'h r;ebied . ::Je wedrnaa mheden
zullen in 1961 ~orjen voortg ezet .

R 586

Lineait >e re~t'ess1e (eigen onder~oek)
Een X1-pt'ogt><:1m11:l voo1· simultc ine lineair e t'egress 1e 1·1erd
gemaak t .
Simpel e bereken ingen
Opdrac htgever : een indust rie

R 587

R

588 Autoco rrelotie
Opd rac~ tgever: een institu ut
Opdrach tgever voerde zelf ~et

R 589

R 590

G~

X1

be~ekeningen

uit .

S1multn or. betromi baarheià slnterva ::.
Opdl'.'ac htgcver: a fdcllng Mélthena t Loc he Stat is tielc
Eer. X'l - prop.;rar;nma \~-ird c;2naal<t voor eer. betrouw taarheld s tccts .
Filterber ek<::nlnr :;_
Opd~a .htgev~r·:

een l 1dustrle
Deze opdruch t betreft filtcrbcr ev:en.rn gen, ultc;evo crd o;; de

ARMAC .

R

593,59t' ,50'1,6C 3,6c,4

Onder "eze ,11..., mors we1·:1cn voor det•den zclfgema <1kt e ALGOLp:cr•eccl bc,.,,aal't voor ver;~erl<lr0 .

prog rtli<1m~

R 596

R

~9~(

Recon::i tr 1 1cti<' oard::-e licf
Of)dr-ach tr ev<.c!r: eer overheic lsinst ellinf,
Der~l(enln1<;en 1·1crdcP 1.1. 1 tgevoerd ter reconot
r·ictie van het
aarurc::. Lcf "Jit de vr::>ee;er ve1·1.:res en ontwil<i<:e::.ingsco~ffi 
ri~n~cn (v~l . o~dra~ht R 344) .
Slnultar .c d'l'n"sl e van gassen
Opûrach t&ever: Per universltel~slabo~at~riun
Een aant1'l l sirrultan e diffei·enti~::ilvergcl i.jk:.nce n 1·1erd met
€Cll

R 600

AL.GO.,-X"'i PL'Ogl'.'.lmJ11" opgelos t .

!ntPg"a&l - ~re'·rninr;e'"!.

C, J1· 3n•-.t~c··p": "Ur instelli ng
::::en gro:-':. aant::i! .:..nt.e,~r::ilen werd met een ALGOL-X'l prog1•amma
t>erckcm l .
R 602

De1'ek~ntl'l,..;~n" nulD•mt en
Opdr:::.~ht~"'/0;:': --en t niverr ... tcitslabo~~;;or.:::.m
:Je::e -:. n·::.-:ht t .helst voornar:~li,f<: de bet·el<en lng van
nult.JUntc.m van bep'3i.lld e fun':tJe s ten behoeve van het theo
rcti~ch onde1"'0 !' c van v<:?:::t~ !ötoffen . :'icrvoo
r zal een
ALGO:- r ' ·~-rll" ...c~ocn opg~Dteld . Een b<'gi.n ·.1crd genaakt
met de '':::;~··:.c.•.~; v1...n !-:et !Jroblec! '1.

R 605

~~cr~n~ulc.nbvers"rooi1.ncsa~1plitudines

Opd ra..:iitgc vc r: een Pniveru i te .i.. tslu bora tortttr.i
Met oc~1ulp van een ALGOL-X i pro,;rumma 1·1erclcn 0ecomp1 1.;cerde
ful'lci;·i~J uereke.id .

- 45D. Ander e \·1erkz aamhed en
a . I n 1960 werden aan de H.c l<ennf'd el:!np; vele o;iclra
door indus trieän en weten scnap pcliJk e :nstel linge chten gegeve n
n
buiten land, waaro nder versch eidene opdrac hten ~aren in binnen - en
van door Z .W. O. gesub sidiee rde onderz oeking en . Doorjten behoev e
het Mathem 8 · ·.sch Centru m in het beg1n van het jaar at de X1 van
steld werd,~ondcn de meeste opf rachte n met behulp in gcbrui l< geUitgev owrà LO r rien , tcn·:l jl i.n t..nlc..: 1( [;C..Vi.111.!11 no van Je~~ muchi ne
0 c.;ebru l.k f;Cmaa i:t
werd van de Jl.RMAC.

