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L.S.
Nog nimmer in de geschiedenis van het Mathematisch Centrum
waren wij zo laat met U ons jaarverslag aan te bieden.
Nog nimmer in de geschiedenis van het Ma thematisch Centrum
hadden wij zo'n goed excuus daarvoor .
Dit jaar promoveerden 7 wetenschappelijke medewerkers van
het Centrum, te weten de heren P.C. Baayen, E.M. de Jager,
G. de Leve, M.A.. Maurice, J.A. Zonneveld, W.R. van Zwet en
Mevrouw A. B. Paalman-de Miranda. Deze proe~schriften werden
door ons in onze serie Mathematical Centre TRACTS opgenomen,
een serie, waar voor grote belangstelling bestaat onder researchmensen. (Voor de titels zie bijgaand lijstje.)
Deze promoties waren er de oorzaak van, dat onze offsetm•ensen het tempo niet bij konden houden . D:at zult U hopelijk
kunnen bi llijken.
Wij maken van de gelegenheid gebruik een gegeven, dat inm.iddels werd achterhaal d, te corrigeren. Prof.dr.ir. C. B. Biezeno was door zoiekte genoodzaakt zijn functie van voorzi.t ter
van het Curatorium neer te leggen. Na een interimperiode, waarin Prof . dr. Ph.J. I denburg het voorzitterschap waarnam, heeft
thans de heer J.P. Kruseman, ondervoorzitter van T.N . O. , de
hamer in handen .
Tenslotte: Mocht U iets meer willen weten omtrent onze
activiteiten, neemt U dan gerust contact met ons op.
Onze activiteiten zijn: research ten b ehoeve van onderwijs (post-academiale research) , research voor overheidsinstell ingen (F .O.M., I.K.O" Universiteiten) en wetenschappelijk
onderzoek ten behoeve van de industrie.
De in het verslag genoemde rapporten verstrekken wij, op
een enkele uitzondering na, tegen kostpri j s.
Stichting Mathematoisch Centrum

"J2'·~·

Ver schenen in de serie "Mathematical Centre Tracts":
Nr 1. T . van der Walt, Fixed and almost fixed points
" 2. A.R. Bloemena, Sampling from a graph
3. G. de Leve , Generalized Markovian decision processes ,
Part I: Model and method
" 4. G. de Leve, Generalized Markovian decision processes,
Part II: Probabilistic background
11

5 . G. de Leve, Generalized. Markovian decision processes,

Part 111: nog niet verschenen.
" 6 . M.A. Maurice, Compact ordered spaces

7 . W.R. van Zwet, Convex transformations o f random variables
" 8 . J.A. Zonneveld, Automatic numerical integration
" 9. P.C. Baayen, Universa! morphisms
"10 . E.M. de Jager, Applications of distributions in mathematica!
physics
"11. A.B. Paalman-de Miranda , Topological semigroups - nog niet
verschenen.
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VERSLAG OVER HET JAAR 1963

Inleiding
Het hierna volgende jaaroverzicht bestaat uit twee gedeelten. In het
eerste gedeelte (1) worden zaken van algemeen karakte r (met name bestuur en organi sa tie) behandeld. De wetenschappelijke werkzaamheden
komen in het tweede gedeelt e (Il) aan de orde. Daar wordt na een algemene inleiding, voor elk der vier wete n schappelijk e afdelingen afzonderlijk, te weten die voor Zuivere Wiskunde, voor Toegepaste Wi s kunde,
voor Mathematische Statistiek en voor Numerieke Wi skunde (Rekenafdeling), een gedetailleerd overzicht gegeven van de activiteiten.
I. BESTUUR EN ORGANISATIE
A. Curatorium
Prof.dr. H.W. Julius zag zich genoodzaakt in verband met drukke werkzaamheden zijn lidmaatschap te beëindigen; in zijn plaats trad per
4 maart 1963 toe de heer J.P. Kruseman, ondervoorzitter van T.N.O.
In de vergadering van 2 juli 1963 werden de heren ldenburg, Thijsse en
Tellegen herbenoemd voor de periode van drie jaar.

De samenstelling van het Curatorium per 31 december 1963 was als volgt:
Prof.dr.ir. C.B. Biezeno,

Maarten Trompstraat 2lb, Delft, voorzitter;

Prof.dr. W.J.D. van Dijck, Carel van Bylandtlaan 30,
Prof.dr. Ph.J. Idenburg,

's-Gravenhage;

Directeur-Generaal van d e Statistiek, Oostduinlaan 2, 's-Gravenhage; vertegenwoordiger van de Regering;

Dr. P.J. Koets,

Wethouder van Onderwijs, Stadhuis, Amsterdam; vertegenwoordiger van de Gemeente
Amsterdam;
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J.P. Kruseman,

Ondervoorzitter van de Centrale Organisatie
voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Koningskade 12,

Prof.dr. F. Loonstra ,

's-Gravenhage;

Haviklaan 25, 's-Gravenhage, secretari spenningmees ter;

Prof . dr.ir. J.A . Schouten, Rozenhof 50, Epe (Gld.);
Prof.dr.ir . B.D.H. Tellegen, Geulberg 1, Nuenen (N.Br.);
Prof.ir. J.Th. Thijsse,

A. Noordewierstraat 15, 's-Gravenhage.

De vergaderingen van het Curatorium worden q.q. bijge woond door de heer
J . H. Bannier, directeur van de Nederlandse Organisa t ie voor ZuiverWetenschappelijk Onderzoek (Lange Voorhout 60,

's-Gravenhage).

Het Curatorium kwam in het verslag j aar viermaal in vergadering bijeen,
namelijk op 7 januari, 4 maart, 2 juli en 2 oktober. Aan de vergaderingen werd deelgenomen door Prof.dr.ir. A. van Wijngaarden, directeur
van het Mathematisch Centrum.

B. Raad van Beheer
In verband met een vermeerdering van zijn werkzaamheden aan de Universiteit van Amsterdam zag Prof.dr. J. de Groot zich genoodzaakt zijn
taken als lid van de Raad van Beheer en chef van de afdeling Zuivere
Wiskunde tijdelijk te beperken. Prof.dr. H.A. Lauwerier, chef van de
afdeling Toegepaste Wiskunde, werd benoemd tot lid van de Raad van
Beheer en was van 1 januari - 1 september waarnemend chef van de af deling Zuivere Wiskunde. Vanaf 1 september werd Prof .dr. J.F. Koksma
bereid gevonden zich tijdelijk met het toezicht op deze afdeling te
belasten.
Per 31 december 1963 was de samenstelling van de Raad van Beheer als
volgt:
Prof.dr.ir. A. van Wijngaarden, voorzitter, tevens directeur van het
Mathematisch Centrum
Prof.dr. J, de Groot
Prof,dr, J. Hemelrijk
Prof.dr. J.F. Koksma
Prof.dr. H.A. Lauwerier
De Raad van Beheer kwam wekelijks in vergaderingbijeen.
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C. Raad van Bijstand
In 1963 had de Raad van Bijstand het verlies te betreuren van drie van
haar oudste leden, t.w. Prof.dr. H. Bremekamp, Prof.dr. C. Campagne en
Prof.dr. J. Droste.
In dit jaar werden zes nieuwe leden benoemd, namelijk:
Prof.dr. B. van Rootselaar, Prof .dr.ir. L.C.A. Corsten, Prof ,dr. P.C.
Sikkema, Prof.dr. G.J . Leppink, Prof.dr. A.J. Stam en Prof,dr. G.R .
Veldkamp .
Voor de volledige samenstelling van de Raad van Bijstand per 31 december 1963 wordt verwezen naar de achter in dit jaarverslag opgenomen
ledenlijst.

D. Personeel
1. Mutaties in 1963
a) Bevorderd:
B,R. Damsté per 1 januari tot medewerker (afd. Toegepaste Wiskunde)
Drs. J. Oosterhoff per 24 januari tot medewerker (afd. Statistiek)
C. Visser per 1 januari tot medewerker (afd. Statistiek)
Drs. E.M. de Jager per 1 september tot sous-chef van de afdeling Toegepaste Wiskunde.
b) Aangesteld:
Mej. W.H.M. van Dalen per 1 januari als typiste (afd. Administratie)
K.S. Thio per 1 januari als technisch assistent (afd. Statistiek)
F. de Bruin per 22 januari als typist (afd. Administratie)
A.C. IJsselstein per 16 februari als technisch assistent (afd. Statistiek)
Mej. R.M. Witkamp per 27 februari als typiste (afd. Administratie)
T.P. Treumann per 1 juni als assistent (afd. Statistiek)
Mej. A.J.Th. Oudejans per 1 augustus als technisch assistente (afd.
Statistiek)
Mej. J.P.M. van Schaik per 1 oktober als telefoniste/typist e (afd.
Administratie)
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Dr. J. Fabius per 1 oktober als wetenschappelijk medewerker (af d.
S tatistiek)
B. Dorhout per 1 november als assistent (afd. Sta t i stiek)
Th. Junius per 1 november als technisch assistent (afd. Stati stiek)
Drs. B.J. Mailloux per 1 november als wetenschappelijk medewerke r
(Rekenafdeling)
H. Reynders per 11 november als concierge
Me j. E . Jubitana per 16 november als typiste (afd. Administrati e ).
c) De dienst verlieten:
Mej. R. van Li e r, t e chni s ch assistente,per 31 januari (afd. S t ati s tiek)
F. Harthoorn, bibliotheek-employ é, per 28 februari (afd. Bibli oth e ek)
Mej.dra. C. Korswagen, s tati s tisch rek enaarster, per 15 a p ril (a f d.
Statistiek)
Mevr . P.C. Oos ti n g-François e

per 31 me i i.v.m. het be r e i ken va n de

pensioengerechtigde leeftijd (afd. Huishoudelijke Dienst)
Mej. M.J.H. Römge ns, reke naar-medewerkster, per 31 me i

(Rek e na f de ling)

N. d e Boer, t e chnis ch a ss i s tent, per 31 augustus (afd. Stat istiek)
A. Rutge r s , techn is ch a ss i s t e nt, per 31 augustu s ( a f d. S tat is t iek)
T.P. Treumann, a ss i s t e nt, pe r 31 augustus (afd. S tati s ti e k)
F . d e Bruin, ty pi s t, per 30 se ptember (afd. Admini stratie)
Mej . C . G. Drost, typi s t e , per 15 oktobe r

(Rekena f d e li n g)

D.P.M. van d e r Schaaf, a ss i s t e nt, p e r 31 decembe r

( a fd. Statis t iek)

B.J . van Omme n pe r 31 d e c e mbe r i.v.m . het bereike n v a n de pen sioen gerechtigde l eeftijd (afd. Hui s houdelijke Dienst).

3. Pe r s oneel ssa mens telling p e r 31 decembe r 1963
3.0. Directie
Directe ur : Prof.dr . ir. A. van Wijngaarden
S ecretaresse: Me j . M.J. Bomers
3,1. Wetens chappe lijke Af d e lingen
a)

~~~~!!~g-~~!~~~~-~!~~~~~~
onder t oez i cht v an Prof.dr . J. F . Koks ma en o nde r de da gel ijkse
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leiding van Drs. P.C. Baayen (sous -chef)
Adviseur: Prof.dr. J. de Groot
Medewerkers: Dr. C.G.G. van Herk (tevens medewerker afd. Statistiek)
Dr. W. Kuyk
Drs. M.A. Maurice
Mevr. dra. A.B. Paalman- de Miranda
Gast-medewerker: Prof.dr. G. Helmberg

b)

~!~~!!~~-!~~~~p~~!~-~~~~~~~~
onder leiding van Prof.dr . H.A. Lauwerier
Sous-chef: Drs. E.M. de Ja ger
Medewerkers: B.R. Damsté
Drs.

c.

Hoede

Drs. R.P . van de Riet
Assistent:

c)

J.F. Frankena

~!~~~~~~-~~!~~~~!!~~~~-~!~!!~!!~~
onder leiding van Prof.dr . J. Hemelrijk
Adviseur: Prof.dr. J.Th. Runnenburg
Sous - chefs: Drs. J . Kriens (sub-afde ling mathem. besliskunde)
Dr s . W.R. van Zwet (sub-afdeling mathem. statistiek)
Medewerkers . Dr. J. Fabius
Drs. F. Göbel
Dr. C.G.G. van Herk (tevens medewerker afd. Zuivere
Wiskunde)
Drs. P . van der Laan
Drs. G. de Leve
Drs. R.J. Mokken
Drs. W. Molenaar
Drs. J. Oosterhoff
Drs. F.W. Steutel
C. Visser
Gast-medewerker: Prof .dr. F .C . Andrews
Assistent-medewerker: J.A. Uijterlinden
Assistenten: B. Dorhout
D.P.M . van der Schaaf (uit dienst 1.1.64)
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Assistenten (vervolg): C.J. van Tooren
Rekenaar-assistent:

K.J. Arwert

Technisch-assistenten: Jac.M. Anthonisse
Th. Junius
J. van de Lune
Mej. A,J.Th . Oudejans
K.S. Thio
A.C. IJsselstein

d)

~~~~~~!~~:!!~!?
onder leiding van Prof.dr.ir. A. van Wijngaarden
Sous- chef: Drs. J.A. Zonneveld
Medewerkers:

Drs. F.J.M. Barning
Drs. H. Brandt Corstius
Dr. Th.J. Dekker

Dr. F.E.J . Kruseman Aretz
Drs. P.J.J. van de Laarschot
J.J.B.M. Nederkoorn
Gast-medewerkers: Drs. B.J. Mailloux
Dr. P. Wynn
Rekenaar-medewerkers: J.A.Th.M. van Berckel
Mej. S.J. Christen
Rekenaar:

C. Harmse

Operateur:

J. van Loenen

Assistent:

R.C. van Maanen

Dr. W.A. Verloren van Themaat werd met een speciale opdracht belast.
3.2. 2~~E!!?~-~!~~:!!~!?~~-~~-~!~~~!~~
a) ~!~!!~!~~~~

onder de dagelijkse leiding van Mej. E. de Klerck
Assistenten: H.J. Hoogen Stoevenbeld
Mevr. A. Lie-Rooseman
Mevr. B. Monasch

onder leiding van Mej. L.J. Noordstar, algemeen secretaresse
Typistes: Mej . W. H. M. van Dalen
Mej. E . Jubitana
Mej. R.M. Witkamp
Telefoniste/ typiste: Mej. J.P . M. van Schaik

c)

~~~P!~~!!!!~!!~~!~~~~~~-~!~~~!
onder leiding van Mevr. E.P. Reckman- van Kampen
Boekhouder: W.J. Mol
Assistenten: Mevr. E . R . Jacobs-Nap
Mej. J.H.N. Lanser

d) ~~P:~~~~!!~

D. Zwarst, fotograaf
e)

~~!~~~~~~!!j~~-~!~~~!
Concierges: B. J . van Ommen (uit dienst 1 .1. 64)
H. Reyn ders
Hoofd van de keuken: Mej. W. Boerkoel
Assistente· Mevr. J.M. Beertema-Bastiaans

4. In mei 1963 werd het

persone~l

van het Mathematisch Centrum door

middel van een fotografisch schermbeeldonderzoek getest op longtuberculose, welk onderzoek wederom werd uitgevoerd door het Centraal Bureau voor Keuringen op Medisch-Hygiënisch Gebied, gevestigd te
's - Gravenhage
E. Gebouw
Daar in het voorjaar van 1964 door het vertrek van Electrologica vrijwel het gehele gebouw wederom ter beschikking van het Mathematisch
Centrum zal komen is met het treffen van voorzieningen aan het gebouw
gewacht.

In 1964 zullen vele werkzaamheden aan het gebouw verricht

moeten worden.
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F. Financiën
Met betrekking tot de financiën van het Mathematisch Centrum over 1963
zal afzonderlijk rapport worden uitgebracht door Van Dien, Van Uden

&

Co., Accountants.
Ook in 1963 ontving het Mathematis ch Centrum belangrijke subsidies;
allereerst zij venneld de grote financiële steun die werd verleend
door de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek
(Z.W.O . ). Ook van de Centrale Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (T.N.O.) en de Gemeente Amsterdam werden dit jaar
subsidies ontvangen, t e rwijl de laatste het gebouw waarin het Mathematisch Centrum is gevestigd, ter beschikking stelt. Tevens konden op
enige donaties worden gerekend van Nederlandse bedrijven en andere instellingen.
Verdere inkomsten ontving het Mathematisch Centrum uit hoofde van voor
derden uitgevoerde opdrachten (met ve rschill ende instanties bestaan
dienaangaande contracten van meer pennanente aard), dan wel voor gebruik van de Xl. Tenslotte worden vermeld kleinere ontvangsten uit
cursusgelden, rapportenverkoop, etc.
G. Bibliotheek
1. Aanschaf van literatuur
In het afgelopen jaar zijn ongeveer 400 boeken aangeschaft. Verscheidene colloquium-(séminaire) reeksen werden aangevuld, terwijl een ruilovereenkomst de bibliotheek in het bezit stelde van enige recente OostEuropese uitgaven. Voorts werd een aantal boeken en tijdschrif ten, afkomstig uit schenkingen, aan de collectie toegevoegd.

2. 2~=~~~~~~=~=~~!!=~!~ =
Aan de collectie overdrukken is dit jaar veel aandacht besteed. Daar
het kaartsysteem geheel is bijgewe rkt en gecontroleerd, is nu de volledige collectie toegankel ijk g e worden.
3. ~I~!=~~!~~~~=- ~~!~!~~~~
Deze catalogus, met de samenstelling waarvan in 1962 een begin werd
gemaakt, is bijna gereed gekomen.
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4 • ~~PP~E!~~:~E~~!~!
Het centrale rapporten-archief van het Mathematisch Centrum is dit
jaar onder beheer gesteld van de bibliotheek. Dit archief werd geheel
gereorganiseerd en aangevuld, zodat nu van iedere publicatie van het
Mathematisch Centrum een archief- exemplaar aanwezig is.

5. ~~!~!~~~
Voor het derde supplement van de catalogus, dat begin 1964 zal verschijnen, werden voorbereidende werkzaamheden verricht.
6. Vacantiecursus V.H.M.O.

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

Aan de jaarlijkse vacantiecursus voor leraren bij het V.H.M.O. was ook
dit jaar een boekententoonstelling verbonden van leer- en studieboeken
waaraan o.a. door de bibliotheek werd bijgedragen.
7, !:!!!!~~!~~
Het totaal aantal uitleningen aan boeken, tijdschriften en rapporten

nam ook in 1963 toe en bedroeg nu 1672. (1962: 1474; 1961: 1356; 1.9 60:
990).