b . Zoals o . <l . ;.iit de opdr:.i chten Il 556, R 57C, R 571
, a :>78, R 579 ,
R 581, R 590 , R 591, R 59:>, rl. ?94, R 599 blijk t ,
stelli ngen in staat i:i:este ld ht;n me0cw erkers zelf 1·1crden vele inte laten opste llen en uitvoe ren met, indien nodig de pror;ra mmo 's
, assls tentle
van àe Reken afdcli ng (zie ook 1-e) .
c . Op 8 ma;n•t 1·1et'd de X1 van het Mathe matisc h
.-. volle Jlg in
gebru ik gestel d . ::::>e ARM'l.C wor..it nu .1cg slech-c n::entru
iri enkele geval len
gebr uikt .
Standa !lrdpro gramnu .l 's voor de X 1 1·1orden t:amen gcbrac
gra1Tlr.la - b1bl1 othcek (zie A, en D-c van 19':>9 en blz ht in een pro . J8 van dit versla g)
d . Over de A....GO L-verta ler werj l'eeds gespro ken
Door ver::>c heiden e instel linge n Ne"~dcn e>:cur sies onder A.
georg anisee rd om
de X 1 te bekijk en en in werkin !j te ;:~icn . Cirocp cn
b.i.nne n- en buiten land k".rnmen met hetze lfde (1ocl van studen ten uit
naar het Mathem a tisch Centru m.
Van de activ iteite n v12n :1edet1erl~ers van de Rcken
ai'dell ng op het
gebied van congr essen, colloq uin en ~ursu3sen volgt
l ijst in chron ologis che volgo rde ( z.i.e ook onder B): hieron der een
11 t/m 16. Januat •i

Deelna me door Prof . dr . ir . A. van WiJnG aar dcn aan de confe rentie te FnrijP ter vast ste:li nt; van de taal ALGOL O.

31 janua ri

Voorr.!1 ·:.icnt in de serie 11 l\ctual J..1.ei tcn 11
door Dr . E ."l . Dijks tra over "Kort ste bomen
uit een gra1)h 11 •

14 t/m 16 maart

Bezoe k van Prof . dr . ir . A . vim Wijng aarden ,
J . A . Zonnevr->lr1, Dl" . lLri . Dijkst r-a en
F . J .M. B~rning aan de Regne centra len ln
Kopenha~en .i.n verban d ~et het proje
ct van
de ALGO L-vert aler .

17 maart

Bezoe k van Dr . E . \.' . DiJln·t t•a aan Instit ut
fi.ir Instru. "'1P.nt elle Ma thema tik in Bonn .

23 r.iaart

Colloq uium in ::>arm :itadt, Instit ut für
Pr::il< tische M:lthe matilc; lezing doo r Prof . dr .
ir . A. vun ~ijngaarden over Pentom ino .

25 t/m 30 april

Seminnr on Codes for Reactor C omputat ion in
Wenen (Intern . Atomie Energy Agency) bijgewoond door Prof . dr . ir . A. van Wijngaarden .

20 mei

Lezin~

voor het Nederl ands Rekenmachine Genoot schap door Prof . dr . i r. A. van Wijngaarden over
AIGOL .

31 mei

Lezing tijdens een cursus, georganiseerd door
SSA.". , door Dr . r; , 1r . Dijkstra over Parallele

rj?.

Prog::"c:mm~r'ing .

7 juni

Jde"1 , door Prof . dr.ir . A. van \'lijngaarden

"J·:er. f.LGOL en COBOL .

15 t/m 18 JU!.:.

P1J~ . rtr . ir .

Ge

15 novemb<:! r•

CERN in

A. van Wijngaarden op bezoek bij

Gcn~ve .

Lezing vcor het Genootschap Studiecentrum voor
leve Automatisering door Prof . dr . i r.
A . van illjngaarden over ALGOL .
.fl.d~ünistl'at

15 t/m 18 no"::1ue.· Cu:'.'sm; ALGOL door Dr . E . W. Dijlcstra .

25 november

Twee lezingen voor het Nederlands Rekenmachine
Jr~;:ootschap door Dr . E . \'/ . Dijkstra over "De
E•rtomatische uitwerking van algebraïsche uitè r'.lkkingr:m" en "De realiserin{f van procedures
i~ e?D vertaler voor ALGOL 60 1 •

13 t/m 16 dccc,Juer· C;.irn:s ALGOL door ,J . A. Zonneve l d .

e . Ve:.->Ec}1.?idene opd"".chten van andere afdelingen 1~erden uitge voerd ir. sc.1:1~,r.·::::- .'I: 1 ; r:t d P. Rekena fdeling, die in vele gevallen
assiste:1t.v~ v~rL~:::i·J.: b".j het opstell en van progranuna ' s en het
ui tvoc::-:.m d".1;:11:·\ ,•n , '. ': l'ç-'.-ulp van de X1 .