~~~~!~~!~~- !!J~~~~E!!!~~
In het afgelopen jaar kwamen 15 nieuwe ruilingen tot stand, terwijl e r

s.

14 nieuwe abonnementen werden genomen. Voorts werd een aantal periodieken gratis

ontvangen.

Van de aanwinsten worden hi eronder enkele van de belangrijkste vermeld.
(Voor volledige gegevens zij verwezen naar d e periodiek verschijnende
aanwinstenlijst van de Bibliotheek van het Mathematisch Centrum).
ISIS(lnternational revi e w devoted to the history of science and its
cultural influences).(Baltimore)
SYNTHESE (An international quarterly for the logical and the psychological study of the foundations of science).(Dordrecht)
Acta facultatis rerum naturalium u Universitatis Comenianae.
ser. Mathematica (Bratislava)
Sibirskij Matemati~eskij Zurnal. (Moskva)
Studia Univers itatis Babes-Bolyai. (Cluj)
ser. Mathematica-Physica
Izvestija vyssih uèebnyh zavedenij (Mathematika)(Kazan)
Matematièki Vesnik (nova serija). (Beograd)
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Editions spéciales (Posebna izdanija) (Beograd). monogr.
Trudy sektora matematiki i Mehaniki Akad.Nauk Kazahskoj. (Alma-Ata)
Science Abstracts of China. (Mathematical and Physical Science).
(Peking)
Ablauf- und Planungsforschung (Operations Research (AKOR)). (Frankfurt a / Main)
Abstracts on quality control and applied statistics. (New York)
Biometrisch Zeitschrift. (Berlin)
CORS Journal. (Journal of the Canadian Operational Research Society).
(Ottawa)
Mededelingen Operationele Research. ('s-Gravenhage)
Revue belge de statistique et de recherche opérationnelle.
(Bruxelles)
Tijdschrift voor Efficiency en Dokumentatie (TED). ('s-Gravenhage)
Statistical methods in linguistics (SMIL). (Stockho lm)
Journal on control of the Society for Industria l and Applied Mathema tics . (Philadelphia)
Bulletin s ignalétique (mathématiques pures et appliquées), (Paris)
Automatisering (Literatuuroverzicht)
(Stichting Studiecentrum voor
Administratieve Au tomatisering ). (Ams te rdam)
Associations Internationales . (Bruxelles) «Revue mensuelle des organisations et réunions internationales), incl. supplem,congress
calendar en bibliogr. current list of papers, r eport s and proceedings of intern.meetings)
ICC Bulletin. (Roma) v.v. Bulletin du Centre Intern. Provis oire de
Calcul of the Provisional Intern . Comput. Centre
ICC News Letter.
The Computer Bulletin. (London)
The Computer Journal.

(London)

English Electric Computer Library Service. Nr 1 Algol Note - l st ed.
Algorytmy. (Warszawa)

1963

Zurnal vycislitelnoj matematiki i matematiceskoj fiziki (Moskva).
Eng. vert. aanwezig.
Vermeld zij nog, dat de uitwisseling van rapporte n tegen publ ica t i es
en p e riodieken met ruim 403 is toegenomen in verhouding tot h e t vorige
jaar .
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H. Huishoudelijke Dienst
Eind mei verliet Mevr. P.C. Oosting-Françoise (hoofd van de keuken) na
een dienstverband van ruim 14 jaar het Mathematisch Centrum wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Zij werd opgevolgd door
Mej. W. Boerkoel, die haar voorheen reeds enige tijd had geassisteerd.
Mevr. J.M. Beertema-Bastiaans werd met ingang van 1 juni assistente.
Voorheen was Mevr. Beertema aan het Mathematisch Centrum verbonden als
schoonmaakster.
Eind december verliet de heer B.J. van Ommen (concierge) na een dienstverband van ruim 16 jaar het Mathematisch Centrum, eveneens wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij werd opgevolgd door
de heer H. Reynders.

II. WERKZAAMHEDEN
A. Algemeen
Met betrekking tot de werkzaamheden d er vier afdelingen van het Mathematisch Centrum, welke

onder~

t/m

~

(blz.19 e.v .) Kedeta illeerd worden

besproken, zij hier met name vermeld, dat in alle afde l i n gen cursussen,
colloquia en voordrachten werden georganiseerd, opdrachten werden uitgevoerd en wetenschappelijk onderzoek werd verricht, hetzij op eigen
initiatief, hetzij op verzoek of in opdracht van derden. De resultaten
van de wetenschappelijke onderzoekingen zijn grotendeels in rapporten
of publicaties vastgelegd.
Het Mathematisch Centrum onderhield in 1963 weer een levendig contact
met centra van wetenschap, industrie en bedrijfsleven, a l smede met individuele deskundigen in binnen- e n buitenland. Actief werd deelgenom~n

aan diverse congressen, conferenties en symposia zowel binnen als

buiten onze landsgrenzen.

Van de buitenlandse mathematici die een kort bezoek aan het Mathematisch Centrum brachten worden genoemd (in volgorde van bezoek):
J. Howlett (Harwell, Engeland)
J.G. Herriot (Stanford, U.S.A. en Grenoble, Frankrijk)
F . Genuys (Paris, Frankrijk)
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P.S. Mostert (New Orleans, U.S.A. e n Tübinge n, Duitsland)
P. Olum (Cornell Univ. Ithaca, N.Y. )
M.P. Gaffney (London, Engeland)
G.K. Kalisch (Minneso ta, U.S.A.)
D.E. Rutherford (St. Andrews , Schotland)
V. Pták (Praag, Tsjechoslowaki je)
E. Gumbel (Columbia Univ., New York)
P. Sti n son (Los Angeles, U.S.A.°>
J.E. Walsh (Santa Monica, U.S.A.)
G. Salton (Cambridge , U.S.A.)
M. Lagunez (Mexico, Mexico)
M.A.G. Dominguez (Mexico, Mexico)
H. Levine (Lon don, Engeland)
J. Keilson (Wa ltham, Ma ss., U.S. ·\.>
K. Koyanagi (Tokyo, Japan)
L.E. Dubins (Berke l ey, U.S.A.)
K. Strubecker (Karlsruhe, Dui tsland)
T.F. Ogilvi (London, Engeland)
H. Zemanek (Wenen, Oostenrijk)
P. Lucas (Wene n, Oostenrijk)
G. Pólya (Stanford, U.S.A).
Enkele van hen hielden tijdens hun verb l iJf hi er een voordracht in het
Mathematisch Centrum, t.w.:
11 februari, Prof. John G. Herrio t. The application of algorithmic
methods (ALGOL) to the numerical s olution of partial di.fferential equations by means ol Bergman ' s in t egral operator method.
15 maart
22 maart ,

Prof. P.S. Mostert : A s urvey of topological s emigroups.
Prof. P. Olum: Homotopy equival ences of pseudo-projective planes.

8 mei ,

Prof. G.K. Kalisch: Titchmar sh ' s theorem on convol u tion
and Volterra operators .

l6 me:_;_ ,

Dr. V. Pták: Open mapping and closed graph theorems.

'' 112 november, Prof.dr . K. Strubecker: Anwendungen der isotropen Geometrie auf ebene Differentialgeomet rie im Grossen und ebene
Elastizitätstheori e.
25 november: Prof.dr. G. Pólya:

On c ircl es , spheres, symmetrization

a nd some probl ems in classica! mathema tica! physics,
In het colloquium "waarschijnlijkheid srekening"van de afdeling Mathematische Statistiek s praken dr. J. Keil son en Prof .dr . L .E. Dubins:
30 septembe r, 7 oktober e n 14 oktober, dr. J. Ke ilson : Green' s fu nction
methods in probability theory
~l

oktober ,

Prof ,dr. L. E. Dubins : How to gamble if you must ,

De gralicus M,C. Escher (Baarn) werd bereid g evonde n een tweetal l e z ingen te houden over zijn werk, welkL· plaatsvonden op 29 oktober en
5 nove mber in h e t Geologi sch Instituut t e Amsterdam. Een zeer groot
aantal belangs t e llenden woonde d e z e ook uit mathe matisch oogpun t zeer
inte r essante lezingen bij,
Wa t d e e du catH•ve taak bet r e ft, z i j verder v erme ld, dat in 1963 15 cursussen e n co ll oquia door of o nder auspiciën va n h et Mathematisch Cent rum werden georganiseerd, zowel in als buiten Am sterdam, en dat circa
25 l ez ingen op IH't programma s tonde n, waarvan, zoals boven reeds verme ld, een aantal d oor buite nlandse mathe mat ici werd gegeven. De bijeenkoms t e n werden, zoal s gewoon l ij k , aa ngekondi gd in het voorjaarsrooster en in het najaarsrooster, alsmede in de afzonderlijke convo caties, di e regelmatig aan belangstellenden werden toegezonden.
De organisatie dezer acti vitei te n geschiedde deels in s amenwerking met

andere weten schappelijke ins tanties. Voor n a d ere bijzonderheden wordt
verwezen naar de atdelingsverslagen ,
Van het mere ndeel der cursussen, colloquia en voordrachten werden syll a bussen ver vaardigd. Daarvoor geschikte syllabussen e n wetenschappelijke rapporten werden tegen een redelijke vergoeding beschikbaar gesteld dan wel al s ruilobj ect gebruikt in het verkeer met andere wetenschappelijke ins tanties in binnen- en buitenland.
Ook werd door h et Mathematisch Centrum een aantal collegedictaten ver-
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zorgd voor hoogleraren, die nauw met deze instelling zijn verbonden;
uit de aard der zaak betreft het hier vakgebieden, waarvan de beoefening geheel in de lijn van het Mathematisch Centrum ligt.
Van de "Mathematical Centre Tracts", een serie wetenschappelijke werken in boekvorm uitgegeven door het Mathematisch Centrum, verscheen in
1963 het eerste nummer (zie blz. 33). Het is de bedoeling bijzondere
wetenschappelijke werken van medewerkers van het Mathematisch Centrum
o.a.

als M.C.-Tract te doen uitkomen.

De overige werkzaamheden van het Mathematisch Centrum, o.a. met betrekking tot wetenschappelijke research, de consultatieve taak, de uitvoering van opdrachten, etc. vindt men nader vermeld in de nu volgende
afdelingsverslagen.

VERSIAG VAN DE AFDELING ZUIVERE WISKUNDE

l:l

!. Personeel

In verband met een vermeerdering van zijn werkzaamheden aan de Universiteit van Amsterdam legde Prof .dr. J. de Groot voor een aantal
jaren de leiding over de afdeling neer. Prof. de Groot bleef

als

adviseur aan de afdeling verbonden.
In het tijdvak 1 januari - 1 september nam Prof.dr. H.A. Lauwerier,
chef van de afdeling Toegepaste Wiskunde, de leiding van de afdeling Zuivere Wiskunde waar. Zijn benoeming tot gewoon hoogleraar
aan de Universiteit van Amsterdam maakte het echter voor hem bezwaarlijk zulks na 1 september te blijven doen.
Sinds 1 september behartigt Prof.dr. J.F. Koksma de belangen van de
afdeling; de dagelijkse leiding is in handen gelegd van de souschef Drs. P.C. Baayen.
Voor de samenstelling van het personeel van de afdeling, zie blz.8
en 9 van dit jaarverslag.
De medewerkers P.C . Baayen , W. Kuyk en A.B. Paalman-de Miranda kregen verlof om zekere werkzaamheden op het gebied van het hoger wiskunde-onderwijs buiten het Mathematisch Centrum te. verrichten. De
heer Baayen trad gedurende het gehele jaar op als docent van de
cursus wiskunde uitgaande van het Nutsseminarium voor Paedagogiek
(opleiding acte M.0.-A), vervulde tot 15 juni een leeropdracht in
de "Functionaalanalyse" aan de Vrije Universiteit, terwijl hij vanaf 15 september aan dez e Universiteit een leeropdracht in de "Topologie" vervulde. Mevrouw Paalman-de Miranda assisteerde bij het
onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam door het geven van een
college "Algebra". Ook de heer Kuyk was tot 1 september aan deze
Universiteit werkzaam; hij was belast met de leiding van een prac-
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ticum-werkgroep. Voorts kreeg hij verlof een "Postd octoral Grant" van
de National Research Council of Canada te accepteren. In verband hiermee vertrok de heer Kuyk omstreeks 1 september naar Canada, om voor ongeveer een jaar als assistant professor te verblijven aan de Universiteit van Ottawa.
Gastmedewerkers:
Prof.dr. R.D. Anderson (Louisiana State Unive rsi ty, Baton Rouge ) en
drs. T. van der Walt (Zuid-Afrika) bl even respectievelijk tot 1 augustus en tot 1 mei als gastmedewerkers aan de afdeling verbonden. Verder
trad per 1 5 september als gastmedewerker lot de afdeling toe Prof.dr .
G. Helmberg (Innsbruck en Mainz), die teven s verbonden was als gasthoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam . In de periode van 1 april
tot medio juni was voorts de heer E. Nunnally (Baton Rouge) als gastmedewerke r op de afdel i ng werkzaam.

2. Werkzaamheden
De werkzaa mheden vielen uiteen in wetenschappelijke onderzoekingen,
consultatieve werkzaamheden en werkzaamheden van educatieve aard.
1. Wetenschappelijke onderzoekingen
a) Prof. de Groot verrichtte onderzoeki n gen betreffende het bestaan
van universele afbeeldingen, zulks in samenwe rking met Prof. Anderson
en d e hee r Baayen. In nauw verband hiermede stonden ond erzoe kingen betreffende het lineariseren van continue zelf-a f b eeldingen. Tezamen met
de heer Baayen schreef hiJ over deze onderwerpen een t weetal inte rne
rapporten (WN 1 en WN 4) (zie ook onder b)).
Naar aanleiding van de onderzoekingen van Prof. Anderson bestudeerde
Prof. de Groot de e igenschappen van topologische translat ies . Voorts
hield hij zich bezig, in samenwerking met T. Nishiura, met generalisaties van het dimensiebegrip, en met name met de compactificatiegra ad
(cmp) .
In samenwerking met R.H. McDowell verrichtte hi j een uitvoerig onderzoek van locaal samenhangende ruimten en hun compactificaties. Dit on-
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derzoek was een voortzetting van gemeenschappelijke studie verricht tijdens het gastmedewerkerscha p van R.H.McDowell in 1962 (vgl. vorig jaarverslag, punt B.l.j.). Een publicatie betreffende de resultaten van
dit onderzoek is in gereedheid gebracht.
Een bestudering van de mogelijkheid tot generalisatie van de categoriestelling van Baire leidde Prof. de Groot tot de invoering van de begrippen subcompact en cocompact. Deze begrippen werden door hem uitvoerig bestu deerd. Een eerste publicatie van zijn hand over dit onderwerp
verscheen in de Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen onder de titel "Subcompactness and the Baire category
theorem".
b) De heer Baayen onderzocht het bestaan van universele en duaal-universele afbeeldingen van velerlei aard. Uitgaande van een constructie
van J. de Groot bewees hij een algemene existentie-stellin g in het kader van de categorie-theorie (in voorlopige vorm vastgelegd in het interne rapport WN 3) . Tezamen met Prof. de Groot verkreeg hij concrete
resultaten voor zelfafbeeldingen van verzamelingen (zonder nadere
structuur; intern rapport WN 1). Daarnaast bewees hij het bestaan van
universele ordebewarende zelfafbeeldingen van lineair (totaal) geordende verzamelingen (WN 2).
In nauw verband met bovengenoemd onderzoek bestudeerde de heer Baayen
voorts lineariseringsprobl emen. In samenwerking met Prof. de Groot
werd een intern rapport voltooid (WN 4); een gemeenschappelijke publicatie is in voorbereiding. Van de bereikte resultaten zij genoemd een
bewijs van de mogelijkheid, een uitgebreide klasse van locaalcompacte
transformatie halfgroepen te lineariseren door begrensde lineaire operatpren in een Hilbertruimte.
De heer Baayen zette daarnaast zijn bestudering van de commutatieve
transformatie-halfg roepen voort, ten dele in samenwerking met Z. Hedrl!n te Praag (vgl. vorig jaarverslag, de punten

B.1.~

en B.1.!.). Over

een aantal resultaten op dit gebied hield hij een voordracht in de
serie "Actualiteiten" (rapport 001). Enige resultaten betreffende commutatieve polynomenhalfgroep en op een segment, bereikt tezamen met de
heer Hedrlin, werden vastgelegd in een intern rapport (WN 8). Een ge-
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meenschappelijk artikel van de heren Baayen en Hedrlin, getiteld " on
the product and sum of a system of t ransformation semigroups", verscheen in "commentatione s Mathematicae Universitatis Carolinae". (Voor
een onderzoek betreffende commuterende continue zelfafbeeldingen van
een segment, verricht in samenwerking me t de heer Kuyk, zie men onder
punt c).)
Tezamen met R.P.G. de Rijk maakte de heer Baayen een studie van het verband tussen clc R-lattices van T. ·Shirota en de compingente algebra's
van H. de Vries. Een gemeenschappelijk artikel verscheen in de Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen onder
de titel "compingent lattices and algebra's".
Voorts bestudeerde de heer Baayen de theorie der topologische halflichamen. Hij hield over deze theorie een voordracht in de serie
"Actualiteiten" (rapport 010).
Zijn deelname aan het colloquium "Gelijkverdeling" (zie onder III, punt
a))was voor de heer Baayen de aanleiding tot een nadere bestudering,
tezamen met Prof. Hclmberg, van bepaalde eigenschappen van monothetische groepen. Een publicatie, gezamenli jk met Prof. Helmberg, i s in
voorbereiding (zi e ook onder j )).

(Voor een onderzoek betreffende de

Cech-Stone compactificatie van een discrete ruimte, ondernomen in samenwerking met Mevr. Paalman-de

~!iranda,

zie men onder punt d).)

c) De heer Kuyk bereikte in het kader van zijn onderzoekingen in de
Galois-theorie enige resultaten betreffende de inbeddin g van Galoisgroepen van achtereenvolgende Galois -uitbre idingen in kransproducten.
Over deze resultaten hield hij een voordracht in de serie · ~ctualitei
ten" (rapport 003). Een tweede voordracht over deze zaken hield hij
aan de Technische Hogeschool te Delft.
Een gemeenschappelijke publicatie van de heer Kuyk e n Prof.dr. P. Mullender verscheen onder de titel "on the invariants of finite abelian
groups" in de Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen; een tweede publicatie zal binnenkort in deze Proceedings
verschijnen.
Voorts maakte de heer Kuyk een intensieve studie van de algebraïsche
getallentheorie. Tezamen met de heer Baayen bereikte hij een resultaat
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over commuterende continue zelfafbeeldingen van een segment (rapport
007).
d) Mevrouw Paalman-de Miranda zette haar bestudering van de theorie
der topologische halfgroepen voort. Ter voorbereiding van een monographie over topologische ha l fgroepen verrichte zij een intensieve
literatuurstudie op dit gebied. Een voorlopige indeling en overzicht
van de stof gaf zij in rapport 005 (men zie ook rapport 1962-017).
In de serie "Actualiteiten" hield zij een voordracht getiteld "De
ruimte van e en topologische groep" (rapport 006), waarin een overzicht werd gegeven van de topologische structuur van locaal compacte
groepen.
Tezamen met de heer Baayen bestudeerde Mevr. Paalman-de Miranda de
eigenschappen van de Cech - Stone compactificatie (rapport 008).
e) De heer van Herk zette zijn onderzoek van de zeta- functie van
Riemann voort. Het probleem van de transformatie van de kritieke lijn
had in het bijzonder zijn aandacht. Een uitvoerig manuscript betreffende deze onderzoekingen wordt voor publicatie gereed gemaakt (vgl.
vorig jaarverslag, punt B.1.d).
Ook zijn onderzoekingen inzake de grondslagen der Fysica werden door
de heer Van Herk voortgezet. Een serie voordrachten, over dit grondslagenonderzoek te houden in het voorjaar van 1964, werd voorbereid.
f) De heer Maurice onderzocht de eigenschappen van compacte totaalgeordende topologische ruimten. Voor compacte Hausdorff-ruimten bleek
de door hem ingevoerde "verdelingsgraad" (een ordinaalgetal) een
nuttige topologische invariant te zijn. Voor de ruimten Z

µ

is deze verdelingsgraad ge li jk aan
voor µ

i

= { 0,1}µ

µ, waaruit blijkt dat Z

µ

en Z

v

v niet homeomorph zijn (zie WN 6).

De heer Maurice bewees ook dat de ruimten Z
voor
~ 0 topow
logisch homogeen zijn; dit resultaat werd, met enige andere, vastge-

a

legd

1a1

Jt

in het interne rapport WN 7. In zijn interne rapport WN 9 onder-

zocht hij het verband tussen de verde lingsgraad, het gewicht en de
dichtheid van geordende compacte ruimten.
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g) Prof. Anderson zette zijn studie van de zgn. "topologische dynamica"
voort. Ook continueerde hij zijn onderzoekingen betreffende homeomorphismengroepen en topologische translaties en Euclidische ruimten of ncellen. Op het wiskunde-colloquium van de Technische Hogeschool te
Delft hield hij een voordracht over "Products of topological translations"; in de februari-vergaderin g van het Wiskundig Genootschap sprak
hij over "open mappings of the plane". Van zijn hand verschenen twee
rapporten (014 en 015).
h) De heer T. van der Walt sloot zijn onderzoekingen betreffende dekpuntsstellingen af met het voltooien van een dissertatie, getiteld
"Fixed and almost fixed points". Op 24 april promoveerde hij hierop
aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn proefschrift werd - met enige
lichte wijziginge n - door het Mathematisch Centrum uitgegeven als
"Mathematica! Centre Tracts 1 ". In samenwerking Prof. de Groot en H.de
Vries schreef de heer Van der Walt voorts een publicatie, getiteld
"Almost f i xed point theorems for the Euclidcan plane", welke verscheen
in de Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
i) De heer Nunnally onderzocht open afbeeldingen in Euclidische ruimten en hield zich ook bezig met de geconjugeerde afbeeldingen van zekere homeomorphismen.
j) Prof. Helmberg maakt e een uitvoerige studie van Dorel-maten in locaal compacte ruimten en in het bijzonder van de Haa r-maat in topologische groepen . Een publicatie van zijn hand, getiteld "über die
Nichtexistenz "s teti ge r" Borelmasze" werd in het verslagjaar voltooid;
deze publicatie is inmiddels verschenen in het Mathematisch Zeitschrift.
Een tweede artikel zal onder de titel "Über e ine Zer legung des Haarschen Masses auf kompakten Gruppen" verschijnen in het Monatsheft für
Mathematik; in een voorlopige redacti e verscheen deze publicatie als
intern rapport WN 10.
Het door hem geleide colloquium "Gelijkverdeling" (zie onder III,
punt a)) was voor Prof . He lmberg aanleiding zich bij vernieuwing bezig te houden met gelijkverdelingspro blemen. Een publicatie over een
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aantal resultaten betreffende uniform gelijkverdeelde rijenstelsels in
compacte monothetische groepen, bereikt in samenwerking met de heer
Baayen, is in voorbereiding (vgl. ook punt b).
Aan de Technische Hogeschool te Delft hield Prof. Helmberg een voordracht over "Kronecker's approximation theorem in finite groups".
k) Evenals in vorige jaren verrichtten de medewerkers literatuurstudie
over een aantal onderwerpen uit de wiskunde, namen zij van el kaars onderzoekingen kennis en verleenden zij elkaar hulp door geregelde werkbesprekingen.

II. Werkzaamheden van consultatieve aard
a) Verschillende malen verstrekte de afdeling adviezen aan medewerkers
van andere afdelingen. hlet de medewerkers van de afdeling Toegepaste
Wiskunde was bij herhaling nauw contact.
b) Ook aan een aantal personen en instellingen buiten het Mathematisch
Centrum werden adviezen verstrekt.
c) De afdeling verstrekt vele malen adviezen aan de bibliotheek, o.a.
betreffende aan te schaffen boeken en tijdschriften, het karteren en
naar onderwerp rangschikken van recensies uit de Mathematica! Revi ews ,
het organiseren van de boekententoonstelling voor de Vacantiecursus
V.H . M.O., etc . Mevr. Paalman-dc Miranda bracht als adviseuse van de
bibliotheek een gedeelte van haar werktijd aldaar door. Onder haar
leiding bereikte de systematische catalogus een gedeeltelijke voltooiing .
d) Evenals in vorige jaren schreven de medewerkers een aantal recensies voor de Mathematica! Revi ews, en beoordeelden zij enige manuscripten.

III . Colloquia en werkzaamheden van educatieve aard

Het colloquium "Homeomorphism groups" werd in het voorjaar voortgezet .
Dit colloquium, dat georganiseerd werd onder auspiciën van de afdeling,
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stond onder leiding van Prof. Anderson. Aan dit colloquium werd deelgenomen door Prof. de Groot, Mevr. Paalman-de Miranda en de heren
Baayen, Maurice, Van der Walt en Nunnally. Ook dr. Th.J. Dekker, medewerker van de Rekenafdeling, behoorde tot de deelnemers.
In het najaar werd begonnen met een colloquium "Gelijkverdeling". In
het kader van dit colloquium, dat onder leiding stond van Prof . Helmberg, werden in het verslagjaar. voordrachten gehouden door Prof . Helmberg, de heer Baayen en Prof. Koksma. De medewerkers Mevr. Paalman-de
Miranda en Maurice behoorden tot de deelnemers. Dit colloquium zal in
1964 worden voortgezet.
In samenwerking met de afdeling Toegepaste Wiskunde en met het Ins ti tuut voor Theoretische Fysica van de Universiteit van Amsterdam is een
colloquium georganiseerd over "Representaties van de draaiingsgroep en
de Lorentzgroep". In clit colloquium, dat in het najaar begon, hield
Mevr. Paalman-de Miranda een voordracht. De medewerkers Prof. Helmberg,
Baayen en Maurice namen aan dit colloquium deel. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag van de afdeling Toegepaste
Wiskunde (blz.40 en 41).
Voorts namen een of meerdere medewerkers van de af deling deel aan de
volgende colloquia en cursuss en buiten het Mathematisch Centrum:
Stafcolloquium

(Universi teit van Amsterdam);

Colloquium "Meetkunde en algebra"

);

Algemeen Colloquium

(Vrije Universiteit);

Stafcollege "Kwadratische vormen"

(Utrecht);

Interuniversitair colloquium.
b) QE!~~!~E~~9~-~~!!~g~!~-~~~E_!~E~E~~-Y~~~~~Q~-!~-~~!~E9~~ -~~-~~~~:

~!~~
Het oriënterend colloquium "Verzamelingenleer" werd in het voorjaar
voortgezet. Een zevental bijeenkomsten werd belegd, welke zeer goed
werden bezocht. In deze bijeenkomsten spraken Mevr. ~aalman-de Miranda,
de heer N. Koster (leraar te Amsterdam), de heer Maurice en Prof. de
Groot. De technische leiding van het colloquium berustte bij de medewerker W. Kuyk . De voorbereiding was in handen van een adviescommissie,
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die als volgt was samengesteld:
Drs. C.J. Alders (Haarlem), E. Algra (IJmuiden), Drs. M G.H. Birkenhäger (Amsterdam), Dr. A. van Dop (Hilversum), W.P.J. Koster (IJmuiden),
Dr. W.J. Fuss (Aerdenhout), Dr. H. Mooy (Amsterdam), Dr. E.B. Plooy
(Alkmaar), R. Troelstra (Hilversum) en Drs. J.H. Bos (Zaandam).
Namens het Mathematisch Centrum had in het voorjaar de heer Kuyk in de
commissie zitting; na zijn vertrek naar Canada werd zijn plaats ingenomen door de heer Baayen.
Aangemoedigd door de grote belangstelling die voor het oriënterend colloquium "Verzamelingenleer" bleek te bestaan, besloot de adviescommissie ook in het najaar een dergelijk colloquium te organiseren. De noodzaak, dit tweede col loqu ium toegankelijk te doen zijn ook voor hen die
niet in de gelegenheid waren het eerste colloquium bij te wonen, in
combinatie met de wenselijkheid cle behandeling _van de in het eerste
colloquium aan de orde gestelde onderwerpen af te ronden, leidde de
commissie ertoe, voor het najaar als thema te kiezen: "verzamelingenleer met toepassingen". De technische leiding van dit colloquium werd
in handen gelegd van de heer Baaycn.
In het najaar werden in het kader van dit oriënterend colloquium een
zestal bijeenkomsten belegd, die zich i n een bijzonder grote belangstelling mochten verheugen. In deze bijeenkomsten spraken de heren
Baayen, N. Koster en dr. H.H. Buzeman, benevens Mevr. Paalman-de Miranda.
Dit colloquium wordt in het komende jaar voortgezet.
c) Cursus Kinematische meetkunde
In het voorjaar werd door Prof.dr. 0. Bottema in het Mathematisch Centrum een cursus gegeven, die tot onderwerp had: "Kinematische meetkunde". In deze cursus, welke bestond uit een reeks van zes voordrachten, kwamen niet alleen onderwerpen uit de geschiedenis van de aan
historie zo rijke kinematische meetkunde aan de orde; ook verscheidene
nieuwe ontwikkelingen werden belicht. Zoals bleek bestond er voor deze
cursus een groeiende belangstelling.
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d) Vacantiecursus
Met medewerking van de afdeling werd wederom te Amsterdam de Vacantiecursus voor l e raren en andere belangstellenden georganiseerd. De
cursus vond plaats in het Geologisch Instituut op 26 en 27 augustus.
Door een viertal sprekers werden onderwerpen behandeld die verband
hielden met het centraal gestelde thema "Topologie", t.w.:
Prof.dr. W.T. van Est, De ontwikkeling van de algebraische topologie;
Drs. J.M . Aarts,

Het vierkleurenprobleem;

Dr. J.C. Boland,

Theorie der graphen;

Drs. P.C. Baayen,

Opmerkingen over de verzamelingentheoretische topologie.

De cursus mocht zich wederom in een grote belangstelling verheugen,
evenals de eraan verbonden tentoonstelling van wiskundige leer- en
studieboeken.
De voorbereiding van de vacantiecursus berustte bij een adviescommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van onderwijscentra in
Nederland, en bestaande uit de heren:
Dr . ir. B. Groeneveld (Waalre), voorzitter; Drs. M,G,H, Birkenhäger
(Amsterdam), A.J.S. van Dam (Badhoevedorp), Dr. H.A . Gribnau (Haarlem), Prof.dr. G, H,A . Grosheide F.W. zn. (Amsterdam), J .F. Hufferman
(Zeist), Prof,dr . F. Loonstra C's-Gravenhage), Dr. H. Mooy (Amsterdam), Dr. P.G.J. Vredenduin (Ooste rbee k) e n Prof . dr. H. A. La uweri er
welke laatste de Raad van Beheer van het Mathematisch Centrum in de
Commissie vertegenwoordigde.
De technische organisatie van de vacantiecursus berustte bij de algemeen secretaresse van het Mathematisch Centrum, Mej. L.J.