Wat betreft de ~~~3ling ~e~hematische Statistiek was dit het ge val bi.:J d(:; opJroe!"ltf... ::

~':5,

H 589 (zie 1,,) .

Aan d'? Lffücli~1'; ·•c...:~~cp:!s tJ ':Jiskunàc is assistentie en advies
verleend~\~ dJ op6·~ch~&n a 574 en R 601 (zie C) . Samenwerking
met deze ;,; 'c..cL.r;; ",, ,(' jJL.!Dt:> bij de opdrachten R 216, R 341+,
R 4';"'1 P."1 R 59n .

§ 3 . Ook Gt t .:;::.<:11" te•,.)'.:::. v"L bezoekers belani:;stell ing voor de activiteiten \ a.1 -J J 1~~ · :· nr,1':...:: ling . In chronologische volgor de volgt
hierondc~ e~~ l~j~~ v:~
c0n ~~nt~ l
buitenlanders die aan de
Rekenuîclel.:.n,;; ~ei1 ·,Jc.:-oe\{ l:Jrochten

A. P. E~~gc1 (Prcto-~u, Zuid-Afrika)
S . S . Acke".iar. (""cw ".or!-:_. 'J.S . A.)
PC
•

9

'i~~""~'
c..1"JL-..; -

•

(•<-

;~Cll "

·'''"' C .... ",

'u·."
0

1
. }~ . )

K. Dagbo1·13rc1 (i:crc~1~" Ncorwegen)

M.V . Wilkaa (Cambridge , Engeland)

.... I ....

A. J. van Lic,( (ï3russeJ.~ :Bel~ië)
A . Gazzano (Brussel, België
H. Levine (Londen, Engeland
J . Nagata (O;;;aka, Japan)
S . Moriguti ('Iokyo, Japan)
R. Suuer (München, Duits land)
\'T . H. Rein (Darmatndt, Duits!_and)
H. von Falkenhausèn (Dar;;1stadt, Duitsland)

R. In2inger (Wenen, Oostenrijk)

C . S. Svoboda (Praag, Tjechoslowakijc)
J. Stene (Oslo, Noorwegen) .

§ 4. Publicaties van de RekenafdelinG:
E . H. Dijkstra, Some theorema on spanning subtrees of ~ graph,
;,r: ~2, Pr·oc.Kon . Ak . v . Het . A 63 , No 2 and Indag .
Mat~.22, No Z, 1960, P . 19C- 199 .
E . '.'f. Dijkstra, Ct:rsur. Pror;o•ammcr-cn in A:,GQL 60, 1960 .

D. J . hof::amme':' and M.::... ?otters, TalJle of Foupier Coefficients
o~

Associ1ted Lcgendre Functions, R 478, Proc .

!Con ..l\'.c·.'.i'et . A 63, No 5 and Indag . Math . 22, No 5,
1960' p . 460-'+80 .
E .1.i. DijKstra

R<;cursivc Pr·ogramr'ling, f.'IR 33, Nrnn . Math . 2 ('1960),

p . 31'-318 .

In 1960 versche:1cn in d:'uk de volgende standaardprogran:ma 1 s
voor de X1 (ziG ook ondci. 2C (R 500) en 2Dc, alsmede vori~
jaarveralag tl~ . 43):
1

P1
P2

P3
P4

P5
P6

Harte l 'c PC' k'r Lnl;
Sinus en Cosi:-ius

.

Sln

'

~X/ 1t

X

Arcta1gens
Are sinus

~

P7 2-macrit
P8 log 2 {sJ
P9 Systeem

P10 n - dc

(YOOT' {
11

s},: +O)

1~ lcr,gte, clrijvende komma"

gl'.'ä"lci.sr,oli•noc~.1

P11 Supnlement

\-Oo(·

(n.;; G)
f>ubrot!tine overgani:; decimaal naar binair

drijvm1dc komr.1a
P12 T1~e ]Woords inf o~':na tie-eer.heid bi,j band lezen
P14 Schrijf [BJ in P9-pakking
P15 Optellin~ en aftr-ekk!ng fvoor systeem P9)
P16 Vermenigvuldit "g(voor systeem l-'9)
P18 Transpor~ naL~ ~ (voor systeem P9)
P19 Transport uit H (voor systeem P9)
P21 Overg2ng van binair ~rjjv~nd naar decimaal drijvend

P22
P23
P24
P25

DubbPle

~e~gte o~tclling

Dubbele lengte Ver':.i<"nigvul>liging
Non-floattng uolfnoo~ in x2 van dubbele lengte
Het typen van (RJ(voor systeem P9)