Noordsta~

In verband met het neerleggen van zijn functie bij het V.H.M .O. trad
de heer Birkenhäger tevens af als lid van de Adviescommissies genoemd
onder l i l b) end).
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e) Curssussen buiten het Mathematisch Centrum

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

Onder auspiciën van de afdeling werden cursussen gegeven te 's-Gravenhage, Groninge n en Eindhoven. In 's-Gravenhage beëindigde Prof.dr.
Ph. Dwinger een cursus over "Boolese algebra's"; in Groningen besloot
dr. J. Koksma een "Oriënteringscursu s Algebra". In Eindhoven hield
Prof.dr. H.D. Kloo sterman een vijftal voordrachten over " Discrete
groepen van lineaire transformaties ".

Deze serie l ez ingen werd wede rom voortgezet. Dit jaar werd in deze
serie door vijf wiskundigen het woord gevoerd, t.w.:
Prof.dr. A. vnn der Sluis (Utrecht), Het benaderd bepalen van nulpunten van functies en het pri ncipe van succes s ieve approximatie;
Dr. P.C. Sikkema (Delft), Over de approximatiestellin g van Weierstrass;
Prof .dr. A. Heyting (Amsterdam), Recursieve functies;
Pro f . dr. J.H . de Boer (Nijmegen), Eliminatie;
Prof.dr. P. Mullender (Vrij e Universiteit), Eenvoudige waarheden.

Door medewerkers van het Mathematisch Centrum .verden onder auspiciën
van de afdeling vijf voordrachten gehouden in de serie "Actualiteiten".
Deze voordrachten waren:
Drs . P.C. Baaye n,

Commutatieve transformatie-halfg roepen;

Dr. W. Kuyk,

Delers van het kransproduct;

Dra. A.B. Paalman-de Miranda, De rui mte van een topologische groep;
Drs. P.C. Baayen,

Topologische halflichamen;

Drs. F.J.M. Barning,

Pythagorese driehoeken.

Op uitnodiging van de Int ernational Mathematical Union nam Prof . de
Groot deel aan het colloquium "Abelian Groups", gehouden in Tihany
(Lake Balaton, Hongarije) in september. In dit colloquium hield hij
een voordracht over het onderwerp " Integer-valued continuous functions
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on compact Hausdorff spaces"
In de zomermaanden verbleef Prof. de Groot in de U.S.A., waar hij een
onderzoek verrichtte, hiertoe in staat gesteld door een N. S.F. -grant .
In het najaar was hij als gasthoogleraar verbonden aan de Washington
University in St. Louis, U.S.A.
De heer Baayen nam deel aan he t congres over "Abstract differential
equations" dat door het Centrp Internationale Matematico Estivo in de
periode 30 mei - 8 juni in Varenna werd gehouden.
i) Examens
De heer Maurice trad op als gecommitteerde bij de eindexamens Gymnasia.
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3. Publicaties
a)

~!j~!-~~~-!~-!~~~-~~:~~~~~~~-:~pp~:!~~-~~-P~~!!~~!! ~~ -~~~-~~
~!~~!!~~-~~!~~:~-~!~~~~~~

001

P.C. Baayen,

Commutatieve transformatie-halfgroepen, 7 p. (''Actualiteiten").

003

W. Kuyk,

Delers van het kransproduct, 7 p.
(''Actualiteiten").

005

A.B. Paalman-de Miranda,

Topological semigroups II, 55 p.

006

A.B. Paalman-de Miranda,

De ruimte van een topologische
groep, 9 p. ("Actualiteiten").

007

P . C. Baayen en W. Kuyk,

Mappings commuting with the hat,
9 p.

008

P .C. Baayen en

Disjuncte open e n gesloten verza-

A.B. Paalman-de Miranda,

melingen in het complement van
een discrete ruimte in zijn techStone compactificatie, 3 p .

010

P . C. Baayen,

Topologische halflichamen, 8 p.
("Actualiteiten").

014

R.D. Anderson,

Inverse Incidence Limits , 10 p.

015

R.D . Anderson,

The Three Conjugates Theorem,
21 p.

WN 1 P.C. Baayen and J. de Groot, Universal morphisms I, 8 p.

WN 2 P.C. Baayen,

Universal morphisms II, 20 p.

WN 3 P.C. Baayen,

S-maps, 37 p.

WN 4 J. de Groot and P.C. Baayen, Linearization in Hilbert space,
27 p.
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WN 5

J. de Groot,

Cocompactne ss and the Baire category
theorem, 10 p.

WN 6

M.A. Maurice,

Over

totaalgeorde nde topologisch e

ruimten, 29 p.
WN 7

M.A. Maurice,

Over homogenite it van een compacte
totaalgeorde nde topologisch e ruimte,
8 p• .

WN 8

P.C. Baayen and Z. Hedrlin, Commutative polynomial semigroups on
a segment, 7 p.

WN 9

M.A. Maurice,

Over h et verband tussen verdelingsgraad, d ichth eid en gewicht van een
compacte totaalgeorde nde topologisch e
ruimte, 11 p.

WN 10 G. Helmberg,

Über eine Zcrlegung des Haar'schen
hlasses auf kompakten Gruppen, 6 p.

J.M. Aarts en J. de Groot ,

A

ca~e

of colouration in the four

colour problem.
Nieuw Archief v. Wisk.

(3), 11 (1963),

10 - 18.
P.C. Baayen and Z. Hedrlin,

On the product and sum of a system
of transformat ion semigroups.
Comm. Math. Univ. Carolinae 4 (1963),
29 - 42.

P.C. Baayen and R.P.G. de Rijk,

Compingent lattices and algebras.
Proc.Kon.Ne d. Akad.v. Wetensch.
Seri es A, 66 (1963), 591 - 602.

J. de Groot,

Subcompactn ess and the Baire category theorem.
Proc.Kon.Ne d.Akad. v. Wetensch.
Series A, 66 (1963), 761 - 767.
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J. de Groot a nd R.H. McDowell,

Autohomeomorphism groups of 0-dimensional spaces,
Compos.Math. 15, fasc.2 (1963), 203 209.

J, de Groot, H. de Vries and

Almost fixed point theorems for the

T. van der Walt,

Euclidean plane.
Proc . Kon.Ned. Akad.v. Wetensch, Series
A, 66 (1963), 606 - 612,

W. Kuyk and P. Mullender,

On the invariants of finite abelian
groups.
Proc.Kon.Ned. Akad. v. Wetensch.
Series A, 66 (1963), 232 - 237.

T. van der Wa l t,

Fixed and almost fixed points.
Dissertatie Universiteit van Amsterdam,
1963.

T. van der Walt ,

Fixed and almost fixed points.
Mathematica! Centre Tracts 1, 1963.

Colloquium "Gelijkverdeling" (G. Helmberg, P.C. 13aayen en J.F. Koksma),
49 p .
Oriënterend colloquium "verzamelingenleer" (W. Kuyk, M.A. Maurice,
N. Koster, A.B. Paalman-de Mira nda), 43 p.

1)

Oriënterend colloquium "verzamelinge nlee r met toe pass ingen"
(P.C . Baaycn, A. B. Paalman-de Miranda), 48 p.
Vacantiecursus 1963 "Topologie" (W.T . van Est, J.M . Aarts, J . C. Boland
en P.C . Baayen), 45 p.
Ph . Dwinger, "Boolese Algebra's", 39 p . (cursus 's-Gravenhage)

1)

J. Koksma,"Oriënteringscurs us Algebra", 38 p. (cursus Groningen)
1) Gedeeltelijk in 1962 gereedgekomen.

.
1)
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H.O. Kloosterman, "Di-screte groepen van lineaire transformaties", 26 p.
(cursu s Eindhoven).

c)

ê~!!~-~~! ~~~~!~!!~-~~~~!~~:~~~-~~~~!!_~~~~!-~!~~9P~~!- ~~~!~~!~

In deze serie, wel ke onder auspiciën van de afdeling Zuivere Wiskunde
wordt georganiseerd, verschenen de volgende syllabi:
002

A . van der Sluis,

Het . benaderd bepalen van nulpunten van funeties en het principe van successieve approximatie, 8 p.

004

A. Heyting,

Recursieve functies, 3 p.

009

J.H. de Boer,

Eliminati e , 6 p.

012

P. Mullender,

Eenvoudige waarheden, 10 p.

013

P.C. Sikkema,

Over de approximatiestelling van Weierstrass, 13 P.·

d) Als rapport van de afdeling Zuivere Wiskunde verscheen van de hand
van drs. F.J.M . Barning, medewerker van de Rckenafdeling:
011

F . J.M . Barning,

Over Pythagores e en bijna-Pythagorese dril.hoeken en een generatieproces met behulp
van unimodulaire matrices, 37 p.

c.

VERSIAG VAN DE AFDELING TOEGEPASTE WISKUNDE

1. Personeel
De afdeling stond onder leiding van Prof.dr. H.A. Lauwerier.
Voor de samenstelling van het personeel van de afde ling in 1963,
zie blz. 9

van dit jaarverslag.

Prof. Lauwerier werd per 1 september benoemd tot. gewoon hoogleraar
in de toegepaste wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij
bleef belast met de leiding over de afdeling.
Drs. E.M. de Jager verbleef tot 1 september 1963 aan de Universiteit van California te Berkeley, U.S.A., waar hij werkzaam was als
"visiting lecturer" en "associate research mathematician". Na zijn
terugkeer op het Mathematisch Centrum werd hij bevorderd tot
sous-chef van de afdeling.
De gastmedewerker dr. M.B. Abbott verliet de afdeling op 1 oktober
1963 in verband met zijn benoeming tot lector in de toegepaste
wiskunde aan de Technische Hogesc hool te Kopenhage n .

2 . Werkzaamheden
De werkzaamheden, gedurende het verslagjaar verricht, vallen in
twee

categorie~n

uiteen: namelijk die werkzaamheden, welke een

fundamenteel toegepast wiskundig karakter bezitten, en die, we lke
min of meer een

routinekarakter hebben en veelal voortgekomen

zijn uit opdrachten van

en adviezen aa n i ndustriedn, laboratoria

en particulieren.
De fundamentele research van de afdeling betrof naast enkele
kleinere studieprojecten voornamelijk de functionaalanalyse e n de
theorie van de representaties van de draaiings- en de Lorentz-groep.
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In het kader van het laatste onderwerp werd een colloquium georganiseerd in nauwe samenwerkin g met de afdeling Zuivere Wiskunde
en het Instituu t voor Theoretisch e Physica van de Universitei t van
Amsterdam.
Naast deze twee hoofdpunten van de fundamentel e research diene n
vermeld te worden ee n literatuurs tudie betreffende orde-wanord e
problemen en enige kleinere onderzoekin gen aangaande het optimaal
programmere n van de diffusiever gelijking, een iteratieve operator
voor de berekening van de voortplantin g van watergolven , en het
verband tussen elliptische integralen en arithmetisch -geometrisc h
gemiddelden .
Behalve deze fundamentel e onderzoekin gen is ook veel research
verricht in het kader van de dienstverle ning aan industric~n.
laboratoria , e.d. Hierbij namen twee grote opdrachten, ontvangen
van een gemeentelij ke instantie en een industrie, een belangrijke
plaats in. Zij betroffen resp. het probleem van de waterslag
in een willekeurig buizensystee m en de invloed van oppervlakte actieve stoffen op oppervlakte verschijnse len

in een bewegende

v l oeistof.
De hierboven vermelde wetenschap pelijke onderzoekin gen zullen in
het volgende puntsgewijs besp1·oken worde n. Tevens wordt een overzicht gegeven van de activiteite n van de afdeling op het gebied ·
van de dienstverle ning (opdrachten , consulten en adviezen), en van
de werkzaamhed en op educatief gebied (cursussen, colloquia, congressen), alsmede van de verschenen publicaties en notities.
I. Wetenschap pelijke onderzoekin gen
a) ~~~~!!~~~~!~~~!~~~

De medewerker E.M. de Jager zette zijn onderzoekin gen voort .aangaande de toepasbaarh eid van de theorie der distributie s in
mathematisc h physische problemen.
Tijdens zijn verblijf in de U.S.A. was hij in staat de theorie van
de supersone stromingen om dunne vleugels te vereenvoudi gen. De
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gevonden resultaten werden vastgelegd in "Application of the
theory of distributions to supersonic flow problems", Report
Dept. of Math. University of California, Berkeley, May, 1963.
Tevens ontwikkelde hij aldaar een theorie, waarin met behulp van
de functionaalanalyse aan divergente convolutieintegralen,

voor-

komende in de electrodynamica, een eindige waarde kon worden
toegekend. Deze theorie is een generalisatie van verschillende
methoden, reeds eerder in de electrodynamica toegepast, en is
beschreven in "Divergent convolution integrals in electrodynamics",
Report Dept. of Math. University of California, Berkeley, August,
1963.
Na zijn terugkeer op het Mathematisch Centrum werkte hij o.m. aan
een diffractieprobleem dat met behulp van distributies kon worden
uitgewerkt.
Al deze onderzoekingen zullen in de loop va n 1964 in een Mathematical-Centre tract gepubliceerd worden, waarin ook de theorie
van de elementaire op lossingen van de Klein-Gordon-vergelijking
(vgl. jaarverslag 1962,

TIV

89, blz. 37), een pla at s za l vinden.

Deze laatste onderzo ekingen werden tevens in de Proc. Kon. Ak. v .
Wet. onder de t i tel "Lorentz-invariant solutions of the KleinGordon equation" g e publiceerd (zie blz. 4 3).
De door Prof. Lauwerier gegeven algemene behandeling van het
Hilbert-probleem voor distributies (vgl. jaarverslag 1962, TW 83)
werd in de Arch. for Rat. Mechanics a nd Analysis, Vol. 13, gepubliceerd onder de titel "The Hilbert Problem for Generalized
Functions" (zie blz. 43).
De afdeling organiseerde een intern colloquium over de grondslagen
van de functionaalanalyse.

b)

~~~==~~~~~~=-~~~~!=~=~
De medewerker C. Hoede maakte een begin met een litera tuuronderzoek betreffende orde-wanorde problemen. Dit leidde tot een nadere
studie van·het Ising -model en een onderzoek naar methoden, die
o .a. verband houden met de representatie theorie van de
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draai i ngsgroep .
Het onderzoe k wordt voortgez et.

1 · 9E~!~~!~_E!~~!~~~!!~-~~~-~~-~!!!~~!~~=:~:!!~~~~~

e
De gastmede werker dr. M.B. Abbott verricht te een studie aangaand
speciale
de optimale programm ering v.an de diffusie vergelij king met
toepassin gen op probleme n betreffen de het inklinke n van grond
(TN 33, zie blz . 44).
2 . Y~~!!e!~~!!~~-~~~-~~!~!~~!~~~

Dr. Abbott onderzoc ht ook de voortpla nting van watergol ven, waarbij van een iteratiev e operator gebruik gemaakt werd (TN 34).
De resultat en zullen in 1964 in La Houille Blanche verschij nen.
3 . ~!!!~~!!~=~=~~~~:!!!~=~-~=~!~~=!~:

De medewerk er R. P. van de Riet verricht te een onderzoe k betreffende het verband tussen het arithmet isch-geo metrisch gemiddel de
van twee positiev e getallen en een zekere elliptisc he integraa l
van de eerste soort. Hierbij maakte hij gebruik van Landen's
transfor matie, die hij afleidde met behulp van een methode van
Prof. B. van der Pol, dewelke steunt op çotentia altheore tische
beschouw ingen betreffe nde een oneindig dunne cirkelvo rmige ring
met uniforme massave rdeling (TN 35).
II. Werkzaam heden van consulta tieve aard
Van deze werkzaam heden betreffen de de uitvoerin g van opdracht en
en de gegeven adviezen en consulte n, volgt hier een (chronol ogische) opsommin g:
a)

~=~-~!!!~~!:E!~~!::~
Opdracht gever een overheid sinstituu t.
De diffusie van bepaalde stoffen door twee media met verschil lende
diffusie coeffici enten werd voor drie verschil lende configur aties
berekend . De publicat ie van de resultat en is in voorbere iding. De
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bestudering van gecompliceerdere diffusieprocessen, waarbij nl.
ook nog chemische reacties plaats vinden, is in bewerking.
b)

~=~-~!!!~~!:e:~~!==~-!~-==~-~~!!~~:!~~~=-~~!~
Opdrachtgever een hogeschool.
Een probleem, waarin zowel diffusie als convectie optreden, werd
onderzocht (TN 29, zie blz.43),

c)

~~~:~~~!J~!!J~~:!~~!~!:~:~!:~
Opdrachtgever een universiteitslaboratprium.
Drie waarschijnlijkheidsintegralen, voorstellende drie momenten
van een tweedimensionale verdelingsfunctie, werden berekend
(TN 30).

d)

~:~~~::!~~-~~~-~:-~!~~!~~~!!~-~:!_~=~~±e-~~~-~~~~=~=~~~::!~~:~i

~=~~::~~=-~~L:~
Opdrachtgever een universiteitslaborator ium.
De Laplace-getransformeerde van de blokfunct ie werd met behulp
van (n,n) Padé-polynomen, behorende bij ez, benaderd (TN 32).
e)

~:::~:~!~~-~~~-~:-~~!::~!~~-!~-==~-~~!~~~~~~!::~
Opdrachtgever een gemeentebedrijf.
De voortplanting van een golf (drukverstoring) door een systeem
van buizen, gekoppeld aan windketels en reservoirs, werd met
behulp van een ALGOL GO-programma berekend. Het programma werd
dermate gegeneraliseerd, dat het voor een willekeurige configuratie van buizen gebruikt kan worden. De resultaten van dit
uitvoerige onderzoek zullen in 1964 worden gerapporteerd (TW 95 ),

f) ~=~-=~!::~~~!_e:~~!::~

Advies aan een hogeschool.
Het advies betrof een eenvoudig probleem uit de variatierekening.

g>

!~~!~=~-~~~-~~~=:~! ~~!:~:!~=~~--~!~!!:~-~e-~e~::~!~~!:~::~~~~J~:
~=!=~-!~-~=~=~=~~=-~!~:!~!~!!:~
Opdrachtgever een research laboratorium van een industrie.
De oplossing werd gevraagd van het stelsel differentiaalvergelijkingen gevormd door de Navier-Stokes- en de diffusievergelijking
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met bijbehoren de begin- en randvoorw aarden.
Het onderzoek wordt voortgeze t.
h)

~~:~!~~E~~~~--~~~:_::~-~~~~!:~=-~~~~~=~~-~~!~!=~-~~!-~!j
!!~~:!:~~:_!:~E:E~!~~E

Opdrachtg ever een laboratori um.
De warmteve rgelijking

met bijbehoren de begin- en randvoorw aarden

werd opgelost (TN 31).
i) ~!~:~!E:_e~:!!~!:_~!!!:::~!!~~!~::~~!!J~!~~

Opdrachtg ever een overheids instituut.
De different iaalverge lijking werd opgelost.
j) ~!:~~!~~~EE~~!::~

Opdrachtg ever een overheids dienst.
Gevraagd werd een ingewikke ld stromingsp robleem te onderzoek en.
De werkzaamh eden zijn op verzoek van d e opdrachtg ever gestaakt,
daar het probleem niet langer opportuun werd geacht.
k)

~!~~:::~~~:!!
Opdrachtg ever een F.0.M. instituut .
De eerder begonnen be rekeningen bet reffende de zgn. Störmer-b anen

beschreve n door electrone n in een mngnetisc h veld, werden voortgezet.
1) Prof. Lauwerier gaf talrijke advieze n aan vele particulie ren,
o.a. aan aanstaand e promovend L Verder adviseerd e hij enkele
industriè le ondernemi ngen, uitg eversmaats chappijen en de Universiteitsbib liotheek (i.v.m. Russische literatuu r).
III. Werkzaamh eden van educatiev e aard (cursussen , colloquia en
congresse n)
In samenwerk ing met de afdeling Zuivere Wiskunde en het Instituut
voor Theoretis che Physica va·n d e Universit eit van Amsterdam werd
een colloquium over de represent aties van de draaiings - en de
Lorentz-g roep georganis eerd. Dit colloquium werd in oktober ingezet met twee voordrach ten door Mevr. dra. A.B. Paalman- de Miranda
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over representaties van

eindigdimensionale groepen.

De heer B.R. Damsté hield, in aansluiting hierop, drie voordrachten over representaties van de draaiingsgroep.
Vervolgens sprak de heer Korthals Altes van het Instituut voor
Theoretische Physica over spinor- en tensorrepresentaties van de
draaiingsgroep.
Prof. Lauwerier hield een voordracht, getiteld "Wiskunde en
Maatschappij", tijdens het symposium "Universiteit en Bedrijfsleven", georganiseerd op 2 april aan de Vrije Uni versi tei t te
Amsterdam.
Voorts gaf hij ook een lezing onder de titel "Symmetrie en Regelmaat" op het Nederlands Natuur- en Geneeskundig Congres, gehouden
van 18-20 april te Enschcd6 .
Verder trad Prof. Lauwerier op als rijksgecommi t teerde bij de
eindexamens van het V.H.M.O.
De medewerker de Jager gaf te Dcrkeley,

Californi~,

een cursus

over complexe funct ietheoric en over spectraal theorie van operatoren.
Hij gaf er ook voordrachten over zijn onderzoekingen betreffende
de elementaire oplossingen van de Klein-Cordon-vergelijking.
Hij nam deel aan het Congres van de American Mathematica! Society,
gehouden begin januari te Berkeley, en aan het vierde internationale Rheologiecongres,

gehouden van 26-30 augustus te

Providence, R.I. Op dit laatste congres hield hij een voordracht,
getiteld "Permeability of Plastic Disperse Systems"(zie blz.43).
Hij sprak daar over de onderzoekingen, verricht in samenwerking
met dr.ir. M.J. van de Tempel van het Unilever Research Laboratorium te Vlaardingen.
Voorts hield de heer de Jager een voordracht voor het Wiskundig
Genootschap op 30 november en een voordracht aan het Mathematisch
Instituut van de R.U. te Groningen op 13 december. De titels van
deze voordrachten waren resp. "De Lorentz-invariante oplossingen
van de Klein-Gordon-vergelijking" en "Divergente convolutieinte-
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gralen in de electrody namica".
De gastmede werker dr. Abbott nam deel aan het congres van het
" Institut io n of Civil Engineer s" in Londen. Hij gaf hi er twee
voordr ach ten; de eers te betrof stroming en en turbulen ties in een
riviermo nd; de tweed e voordrac ht handelde over analogie modellen
in verband met berekeni ngen op een digitale r ekenmach ine .
Verder trad hij op als d·ocent aan een internat i onale cursus, gehouden te Delft .
Met verschil lende buitenla ndse mathemat i c i, die het Mathema tisch
Centrum bezochte n, werd intensie f van gedac hten gewissel d .
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3.- Publicaties

~!j~!-~~~-~~-!~-!~~~-~~:~~~~~~~-P~~!!~~!!~~-~~-~~!!!!~~-~~~-~~
~!~~!~~~-I~~~~P~~!~-~~~~~~~~
H.A. Lauwerier

The asymptotic expansion of the statistica!
distribution of N.V. Smirnov.
Zeitschrift Wahrscheinlichkeitstheorie,
No. 2, 1963, p. 61-68.

H.A. Lauwerier

The Hilbert problem for generalized
functions.
Arch. for Rat. Mechanics and Analysis,
Vol. 13, No. 2, 1963, p. 157-166.

E.M. de Jager,
M. van de Tempel,
P . de Bruyne

Permeability of plastic disperse systems.
Proc. Kon. Ned. Ak. Wetensch., B 66, 1963,
p. 17-35.

E.M. de Jager

The Lorentz-invariant solutions of the
Klcin-Gordon equation. I, II, II!.
Proc. Kon. Ned. Ak. Wetensch. , A 66, 1963,
p. 5 15-558 .

D.J. Hofsommer,
R.P. van de Riet

On the numerical calculation of elliptic
integrals of the first and second kind and
the elliptic functions of Jacobi.
Numerische Mathematik, No. 5, 1963,

p. 291-302.
R.P. van de Riet

Complex arit hme tic , Algorithm 186,
Communications of A.C.M., vol. 6, No. 7,
1963, p. 386.

R.P. van de Riet

Differences and derivatives, Algorithm 187,
Communications of A.C.M., vol. 6, No. 7,
1963, p. 387.

TN 29

J.F. Frankena

A diffusion probl e m in a cyli ndrica l tub e.

TN 30

J.F. Frankena

Berekening van drie waarschijnlijkheidsintegralen.
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TN 31

C. Hoede

Warmteo pname door een homogen e metalen
bol bij wissele nde tempera tuur.

TN 32

R.P . van de Riet

On certain Padé polynom ials in connect ion
with the block functio n.

TN 33

M.B. Abbott

On the optimum program ming of the heat
flow equatio n with special referen ce to
soil consoli dation problem s.

TN 34

M.B. Abbott

The solutio n of wave propaga tion problem s
using an iterativ e operato r.

TN 35

R.P. van de Riet

Some remarks on the arithmc tico-geo metri c al mean.

D,

VERSIAG VAN DE AFDELING MATHEMATISCHE STATISTIEK

1. Personeel
De afdeling s tond onder leiding van Prof.dr. J. Hemelrijk.
Voor de samenstelling van h e t personeel van de afdeling en de mutaties in 1963, zie blz. 7 t/m 10 van dit jaarverslag.
Prof. Hemelrijk werd in 1 963 verkozen tot fellow van de American
Statistica! Association.
De heer J. Oosterhoff legde op 23 januari cum laude het doctoraal
examen in de wiskunde af e n werd daarop tot medewerker bevorderd.
Gedurende dit jaar verleende de afdeling wederom gastvrijheid aan
Prof.dr. J. Cramer, hoogleraar in de econometri e aan de Universiteit van Amsterdam, e n sinds september aan Prof .dr. F.C. Andrews
van de Universite it van Oregon. De heer K. Lauritzen bezocht de afdeling van augustus t/m oktober e n dr. J.E . . Walsh en dr. P.J. Stinson gedurende de tweede helft van j ul i .

2. Algemeen overzicht van de werkzaamheden
Voor een overzich t van door de afdeling uitgevoerde opdrachten, gesplitst in opdrachten van theoretische aard en van consultatieve of
didacti sche aard, zij verwezen naar de punten 3 en 4. Onde·r punt 5
wordt een opsomming gegeven van besturen, commi ssies en werkgroepen,
waarin de afdeling was vertegenwoordigd.
Het colloquium Waarschijnlijkh eidsrekening werd in samenwerking met
het Mathematisch Insti tuut van de Universiteit van Amsterdam voortgezet (zie punt 4, 1 96 3-43), waarbij dr. J. Keilson en Prof.dr.
L.E . Dubins als gastsprekers optraden. Hiernaast werd begonnen met
het houden van werkbesprekingen voor de l eden van de af deling over
onderwerpen uit de mathematische statistiek.
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De heren Kriens, de Leve en Göbel bezochten de Third International
Conference on Operations Research van 30 juni t / m 5 juli in Oslo.
De gecombineerde Europese zitting van h et Institute of Mathematica!
Statistics e n de Econometrie Society, die van 8 t / m 12 juli te

Ko-

penhagen plaatsvond, werd bijgewoond door Prof. Hemelrijk en de heren Steutel en Van Zwet. Prof. Hemelrijk zat één der zittingen voor;
de heer Steutel hield . er een voordracht (zie punt 9).
De heer Van der Laan sprak op de Int e rnational Biometrie Conference
(9 t / m 14 september te Carnbridge) e n de heer Kriens hield een lezing
op het NATO seminar on decision problems in connection with dike
construction and administration of wate r res e rvoirs, dat van 19 t/m
29 september te Skodsborg werd gehouden (zie punt 9).
Een door de London Mathematica! Society georganiseerde "Instructional Conference on Probability Theory" van 28 maart tot 11 april te
Durham, werd bijgewoond door de heer Molenaar.
3. Theoretische onderzoekingen
1963 - 6

~~~::~~~e:~~!~~~~ (interne opdracht)

Zowel de besliskundige als de kanstheore ti sche aspecten
van de "Generalized Markovian Deci s ion Processes" werden
dit jaar uitvoerig bestudeerd. De behaalde r esu ltaten
zullen in het voorjaar van 1964 onder deze naam worden
gepubliceerd in"Mathematica l Centre Tracts" deel 3 en 4.
1963 - 8

~~:~~!!~~~~:!J~-~~!~~~~~ (interne opdracht)

Voor kleine steekproeven werd van de twee steekproeventoetsen van Wilcoxon, Van d er Waerden en Terry het onderscheidingsverm ogen tegen verschuiving bepaald in geval
van homogeen resp. exponentieel verdeelde grootheden.
Begonnen is aan een onderzoek betreffende verdelingsvrij e
betrouwbaarhe idsinte rvallen voor verschil in ligging van
twee, op een verschuiving na identieke, continue verdelingsfuncties.
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1963 - 10

~~~~:~~!!~~-~~~-~~~~~~:!E!~~-~~-~:!!~~!~~ (interne opdracht)
Naast het r e dactiewe rk voor " stati stica Neerland ica "
( zie punt 5, 1963-9) werd een aantal artikele n ter beoordelin g voorgele gd .

1963 - 17

~:~~:~~-~~~!~~!!~~-~=~!:~_!:~~~!9~: (interne opdracht )
De literatu urstudie van de netwe rkplannin gmetho den
werd voortgez et. Tevens werd onderzoc ht, of een hoofdstuk over dit onderwer p in de l eergang mat hematisc he
beslisku nde kan worden opgenome n.

1963 - 18

~!::~E:~~!!~:~:!: (in t erne opdracht )

In samenwer king met twee accounta ntskanto ren werden 8
memorand a opgestel d, waarin statistis che grondbeg rippen
en toepassin gen van steekpro even behandel d worden,
speciaal gericht op steekpro efproblem en in het admini strat i eve vlak (zie punt 7

, S 308). Verdere memorand a

in de ze serie werden voorbere id.
1963 - 31

~~:!:~!-~!:~= ~-~~~-~~ ~E=~-!~-==~-~~~~E~:! (int erne opdracht)
De verhande ling van wijlen ir. A.R . Bloemena over dit
o nderwerp kwam voor publi ca tie gereed. De studi e zal
ve rschijne n als deel 2 in de r eeks "Mathema t i cal Centre
Tracts " .

1963 - 32

~~!!~=~~~~!!!~~=~ (in terne o pdracht)
De bestuder ing van ra t io- sch a t te rs werd voortgez et. Een
overzich tsrappor t over dit o nderwe rp is in voorbere i-

ding .
1963 - 39

Meerdime nsional e stoc hastisch e groothed en en factor-

---------------------------------------------------~~~!r~: (intern e o pdracht)

Dit jaar werd in het bijzonde r aa ndacht besteed aan
enige mo d e ll e n uit de facto r a n alyse en aan een onderzoek naa r d e optimal iteit va n selectie ve regressi e met
b e hulp van stapsgew ijze se l ect i e en stapsgew ijze
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eliminat ie . De voorlopige resultaten van dit l aatste
onderzoek zijn vermeld in rapport S 319 (VP 2 3 )( zie punt 7) .
1963 - 42

~=:~~~-!::!:~!:_~:!!!!:~ ( i n terne opdrac ht)

Een b eg in werd gemaakt met het genereren e n toetsen van
een miljoen p s eudo aselecte geta ll e n.
1963 - 51

~:~!~::!~~-~!~~~!!!:_~!:~:!!~~ (intern e opdracht )

Verschil l e nde eenvoudige benaderingen van de binomial e
verdeling werden aan een vergelijkend o n derzoek o nderworpe n.
1963 - 53

!!E~~~:e:~~!!!!~-~!!_ !!~~!~~-~~~~ ( interne opdracht)

De i nhoud van rapport S 304 over dit o nderwerp werd
uitgebreid en gereed gemaakt voor publi cat ie.
1963 - 56

~! !~~~~!~!_e:~~ :!~~!:!~~ (interne opdracht)

He t o nderzoek op dil t e rrein werd voortgezet, o.a . met
de bestudering van Zoutendijks met h oden van toe l aa tbare
r i chti ngen. Ee n nieuw ALGOL- prog ramma voor de herziene
simplexmethode kwam gereed, eve nals een scr i p tie over
het oplossen van een

ind u st ri~el

prob l eem met behulp

van wiskundige programmering.
1963 - 60

~! ~~e!~!!!~~!-~~!~!~~!!!~~!~ (interne opdracht )

Voor de medewerker s va n de afde ling werden in maart
1963 drie inleidende voordrachten over de zadelpun t methode gehouden ; de behandelde stof is samengevat in
rapport S 309 (zie punt 7 ) •
1963 - 63

~!~!E~!J~!!_~!~~!~ (interne opdracht)

De v erdeli ng van het aantal wederzijdse keuzen en van
e nkele verwante grootheden in een soc i ale groep werden
bestudeerd. Voor een speciaal geval werden de resultaten samengevat in rapport S 317 ( VP 22 ) ( zie punt 7 ).
1963 - 65

!!!~!~!!!-~!!~!!!~~!~ ( interne opdra c ht)

Naar aa nl eiding van vragen van een cursist werd onder-
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zocht, in hoeverre de correlatiecoëffici ënt wordt beperkt , als van een, overigens willekeurige, tweedimensionale verdeling de beid e marginale ve rdelingen
worden voorgeschreven.
1963 - 75

~~:!:~~=-~=~~:!!~~-~~~-==~-!~!::~~! (interne opdracht)
Het blijkt mogelijk, het verband tussen de aselecte
verdeling van een interval en het Poisson-proces te
interpreteren als een Laplace-transforma tie. Over de
resultaten van dit onderzoek werd een lezing gehouden
voor het I.M.S. - congres te Kopenhagen (zie punt 7,
rappo rt S 314 (VP 21) en punt 9).