-48Te~t relati eve scliJk heid (voor systee m
P9)
Worte ltrekk ing {voor systee m P9)
P28 Sinus en Cos~nus (voor sy~teem ?9)
P29 Dolin g van breu1cen van clubbe lc lens;t e
P30 Teken tost op som van twee getal len (voor systee!"1 P9)
P31 Arcta ngcns (voor systee m P9)
P33 Suppl ement van assem blage routin e voor DD
P34 Tekente~t o~ ver~chil van cbsol utc waard en van
~uee ge~allen
(voor systce Q P9)
PJ:.> 2-mac ht (voor -1<{S~<1)
?36 Teken test oo verdc hi1 van twee geta: len (voor systee m P9)
P37 Exponenti~l~ fun~tie (voor syGtee m P9)
P41 Natuu t"lijl< e logar ithme (voor systee m P9)
P42 Overganr; von drijve nde naar vaste :.Comma
(bij systee M P9)
P4) Ovel."gang van var.te no ar drijve nde komMo (blj
systee1:1 P9)
P44 Typ (R) Ln n cijfe rs zonde r expli ciete
e~ponent (voor
systee m !:'9)
plf'._J E'loat ing iriter preta tlef rn•or,r•a
mma
T) (voor :;-;ysteem P9)
P46 Suppl ement ven a<:.semblar,esub1·outinc(PLIN
voo!" .1.W
P47 Dubbe le len~~e aftrek king
P48 Sunpl cment von het r;. no regis ter rogramma voor
invoe l' vän P9 getal len
P50 Sinus hy0er bolicu .; (voor systee m P9)
P51 Delin g (voor systee m P9) (vepv angLn g van Pl7)
P52 Invc~se delin g (voor systee m P9)
P53 Dubbe le len~te dl."iJvende optel ling
p511 Inter ne sub~outine typ teKst
P55 Se1·vice-pt'og1•anu"::1 typ rij ~si-~ctallen
P56 Maga z·Jn voor aanro epen van intern
e ty ponss ubrou tines
(vervangin~ van P20)
P101 ~~trixLnversie, ueterr ninnn t, oplos sing linea
ir steln el
P104 Bes-; hrljvi ng systee "'I "rn::.t rix- eri V(.c torrek
ening "
P10? ~aa: vecto rlabe l B
P10G Honl veuto rlabe lo A en B
P107 Ha3l \ ccorl abelr S, A ~n B
P108 VeJto rtrans ort
P 109 K€:r11 voor r 1'\C r./--. P113
P1 iO Zoek MOXi•.1.......
P111 Zoek rn1.11ln11.,..
P·112 Zoc;.c M::tx.:ma Le "bi;ol1.2te 11aardc
P113 Zoe~ m1~obsol utc waarj e
p-114 Bcpo~l r,._;,1 . l'PSp . ~>om der ~1bsolute waa1·à
en
P115 Scala~~
.t
P116 Vcrsc ht.L -. \;.! c0r· res-:>. s..:a!a r mnal vecto
r
P117 Verach1 tr vecto r tot ~cmLddelde nul
P·118 Nor.:i eer ·1e"t.J r
P119 Kern voor '1::?0, 1'1?.1, P1Lf-6
P1:?0 Bepnu l som t•ecp. versc! 1!1 van vecto ren
P121 Vecto r maaJ scala r al of niet pl~s ve~tor
P122 Trans: )ol'tet; :1• n:atr1 xlabe l al oi' nlet
getran spone erd
P123 Pak rijl3Q C1
P124 Pak kolo~lc:.llc::!.
P12~ PDk label van hoofd diago noal
P126 11atri x-·•c!' l"IC.ii g·1uld iging
?127 Zoek mo:-:. expon ent vun versc hil- rcsi:- . somvec
tor
P128 Diago !12al ""L'Ul matri x

P26

P2/

-49P129 Kern voor P~30 t/m P134
P130 Matri xtrans port
P131 Scala r maal matrix
?132 Scalar · maal matrix plus matrix
P133 Optel l!ng van ma~rices
P134 Aftrek king van matric es
P135 Ver~;issel tl'lee lwlommen
P136 Domin ante eigenw aarde en -kolorn
P137 Typ vecto r
P138 Typ matrix
P139 Intern e lcec vecto r
P1lf0 !!alf-a utoma tisch synch ronisc rende lees vec;to
r
?141 Half-a utomu tisch synchr onise: ·endc lees matrix
P142 Pons vecto r
p11~3
Pons matrix
P144 Bepaa l irn.1 "rse en del:erm inant vnn A
P145 Bepaa l determ inant van A
P146 Inver teer Jia~ naal
Enkel e andere progra mma's ZiJn voor public atie gereed
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