1963 - 8 3

~=~-~=9~:~!=-~=:~:!!~~~~:!J:_!~==-~!::~p:~=~=~!~=!~-~=!
~:!:_~:~!!~~!~~~~~~:!!J~~=~=~ (interne opdracht)
Een door Wilcoxon, Rhodes e n Dradley ontworpen seque nte

verdelingsvrije t wee steekproevcntoets met twee beslissingsmogelijkhe den werd gegeneraliseerd tot een
toets met dri e beslissingsmogelijk heden. Onder zekere
voorwaarden is het mogelijk de verdeling van een toet singsgrootheid door een normale verdeling te benaderen
en de toets op deze benadering .te basere n. Over dit
onderzoek werden twee lezingen gehouden (zie punt 7,
rapport S 315 en punt 9).
1963 - 89

~~~~~~-~~!~_ PE~~!=~=~ (interne opdrach t)

Er werd een begin gemaakt met het onderzoek van enkele
speciale functi es die optreden bij een klasse van stochastische verdelingen.
1963 - 90

~~E~~~:EE~~~~~=~- =~-~~~~~! ~~~= -P:~~E~~:E!~~ (interne

opdracht)
Over dit onderwerp werd enige literatuurstudie verricht.
Een verslag hierover is in voorbere iding.
1963 - 92

9~!~=~~=~-~~~-~=:~ :!!~~=~ (in terne opdracht)
Na een literatuurstudie over dit onderwerp werden, voor
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reeds enige malen gegeven cursus, De hoofdstukken II , XIII
en XIV werden vervangen door nieuwe hoofdstukken, getiteld
respectievelijk Differentiaal- en Integraalrekening, Nietlineaire programmering en Eén- en meerstapsbeslissingsproblemen.
1963 -

5

~!~~!~~~!~~-~~~:_9~-~! (interne opdracht)

De afdeling maakte een intensief gebruik van de Xl, zoals

moge blijken uit het feit, dat niet minder dan 28 opdrachten met behulp van de Xl werden uitgevoerd. Het genereren
en

toetsen van pseudo aselecte getallen en het schrijven

van ALGOL-programma's voor de meest gebruikelijke statis··
tische toetsen vormden dit jaar de grootste projecten
(zie 1963-12 en 61).
1963 - 15

~!~9~~!!~P!~!?!~~~ (interne opdracht)

De besliskundige aspecten van een productieprobleem

werd~n

bestudeerd .
1963 - 19

Q:!~~!~!~~~~-~~!~~~-~~!~~~~!!~~~~-~~~!!~~~~9~ (interne

opdracht)
De in 1962 aangevangen

ori~nterende

cursus mathematische

besliskunde werd afgerond met een hoofdstuk over wach t tijden (zi e punt 7, S 296),
1963 - 22

y~~!~~!P~~!

(opdrachtgever: een vereniging)

Er werd nagegaan, of h e t

technisch uitvoerbaar zou zijn

een derde prijs uit te keren bij een bepaalde variant van
de voetbaltoto,
1963 - 23

~~~!~~~~p~~~~!~!!!~ (voor een medisch proefschrift)

De samenhang tussen een aantal factoren , die verband hou den met de psychiatrische problemen van de oude dag, we r d
statistisch onderzocht. De omvangrijke analyse werd met
behulp van de Xl uitgevoerd .

etfoLht:lek
(;u""humYOO< "" ••';;.i;~!'< en h,fomè't\tÎC;.l
Jirnsterdam
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1963 - 26

~!!=E~!~~E~~=E~!~~!-~=E~=!!~~~~E!J=-~=!~~~=~

(inter ne

opdrac ht)
vóór 1958
Het literat uuron derzo ek van d e in Europa
na het
werd
versch ene public aties over dit onderw erp
bezoek van dr. J.E. Walsh in juli afgesl oten.
1963 - 29

e.en indus trie)
!~~!~!~~=!=-~e!=!~!~~ (opdra chtgev er:
ing v a n een
De tijden s het vorige jaar begonn en opleid
De studie van
employ é van een bedri jf werd voortg ezet.
bestek
lineai re model len werd voltoo id en in kort
Voorts
eerd.
werden enkele andere onderw erpen bestud
en leernam de employ é deel aan de in oktobe r begonn
gang mathem atische besl iskund e.

1963 - 33

er:
ê!::~eE~:~:~-~!J_~~~~~~!~~!~~~~!:~!= (opdra chtgev
een accou ntants kantoo r)
l medew erDe cursus steekp roefth eorie voor een aanta
de bestud ek ers van het kantoo r werd voortg ezet met
nde
ring van enige aan de contro leprak t ijk ontlee
voorbe elden.

1963 - 36

een intern ist)
~::!:~~~=!!J~:-~p~:~~~! (opdra chtgev er:

1963 - 38

een medicu s)
~:!~~:!!~~-~~~-~:~~~~:~:!~ (opdra chtgev er:
bemingen
De analys e van een aantal reekse n waarne
zenuwtreffe nde de reactie dremp el van geprik kelde
gehe te
vezels werd voltoo id. De result aten van het
d. Voorts
onderz oek zullen binnen kort worden gepub liceer
pzet o nderwerd de mogel ijkheid van een sequen te proefo
zocht.

1963 - 40

htgeve r:
~~=:~~:~-~~~:-~~!!:~~::~:!!J~~:!~ (opdra c
ing voor
een unive rsitair e instel ling en een sticht
bevolk ingson derzoe k)
kerke l ij k heid
Ten behoev e van een onderz oek naar buiten
lde rs werden
onder de bevolk ing van enkele Zuider zee-po
tische anaadviez en over materi aalbew erking en statis
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lyse verstrekt. Bovendien werden een groot aantal
berekeningen uitgevoerd.

1963 - 43

Ç~!!~9~!~~-~~~E~~~!j~!!j~~~!~~E~~~~!~~ (interne
opdracht)
Het colloquium werd voortgezet met een maattheoretische opbouw van de waarschijnlijkheidsrekening. In
aansluiting op d e voordrachten van dr. Keilson ( zie
punten 2 en 7) werden begrensde stochastische wandeling e n aan de orde gesteld.

1963 - 44

~~~!~!!~~~~~!-~~~:-~~:~~!~!!~:~~ (opdrachtgever: een
unive rsitaire instelling)
De aard van de bij een evol utiemodel optredende verdelingen werd o nderzoc ht; ter verwerki ng van de waarnemingen werd een ALGOL-programma geschreven.

1963 - 46

9~!E~~~E!~~!~~:~~-~!1~!::~~-=~-~~~::~:!::~!~~~!!:_~!~
::~~=~=~~:~~~=~ (opdra c h tgever: een medicus)

Een bewijs v a n een formule voor de langste run in een
rij a lt ernatieven werd uitgewerkt . Begonnen werd met
het maken van een verslag over de uitgevoerde toetsen.

1 963 - 47

Y!~~:~-~E~E!~ (opdrachtgever: een medicus)

Bij het samenstellen van een artikel werd enige hulp
~eT'leend.

1963 - 48

~!~~!~~-~~~-:!:~!:~!~! =~-~~~-~!~:~:!~!!!:~ {opdrach tgever: een medicus)
Een aantal r egressieli jnen voor de relatie tussen
alkali-reserve en gehalte bloedeiwit werd berekend. De
resultaten van twee o nafhanke l ijke series waarnemingen
stemmen zeer goed overeen.

1963 - 49

~~!!:~=~~!!!!:!~~!~: (voor een biochemisch proef-

schrift)
De reeds uitgevoerde variantie-analyses werden gecompleteerd door toepassing van de meervoudige verge-
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li jkingsmethode van Scheffé. De resu l taten werden in
een proe fs chrift vastgelegd (zie punt 8 ).

1963 - 52

~~ ~!~E~~~!l!~-~ !!!!~~~!~~~~ ! (opdrachtgever : een
ins telli ng van maatschappelij k werk)
Voor de o ntwikke ling van een sociaal-psycho logisch
instrument ter beoorde ling van de staf van bepaalde
instellingen van maatschappelij k werk werd t en tweede
male een factora nalyse uitgevoerd .

1963 - 54
(1963-3)

~~~:~!::g~:~!!:_!~-~:~~!:~ ( opdrachtgever: een

commissie)
De statistische ana l yse van woordfr equenties uit een
tienta l kranten werd voortgezet.

1963 - 59

~~~E!!~!~lE:EE!!!!!! (opdrachtgever : een medicus)

Waarneminge n betreffende het verloop van carcinoom bij
muizen, waarbij a l da n niet zuurstofhyperp ressie wordt
toegepast, werden gea n alyseerd.

1963 - 61

~!~~!~~:::~-~~~-!~:!=~~ ( interne opdracht)
Begonnen werd met het schrij ven van ALGOL- programma's
voor de meest gebruikt e statistische toetsen. Programma's voor zestien toetsen k wamen gereed.

1963 - 62

~!!~!~~-~~~-:!~-~!~!!!~!~~!! (voor een medisch proef-

schrift)
Van twee groepen patiënten met een huidaandoening werd
de ene groep met een zeke r preparaat behandeld en de
andere groep met een placebo. De resulterende vooruitgang van de patiënten in beide g roepen werd vergeleken.

1963 - 64

Studierendeme nt T.H. (opdrachtgeefs ter: een studente
in de sociografie)
Ten behoeve van een doctoraalscrip t i e over het studierendement van Surinaamse studenten aan de Technische
Hogeschoo l te Delft werden enige statistische berekeningen uitgevoerd .
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1963 - 67

ê~~!!~E~~~~~~!~ (voor een biologisch proefschrift)

Bij een onderzoek naar erfelijke eigenschappen werden
een aantal hypothesen statistisch getoetst.

1963 - 68

~~~~!~~:~~!::!~!~!~~ (opdrachtgever: een laboratorium)

Een variantie-analyse werd toegepast op materiaal
waarin waarnemingen ontbraken. Tevens werden contrasten tussen luchtverontreiniging op verschillende
plaatsen onderzocht.

1963 - 69

Pseudocholinesterase (opdrachtgever: een universitaire
instelling)
Een advies werd gegeven betreffende een onderzoek naar
het gehalte van het enzym pseudocholinesterase in het
bloed bij normale personen en psychiatrische patiènt en.

1963 - 70

Y!!!!~~!~!!J~!-~E~:!~~! (opdrachtgever: een advies-

bureau)

1963 - 71

Leesbaarheidsonderzoek (interne opdracht)
Gegevens verkrege n bij het vergelijken van twee lettertypen werden stati s tisch geanalyseerd.

1963 - 72

!::~!~~~~~~~~~:~:~ (opdrachtgever: een nee rlandi c us)

De resultaten van een onderzoek naar de fr e quenties
van verbindingswoorden bij verschillende schrij vers
werden geanal y seerd.

1963 - 73

Joodse attitudes (voor een sociaal-psychologisch
proefschrift)
Onder een steekproef van Joodse Amsterdammers werd een
onderzoek ingesteld naar de attitudes t.o.v. het
Jood zijn en het volgen van Joodse tradities. Ten
behoeve van dit onderzoek werd een aantal adviezen
inzake de statistische analyse der gegevens verstrek t .
Bovendien werd een aantal berekeningen uitgevoerd .
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1963 - 76

~~~::~~~~;~;;: (inte rne opdra cht)

voorr aadpr oblee m
Enke le prakt ische aspec t e n van een
werde n bestu deerd .
1963 - 77

ever: een unive r~:~~:~~;:;~-~~~:-~::~:~ (opdr achtg
sitai re inste lling )
schri jven van een
Er werd enige hulp verle end bij het
ALGOL- progra mma.

1963 - 78

een medi c u s )
Bacte riën in urine (opdr achtg ever:
techn ische moei lijkDe opdra chtge ver slaag de erin een
te overw inne n.
heid bij het telle n van bacte riën
te ri c ht e n , dat voor
Gead visee rd werd de proev en zo in
urinemo nster
het bacte rieaa ntal in ieder onder zocht
worde n
kan
e
kromm
aanpa ssing door een logis tieke
bepro efd.

1963 - 80

ever: een indus trie)
~:E!E~~~:!!J~:-~P~E~~~! (opdr achtg

1963 - 81

medis ch proef ~~!!~~~~:P!!:_:~-~~~E!~~ (voo r een
schr ift)
e n het toepa ssen
Het verba nd tusse n abort us provo catus
metho den, a l smede
van versc hillen de a n ticon cepti onele
hierb ij spe len, werd
de rol die ander e milie u-fa ct oren
conc lusie s te
geana lysee rd. Alvor en s defin itiev e
zoek be trokk en
trekk en zal het aanta l in het onder
.
vrouw en n og enigs zins worde n uitge breid

1963 - 84

man
De toets en van Krusk al-W allis en Fried

(inte rne

opdra cht)
inlic ht ingen over
Naar aanle iding van een verzo ek om
oek verri cht.
deze toet sen werd enig litera tuuro nderz
1963 - 86

al-ps ychol ogisc h
g:~:~~:~~~~::~~:~ (voor een socia
proe fschr ift)
om het al dan
Een toetsi ngsm ethod e werd ontwi kkeld
ct aan de hand van
niet optre den van het Zeig arnik -effe
n. De ana l yse za l
verri chte exper iment en te onder zoeke
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met behulp van de Xl uitgevoerd worden.
1963 -

88

~~~!~~!~~~-~~:!~~~~~ (voor een medisch proefschrift)

Aan de hand van waarnemingsmateriaal werd getoetst,
of de aangetaste delen aselect over de aortawand
verdeeld zijn, dan wel een voorkeur voor bepaalde
plaatsen vertonen.
1963 -

91

~~!:!~!!!~~-!~-!~~~~!~Q:~! (opdrachtgeefster: een

medica)
Nagegaan werd of er een geslachtsinvloed bestaat op
het optreden van paralyse.
1963 - 104

ê!Q!~!~~~!!~~~~~!~~~ (opdrachtgever: een medicus)

Een aanvang werd gemaakt met de bewerking van waarnemingsmateriaal betreffende het effect van een drietal
geneesmiddelen.
1963 - 105

~~!!:~~~Q!!!!~!~~!Q:_~!J_:~::!~:~ (opdrachtgever: een

universitaire instelling)
Begonnen werd met het opste llen van een classificatie
procedure om te voorspellen of een vrouw al dan niet
een carrier is.
1963 - 107

~~!~~~~~~-~~~-~~:~~!~-~~:~~!!~~~~ (opdrachtgever: een

universitaire instelling)
Waargenomen verdelingen van lengten van proefdieren
werden langs grafische weg en volgens een momente nmethode gesplitst in twee normale componenten.
1963 - 108

Sorteren (interne opdracht)
Een begin werd gemaakt met het onderzoeken van de
mogelijkheid om enkele bekende procedures voor het
sorteren van getallenrijen te combineren tot een meer
effici~nte

1963 - 110

methode.

~~:!:Q~~~!!l~~-Qe~:~:~! (opdrachtgever: een industrie)
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1963 - 323

~~:~~~~-~~!~~~~!!~~~~-~~~!!~~~~~~
een indu strie )

(opd racht geve r:

in het voor jaar van
De in 1962 begon nen cursu s werd
1963 volto oid.
1963 - 324

geve r: een indu strie )
~=:!:~~~=!!J~=- ~P~:~~~! (opd racht

1963 - 350

r:
~~~!=~~p~:~~~! (opd racht geve

een indu strie )

omen een mede werke r
Halve rweg e het jaar werd overe engek
per week als advi van de afde ling gedu rende één dag
ikkin g te stell en.
seur van een indu strie ter besch
en een collo quium
Er werd aan een aanta l probl emen
mede gewe rkt.

5. Comm issies en werk groep en
1963 -

1

~

!~~~ê~-~~~!!!~~-~~-!~~ -~~:~E~~~-:~~!~
(Pro f.dr. J. Heme lr i jk)

~~=

~~~!~~!=-~~~~:~!~=:!~~-~=:P!~~-~!~~~
(Pro f.dr. J. Hem elrijk )
1963 -

9

Reda ctie "sta tisti ca Neer landi ca"
acteu r; W.R. van Zwet)
(Pro f.dr. J. Hem elrijk , hoof dred
artik elen werde n
Een aant al ter plaa tsing aange boden
beoo rdeel d.

1963 - 13

Tabe llenc omm issie V.V.S .
(P. van der Laan)
woon d. Enke le
Er werd en enige besp rekin gen bijge
tabe llen kwam en geree d.

1963 - 14

~~-~~ ~~ê~

~~!!~9~!~~-~!~~~~~!!~~~~-!!1~!~~~!!

werk ers regel mati g
Dit collo quium werd door enige mede
bezo cht.

1963 - 28

Inter natio nal Journ al of Abst racts
edito r)
(Pro f.dr. J. Hem elrijk , regio nal
ls van in de Bene lux
Door het verza mele n van uittr ekse
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verschenen artikelen, werd medegewerkt aan het same nstellen v an dit t i jdschrift.

1963 - 34

~~~~=~~~~!~~!=-~=~!!~~~~~!~-~~~!r~!_Y~Y~ê~=-ê~2~~~
(J. Kriens; C.J. van Tooren, secretaris)
Een voorlopige versie van het programma voor een
examen in de mathematische besliskunde op het niveau
van analyst werd in de loop van het jaar voltooid.

1963 - 57

Normalisatiecommissie 70
(Prof.dr. J. Hemelrijk , F. Göbel)
De werkzaamheden van werkgroep 70A, het herzien van de
voorlopige norm V 1047, werden voortgezet.

1963 - 82

Universele dec imale cla s sificatie
(F. Göbel)
Het werk aan de concept-indeling van statistische
literatuur we rd afgesloten.
Examencommissie statistiek Nederlands Instituut van
Accountants
(J. Kriens)
Medewerking werd verleend aan de voorjaars- en
n a jaarsexamens van het Ins t ituut.

~=~!~~E_Y=~=~!~!~~-~~~~-ê!~! ~~!!=~
(Prof.dr . J. He melr i j k)
Bestuur Mathema tische Sectie V.V . S.
(Pro f.dr . J . Th . Runne nburg)

~=~!~~E_ê=~!!=_2E=E~!!~~=!=-~=~=~E~~-Y~Y~ê~
(J. Krie ns)
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6. Overzicht van een deel der onderwerp en, ter sprake gekomen bij
korte consulten
1. Combinere n van onafhanke lijke toetsen
2. Telepathie -onderzoe k
3. Leerstoor nissen
4. Bekkenmet ingen
5. Onverzadi gde vetzuren en arteriosc lerose
6. Enquête onder reclassan ten
7. Sterftest atistiek voor doodsoorz aken
8. Sulfaatve rontreinig ing van regenwate r
9. Enquête onder gehuwde studenten
10. Linguistis ch probleem
ll. Steekproe f uit spaarreken ingen
12. Steekproe f uit Amsterdam se kiezers
13. Associatie -maat
14. Zindelijkh eid van kinderen
15. Gamma spectra
16. Kruispeil ing
17. Dow Jones index
18. Vergelijk ing van een geneesmid del en placebo
19 . Glucosege bruik van een cel per tijdseenhe id
20. Verband tussen scheve nek en geboorte in stuitliggi ng
21. Metingen met fiets-ergo meter
22 . Invloed van landbouw crisis van 1880 op migratie uit Friesland
23. Schatten van frequenti es van neerslag tekorten
24. Limiet van de correlatie -coêfficiê nt van Pearson-B ravais
25. Onderhoud van vliegtuigo nderdelen
26. Neusdrupp els
27 . Gedrag van ratten
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7,

Lijst van in 1963 verschenen rapporten van de afdeling Mathematische Statistiek
S 265 (Cl3)

Leergang Besliskunde
Hiervan werden enkele hoofdstukken herschreven in
1963, t. W.:
Hfdst.13: "Niet-lineaire programmering "
door J. Kriens (2e druk, 66 p.)
Hfdst .14: "Eénstaps- en meerstapsbeslissingsproblemen"
door G. de Leve en J. v.d. Lune (3e druk,
55 p.) .

s

295

'•

Prof. dr . J. Th. Runnenburg e.a. : "Syllabus van het
Colloquium Waarschijnlijkheidsrekening". Voor het
eerst verschenen in 1961; ook in 1963 voortgezet met
Hfdst. 2: "Integratie theorie " (p. 90-163) .

S 296 (C14)

Ori~nterende

cursus Mathematische Besliskunde

In 1962 verschenen Hfdst . 1 tot en met 4. In 1963:
Hfdst. 5: "wachttijden" door C.J. van Tooren (46 p.).

s

308

Een serie memoranda ten behoeve van accountants,
geschreven door J. Kriens en C. Visser.
In 1963 verschenen de nummers
Al: De begrippen frequentiequotien t en kans (3 p.)
A2: Stochastische grootheden en kansve rdelingen (8 p.)
A3: De normale verdeling (9 p.)
A4: Betrouwbaarheidsintervallen voor een onbekende
fractie (5 p.)
A5: Betrouwbaarheidsintervallen voor de verwachting
van e en normale verdeling (5 p.)
A6: Betrouwbaarheidsintervallen voo r de v erwachting
van een wi l l e k e urige verdeling (6 p.)
A7: Bepaling van de s t eekproefomva ng (8 p.)
AS: Aselecte getallen (6 p.).
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s 309

de zadel puntW. Mole naar : "Enig e voord racht en over
metho de" (41 p.).

s 310

Vertr ouwe lijk rappo rt (51 p.).

s

n en corre latie F.W. Steu tel: "Sim ultan e verde linge
verde linge n"
co!!f fici!! nten bij gegev en marg inale

311

(llp .).

s 312

Vertr ouwe lijk rappo rt (43 p.}.

s 313

ssion and
J. S. Cram er: "Effi cient group ing, regre
mina ry and
Preli
.
sis
corre latio n in Engel c urve analy
t.
conf ident ial" (25 p.) Rev . manu scrip

divis ion of an inter val"
S 314 (VP21 ) F.W. Steu tel: "Rand om
(Prel imina ry repor t, 10 p.).
s 315

ibuti on-fr ee
P. van der Laan: "A seque ntia! distr
decis ions " (11 p.).
two-s ample group ed test wi th three

s 316

Oistr iJ. Kri e ns : "stat istic a ! Estim ation of the
butio n of Sea Level " (22 p.).

es" (14 p.}.
S 317 (VP22 ) F. Göbe l: "Mutu al Choic

s

318

ds in proba Dr. J. Keil son: "Gree n 's funct ion metho
res, comp iléd'
bilit y theor y". Summ ary of three lectu
by W. Molen aar (33 p.).

selec tion of indep enden t
S 319 (VP23 ) J. Ooste rhoff : "on the
(Prel imina ry
varia bles in a regre ssion equat ion"
repo rt, 21 p.).

s

320

over Plann ing ,
Sylla bus bij een serie voord racht en
nder door
Mark ov-ke tens en Rege ltech niek, waaro
kopp eling "
F.W. Steut el: "Mark ov-ke tens en terug
(16p .).

s

321

F. Gl:lbe l:

"Ball ot Probl ems" (11 p.).
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In druk verscheen voorts:

s

300

J. Kriens: "De methoden van de Wolff en van Heerden
voor het nemen van aselecte steekproeven bij accountantscontroles", Statistica Neerl. 17 (1963),
215-231.

8.

Lijst van publicaties van derden, waarin adviezen of rapporten
van de afdeling Mathematische Statistiek zijn verwerkt of
opgenomen
1. V.M. Oppers

·~nalyse van de acceleratie van de menselijke

lengtegroei door bepaling van het tijdstip van
de groeifasen".
Acad. proefschrift, Amsterdam 1963.
2. N.W. de Smit

"From Person into Patient", a Social-Psychiatric
Exploration of the Referral Phenomenon.
Acad. proefschrift, Amsterdam 1963.

3. H. J. de Voogt: "De endocriene behandeling van Prostaatkanker".
Acad. proefschrift, Utrecht 1963.
4. C.N. Pascha

"Een bijdrage tot de zuivering van de antihemofiliefactor".
Acad. proefschrift, Amsterdam 1963.

5. A. Kastelein

"De klinische betekenis van het röntgenologisch
aangetoonde defecte cardia mechanisme".
Acad. proefschrift, Utrecht 1963.

6. C.J. Lammers

"Het Koninklijk Instituut voor de Marine".
Acad. proefschrift, Amsterdam 1963.
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9.

atische
Lijst van lezinge n, door l eden van d e afdelin g Mathem
Statist iek in 1963 gehoude n
1. W.R. van Zwet

'~he two armed bandit,

een herhaal d beslis-

singspro bleem".
Di~ scolleg e

Rijk s uni versite i t

te Leiden,

2 februar i 1963.
2. J. Kriens

"De hÓogte van de Nederla ndse dijken: een
econ omisc h beslissi ngsprob leem".
Sect ie Operati onele Researc h der Ver. voor
Statist iek, 18 lebruar i 1963.

3 . J. Kriens

"Method s in Mathem atical Prograrn mi ng ".
Shape Air Defence Technic a l Cent re ,
's-Grave nhage, 7 me i 1963.

4. J. Krie ns

"Een toepass ing van de minimax methode als
besliss ingsc riterium ".
Sectie Operat i o nele Researc h der Ver. voor
Statist iek, 13 mei 1963.

5. G. de Leve

"Multi- stage decisio n p r ob l ems''.
Shape Air Defence Terhnic al Cent r e,
's-Grave nhage, 18 juni 1 963.

6. F.W. Steutel

"Random divisio n of an interva l" .
Seco nd Europea n Regiona l Meeting of the
Institu te of Mathem atical Statist ics,
Kopenha gen, 8-10 juli 1963 ( rap . S 314).

two- sample
7. P. van der Laan : ·~ sequent ia! distrib ution-f ree
grouped test wi th three deci sions''.
Int e rnation al Biometr ie Confere n ce,
Cambrid ge, 9-14 septemb er 1963 (rap.
8. J. Kriens

s. 315).

"Statis tica! Estimat ion of the Distrib ution
of Sea Level".
NATO Seminar on Decisio n Problem s in
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connecti on with Dike Construc tion and
Adminis tration of Water Reservo irs,
Kopenhag en, 19-29 septembe r 1963 (rap. S 316).
9. P. van der Laan: "Een sequente toets van Wilcoxon met drie
beslissin gsmogel ijkheden ".
Medisch- Biologis che Sectie der Ver. voor
Statisti ek, 15 oktober 1963.
10. F.W. Steutel

"Markov- ketens en terugkop peling" .
Sectie Operatio nele Research der Ver. voor
Statisti ek, 29 november 1963 (rap. S 320).

E.

VERSIAG VAN DE REKENAFDELING

1. Personeel
De afdeling stond onder leiding van Prof.dr.ir. A.van Wijngaarden,
tevens directeur van het Mathematisch Centrum.
Voor de samenstelling va n het personeel van de afdeling en de mutaties in 1963 , zie blz. 8 en 10 van dit jaarverslag.
De medewerker dr. Th.J.Dekker aanvaardde een uitnodigi ng van de
Universiteit te Berkeley

(Californi~)

om in het studiejaar 1963/64

aldaar a l s lector op te treden.
Gastmedewerker s
Dr. P.Wynn was ook gedure nd e het jaar 1963 als gastmedewerk er in
de Re k enafdeling werkzaam. De resultaten van zij n wetenschappelijke onde rzoekingen legde hij neer in een aantal publ i caties, die
voor een gedeelte in 1964 zullen verschijnen. Veelvuldig maakte hij
bij z i jn analyt i sche berekeningen gebru ik van de electronische
r ekenmachine Xl.
Dr.Wynn nam in oktober deel aan de SIAM Conference on Approximat ion te Gat l inburg en bezocht de Argonne National Laboratories, bij
welke ge lege nheden hij voordrachten hield over: "Recent developments in the theory and applicat i on of continued fractions".
De heer B.J.Mailloux van de Universiteit van Alberta , Edmon ton
(Ca nad a ) trad per 1 november als gastmedewerker aan de Afdeling
toe. Het doe l van zijn bezoek is ondermee r het schrijven van een
dissertatie.
Tal van medewerkers van andere wetenschappelijke i nstituten, l aboratoria en bedrijven, werden in de ge l egenheid gesteld hun problemen op het Mathematisch Centrum uit te werken en tot oplossing te
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brengen met behulp van de Xl, onder de supervisie van de afdeling
(zie onder 2 C).
2. Werkzaamheden
De werkzaamheden worden onderverdeeld in:
A. Wetenschappelijke onderzoekingen
B. Werkzaamheden van educatieve en representatieve aard
C. Uitvoering van opdrachten
D. Andere werkzaamheden.

A. ~~!~~~~~~EE~!!J~~-~~~~~~~~~!~~~~
De bibliotheek van standaardprocedures (AP-serie), behorende bij
het ALGOL 60-systeem van het Mathematisch Centrum (zie de verslagen over de voorafgaande jaren) kon in 1963 belangrijk worden uitgebreid door de publicatie van enkele routines, voornamelijk op
het gebied van de matrixrekening (berekening van detenninanten,
oplossing lineaire stelsels, bepaling van eigenwaarden en eigenvectoren, zowel van symmetrische als asymmetrische matrices). Het
was o.a. de heer Dekker, die met de samenstelling van deze routines
was belast. Het betreft hier onderzoekingswerk met zeer vele numerieke aspecten. Gedurende de tijd, dat hij in Berkeley verblijft
is de verzorging van de bibliotheek van AF-routines opgedragen aan
de heren Van d e Laarschot (AP 100-serie) en Barning (AP 200-serie).
De heer Dekker legde zijn onderzoekingen, betreffende de oplossing
van lineaire stelsels, matrixinversie en detenninantbepaling,vast
in een uitgebreid rapport (zie onder 3, MR 63).
In de nie uwe serie, AP 400, werden enkele volled ige programma's
voor publicatie g ereed gemaakt, met name op h e t gebi ed van de Factoranalyse.
De heer Dekker vervaardigde verder enige machinecode-procedures
voor het ponsen via de snelle bandponser van getallen en tekst en
in Flexowriter-code, analoog aan de bestaande typrou t ines. Zij
werden voor gebruik gereed gemaakt in samenwerking met de heer
Kruseman Aretz.
Laatstgenoemde medewerker slaagde erin de bestaande in gebruik
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zijnde ALGOL 60-vertaler voor de Xl verder te ontwikkelen en te
automatiseren.
Een van de resultaten, de zgn universele vertaler ALDS-7, werd in
mei operationeel. De nieuwe versie verschilde met de oude in principe uitsluit end in de code van de objectbanden, die met name door
het gebruik van de zgn Fano-code en het benutten van alle zeven
sporen op de band, voor minder dan de helft konden worden ingekort,
waardoor aan vertaaltijd belangrijk kon worden gewonnen.
Bovendien bood deze universele vertaler, de mogelijkheid voor omschakeling op de langzame bandponser en de snelle ponser (resp. 25
en 300 symbolen/sec .).
In het najaar kwam een zgn load-and-go ALGOL 60-vertaler voor gebruik gereed. De verwerking van ALGOL programma's k on hierdoor belangrijk worden vereenvoudigd, omdat het objectprogramma (resultaat van de vertaa l arbeid) zonder eerst te zijn uitgeponst, nu direct voor uitvoering in het geheugen kon worden opgeslagen.
Met als voornaamste doel, het s<.:hr ijven van een load-and-go ALGOL
60-vertaler voor de toekomstige XS-rekeninstallatie van het Mathematisch Centrum werd in .Juli een werkgroep gevormd, bestaande uit
de heren Zonneveld, Kruseman Aretz, Nederkoorn, Van de Laarschot
en Barning. De r esul taten der voorbereidende onderzoekingen werden door de heer Nederkoorn uit voe rig gedocumenteerd.
De heer Barning werd in augustus belast met het schrijven van een
simulatie-programma voo r het simuleren van XS-opdrachten op de Xl.
Hoofddoel is het testen van comp lex en eventueel ook de vertaler
voor de XS, zolang deze nog niet is afgeleverd. Aan het einde van
het jaar was deze simulator voor een belangrijk gedeelte gereed;
de publicatie ervan volgt in 1964.
Vanwege de N.V. Electrologica werd in september een programma-commissie opgericht, waarvan Prof. Van Wijngaarden tot voorzitter
werd benoemd. In deze comm issie, waarin afgevaardigden van een
aantal in de XS getnteresseerde instanties zitting hebben, t rad
de heer Kruseman Aretz op als vertegenwoordiger van het Mathematisch Centrum.
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Gegevens over de experimentele ALGOL 60-vertaler v an de heren Van
de Laarschot en Nederkoorn , die in 1962 was gereedgekomen, werden
in 1963 in rapportvorm gepubliceerd (zie onder 3, MR 54, 61, 64 ).
De heer Va n de La a rschot we rkte verder o.a. aan een onderzoek betreffende de i npassing smoge lijkheden van LISP in ALGOL, terwij l de
heer Nederkoorh zich bezig hield met het vervaardigen van een PERTprogramma in ALGOL 60, (da t taken verricht op het gebied van de
elementaire bes liskunde), e n met het ontwe r p van een simul atieprogramma, eveneens op besliskundig terrein, dat verband hield met
voorgenomen reorganisaties bij een overheidsdien st, die de stud ie
hiervan aan het Mathemati sch Centrum in opdracht had verstrekt. De
heer Kruseman Aretz zette zijn o nde rzoekinge n voort op het gebied
van multileng te-arithmetiek in ALGOL 60 . De programma's zullen in
1964 worden gepubli ceerd.
De heer Zonneveld verric h tte onder zoeki ngen

m~t

betrekking tot het

integreren van gewone differentiaalv ergel ij kingen met behulp van
door hem ontwikkelde Runge-Kutta fo rmule s. Enkele resultaten werden in een voorlopig rapport samengevat

( zie onder 3, R 743).

De heer Barning zette zijn onderzoekingen voort op het gebied van
de diophant ische vergelijkingen en hield zic h verder bezig met de
bepaling van relatieve extrema va n functies van meer veranderlijken.
De heer Brandt Corstius voltooide een programma, dat Nederlandse
woorden in hun le t tergrepen scheidt. De mechanische zi n sontleding,
en de bepaling van de betekenis van dubbelzinnige woorden uit hun
context, de volledige grammatica's voor onderdelen van het Nederland s (zoals de ze lfst a ndignaamwoo r dsgroep, en de getallennamen)
werden bestudeerd.
Hij verrichte verder li teratuu ronde rzoek op h et gebied van de al gebraî sche linguistiek, taalsta tistiek en de mechanische vertaling .
De h eer van Berckel vervaardigde een programma, da t van teksten
van willekeurige lengte de woorden te l t en alfabetiseert. Uit het
reeds getelde materiaal van 50.000 krantenwoorden werd een lijst
van bigrammen e n trigrammen opgesteld met hun frequenties.
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Verder verrichtte de heer Van Berckel voorbereidend onderzoek in verband met de in 1964 aan te schaffen Calcomp Plot ter, die aan de Xl zal
worden gekoppeld voor het tekenen van figuren, grafieken, etc.
De heer Van Maanen verrichtte enkele onderzoekingen op het gebied van
de numerieke analyse in verband met zijn academische studie. Het betreft hier o.a .

tweedi~ensionale

benadering in de zin van de kleinste

kwadraten met behulp van orthogonale polynomen, het bepa len van wortels van vergelijkingen met de methode van Bairstow, en het benaderen
van functies door veeltermen volgens de methode van Stiefel.
Dr. W.A. Verloren van Themaat ontving van het Mathematisch Centrum een
research-opdracht betreffende de mechanische ontleding van samengestelde woorden.
In het algemeen dient verder nog vermeld te worden, dat een belangrijk
gedeelte van het onderzoekingswerk der afdeling gericht was op de generalisatie van ALGOL 60 en het ontwikkelen van

~rithmetische

systemen,

die beantwoorden aan zekere numerieke eisen.
Medewerkers en assistenten waren voortdurend ingeschakeld bij de ui t voering van opdrachten voor derden en assisteerden bij het vervaardigen en verwerken van ALGOL 60-programma's door derden.
In de wekelijkse werkbesprekingen waaraan alle medewerkers van de afdeling deelnamen, werd over verschillende onderwerpen uitgebreid van
gedachten gewisseld (zie voor enkele onderwerpen blz. 77, onder e)) .
Voor de werkzaamheden der gastmedewerkers zie onder 1.

B. ~~:~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~!~~~~-~~-:~p:~~~~!~!~~~~-~~:~
a) Opleiding "wetenschappelijk Rekenen":
De cursu s "Wetenschappelijk Rekenen A", gegeven door de heren Pot t ers
en Barning, werd in februari tot een afsluiting gebracht. Van de deelnemers, die in maart en september aan het examen deelnamen, slaagde
van de door het Mathematisch Centrum opgeleide cursisten een gedeelte.
De examens worden georganiseerd door het Wiskundig Genootschap, met
medewerking o.a . van het Mathematisch Centrum. Prof. Van Wijngaarden
trad op als voorzitter van de e xamen-commissie.
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In januari kon een aanvang worden gemaakt met een A-curs u s te Delft.
Deze cursus , onder auspiciën van het Mathematisch Centrum georganiseerd, wordt gegeven door medewerkers van de T.H. Delft en zal in 1964
worden voortgezet.
In de vervolgcursus "wetenschappe lijk Rekenen s" , die ook in januari
kon worden gestart, en wel te Amsterdam, behandelde Prof. dr . R. Tirnman
g edurende het gehe l e jaar het o n derwerp partiële differentiaalv ergelijkingen . De cursu s wordt in 1964 e n 1965 voortgezet, waarbij als docent e n zullen optreden Prof.dr . E. van Spiegel en Prof . dr.ir. A. van
Wi jngaard e n .
Met de organisatie van de cursussen is belast de heer Barning.
b ) ALGOL- cursu ssen:
I n 1 963 von d op ver zoek van een groot aantal belangstellend en een tweetal ALGOL- cursussen plaats, en wel in april en juni, met daaraan aansluitend een ALGOL-vragend ag in juli.
Beide cursussen werden gegeven cloor de h ee r Van de Laarschot, die ook
de aan de cursussen verbonden demonstratie s op de Xl verzorgde.
c) Met ingang van 1 september was de heer Oarning als wiskunde-docen t
verbonden aan de Stichting Hoger Grafisch Onderwijs te Amste rdam.
d) Van e nkele overige activiteiten op educatief gebied, waarbij de
Rekenafdel i n g was betrokken , waaronder ook is vervat het bezoek van
medewerkers aan congressen en andere wetenschappel ijke bijeenkomsten,
etc., worden hier in chronologische volgorde genoemd :
20 maart

Lezingen door Prof. Van Wijngaarden over "Taal en
Rekenmachine" voor het Academisch Genootschap en het
Philips International Institute of Technologica! Studies, te Eindhoven.

20 - 22 maart

Bezoek van de h eer Dekker aan het National Physical
Laboratory te Teddington (Dr. Wilkinson).

22 april

Lezing door Prof. Van Wijngaarden over "LOGLAN" voor
het Nederlands Rekenmachine Genootscha p, te Amsterdam.

72

3 mei

Bezoek van Prof. Van Wijngaarde n aan de T.H. Zürich
(Prof. Rutishauser ).

4 - 7 mei

Bezoek van Prof. Van Wijngaarden aan h et International Computer Centre te Rome .

15 mei

Bezoek van een aantal leden van de wiskundige studievereniging "SUNYA" (Eindhoven) aan het Mathematisc h
Centrum. Sprekers o.a. Prof. Van Wijngaarden en de
heer Harmse .

2 - 13 juni

Bijwoning van het COSPAR congres te Warschau door
Prof. Van Wijngaarden (namens de I.M.U.).

16 - 20 augustus: Bijwoning van h et NORDSAM 63 congres te Helsinki
door Prof. Van Wijngaarden . Lezing over: "ProblemOriented Languages".
26 augustus

Over hetzelfde onderwerp lezing door Prof. Van Wijngaarden te Oslo voor the Norwegian Society for
Electronic Information Processing (NSE 1).

21 augustus

Lez ing door de heer Brandt Corstius over "Mechanisch
ve rtalen", te Amsterdam, in het kader van de gehouden zomercursu s voor Toegeoaste Taalkunde .

4 - 7 september

Bijwoning van de IFIP-Counci l meeting te Golä (Noorwegen) door Prof. Van Wijngaarden .

10 september

Bezoek van 22 Belgische wiskundigen aan het Mathematisch Centrum (in het kader van de Belgische week,
georganisee rd door het Mathematisc h Instituut van de
Universite it van Amsterdam). Spreke r s: de h e ren
Harmse, Van Berckel en Barning.

10 - 13 september:B ijwoning van de IFIP/ W.G.2.1. vergadering te Delft
door Prof. Van Wijngaarden en de heer Zonneveld .
25 - 27 september:B ijwoning van het NPL Seminar On the
Solution of Linear Equations

Iterative

t e Teddington (Enge-

land) door de heren Kruseman Aretz en Van d e Laarschot.
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25 oktober

Bijwoning door de heer Zonneveld van de bijeenkomst van
de Xl-gebruike rs club te Braunschwei g (Duitsland) .

30 november

Lezing door de heer Barning over " Pythagorese driehoeken", te Amsterdam in de serie "Actualitei ten" van het
Mathematisc h Centrum (zie blz. 80).

Voorts kan nog worden vermeld, dat de Rekenafdeli ng betrokken was bij
diverse activiteit en van de S tichting Studiecentru m voor Administratieve Automati s ering te Amsterdam. Prof. Van Wijngaarden en de heer
Zonneveld maakten deel uit van de Programmee rtalencommi ssie van deze
Stichting. Van 2 - 7 juli vierde de Stichting haar eerste lustrum,
waarbij de genoemde heren het Mathematisc h Centrum vertegenwoo rdigden.
Prof . Van Wijn gaarden nam deel aan diverse vergadering en van de CERN
te Genève .

De heer Van d e Laarschot vertegenwoo rdigde het Mathematisc h Centrum in
de werkgroep: Simuleren menselijk gedrag. De bijeenkomst en van deze
werkgroep werden georganisee rd in samenwerkin g met de beide Universiteit en te Amsterdam.

c.

~!!~~~~!~~-~~~-~p~~~~~!~~

Door de Rekenafdeli ng werd in 1963 weer een groot aantal opdrachten
uitgevoerd, waarbij de electronisc he rekenmachin e Xl uitstekende diensten bewees. De uitvoering van ALGOL-progr amma's nam hi erbij een grote
plaats in. Voor het overgrote deel betrof het hier de uitvoering van
programma's die door de opdrachtgev er z elf waren opgesteld. De opdrachten worden als volgt gespecifice erd:
a. Voor en door anderen:
1. Programma's in Xl-machinec ode
2. Programma's in ZEBRA-Simpl e code
3. Programma's in ALGOL
b. Door het Mathematisc h Centrum voor anderen:
1. Programma's in Xl-machinec ode
2. Programma's in ALGOL
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c . Ten behoeve van de afdeling Mathematisc he Statistiek
d . Idem afdeling Toegepaste Wiskunde
e. Idem Rekenafdeli ng
f. Idem Comptabili teit
g . Buitenland,
Nadere specificati e naar oorsprong en nununer:
a . Voor en door anderen:

1. E:~~:~~~~~-!~-~!:~~~~!~~~~~~
R 689, R 768, R 791, R 795 (voortgezet te werkzaamhed en, zie jaarverslag 1962, blz. 72)
R 857, R 859, R 866, R 889
Onder deze nununers werden Xl-machinec ode progranuna's uitgevoerd, opgesteld door opdrachtgev ers van instituten . De progranuna's hadden betrekking op problemen op het gebied van de econometrie (R 857, R 859,
R 866) en de kristallogr afie (R 889).

2. E:~~:~~~~~-!~-~~ê~:~!~P!~-~~~~
R 766 (voortgezet t e werkzaamhed e n)
R 885: Onder dit nummer werd t.b.v. een instituut,o p de Xl met behulp
van een ZEBRA-Xl vertaler, een progranuna uitgevoerd voor t echni sche
berekeninge n, geschreven in Zcbra-Simpl c code.

3. E:~~:~~~~~-!~-~~92~
Indus trieën:
R 839, R 844 (voortgezet te werkzaamhed en)
R 861, R 955
De programma's onder deze nununers uitgevoerd door de opdrachtgev er
zelf, betroffen technische berekeninge n.
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Instituten:
R 634, R 662 , R 670, R 680, R 733 , R 734, R 746 , R 751, R 757, R 794,
R 813, R 821, R 825, R 827, R 828, R 841, R 842, R 847

(voortgezette

werkzaamheden, zie jaarverslag 1962, blz.73)
R 862, R 870, R 876, R 877, R 879, R 882, R 894, R 897, R 899, R 901,
R 902, R 904, R 908, R 911,

R 912, R 913, R 920, R 921, R 924, R 925,

R 926, R 930, R 931, R 932, R 933, R 934, R 935, R 937, R 938, R 939,
R 940, R 941, R 942, R 944, R 950 , R 952, R 953, R 959' R 961, R 964,
R 967, R 969, R 970, R 971, R 972
De met deze nummers corresponderen de opdrachten hadden betrekking op
verschillende va kgebieden:
a) kristallografi e (R 894, R 902)
b) physische problemen (R 870, R 882, R 921, R 934, R 938, R 952,
R 953, R 964)
c) kernphysische problemen (R 862, R 899, R 908, R 912, R 925, R 932,
R 933, R 937, R 940, R 941, R 942, R 944, R 959)
d) psychologie (R 897, R 901, R 904, R 911, R 920, R 930, R 931, R 950,
R 961, R 969, R 970, R 971, R 972)
e) correlatiereke ning (R 876, R 877)
f) weerberekening (R 879)

g) chemie (R 913, R 924, R 926, R 935, R 967)
h) biologie (R 939).
Particulieren:
R 799, R 826, R 835 (voortgezette werkzaamheden, zie jaarverslag 1962,
blz.73)
R 916: Factorisatia
Tentamens:
R 707, R 712, R 722, R 851, R 852 (voortgeze tte werkzaamheden, zie
jaarverslag 1962, blz.73)
R 872, R 881, R 923, R 927
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de Xl was ingesch akeld
Deze nummer s betref fen werkzaa mheden , waarbi j
agen aan studen ten
voor de verwerk i ng van tentam enwerk stukken , opgedr
door Prof .Van Wijnga arden.
betreff ende
Deze werkstu kken hadd e n betrekk ing op bereke ningen
R 872: dubbel sterban en
R 881, R 927: verstro oiing en stralin gseffe cten
R 923: approx imatie.
b. Door het Mathem atisch Centrum voor andere n:
1. ~:~~:~~~~~-~~-~~~~ ~~=~~~ =R 642, R 646 (voort R 500, R 506, R 513, R 571, R 581, R 618, R 628,
en 1962)
gezett e werkza amhede n, zie jaarve rslagen 1961
R 863, R 869, R 873, R 875, R 878, R 892
R 863: Autoco rrelati e
R 869, R 873, R 892: Factor analys e
R 875: biband produc tie tekstte ster
R 878: alfabe tisch sortere n (Gotisc he bijbel ) .

2 . ~:~~;~~~~~-~~-~!:Q9~
lndu st rie~n:

1962, blz.74 )
R 764 (voortg ezett e werkza amhede n, zie jaarve rslag
R 949, R 954, R 957,
R 856, R 893, R 903, R 909, R 914, R 943, R 945,
R 965
R 856: PERT-p rogramm a (besli s kundig e problem en)
R 909: Simula tie-pro gramm a
R 893, R 943, R 965: Beproe v i ng ventila toren
R 903: Netwer ken
R 914, R 949: Stralin gsinte nsiteit en
ls i.v.m. betonc onstruc R 945 , R 954, R 957: Op lossing lineair e stelse
ties.
Insti tuten:
R 884, R 887, R 951
R 884: period iciteits onderz oek variab ele sterren
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R 951: statistisch onderzoek
R 887: betonberekeningen.
c. Afdeling Mathematische Statistiek:
R 656, R 815, R 817, R 832 (voortgezette werkzaamheden, zie jaarverslag 1962, blz.75)
R 853 (Sl963-19), R 854 R 871 (Sl963-38), R 860 (Sl963-61), R 865
(Sl963-42), R 867 (Sl963- 14), R 868 (Sl963-49), R 888 (Sl963-23),
R 891 (Sl963 - 77), R 898 (Sl963 - 79), R 905 (Sl963-18),

R 906 (Sl963-76},

R 907 (Sl 963-8), R 918 (Sl963-39), R 928 (Sl963-92), R 929 (Sl963-90),
R 936 (Sl963-67), R 946 (Sl963-83), R 947 (Sl963-96), R 948 (Sl963102), R 958 (Sl963-81).
Zie hiervoor verslag van de afd.Mathematische Statistiek, onder de
punten 3,4 en 5.
d. Afdeling Toegepaste Wiskunde:
R 601, R 629, R 797, R 849 (voortgezette werkzaamheden, zie jaarverslagen 1961 en 1962)
R 895 (T

99), R 910 (T 60), R 960 (T

105), R 963 (T 78)

e. Rekenafdeling :
R 500, R 743, R 803, R 804, R 818, R 820, R 829, R 836, R 840, R 846,
R 850 (voortgezette werkzaamheden, zie jaarverslag 1962, blz.75)
R 864, R 883, R 890, R 915, R 917, R 956, R 962, R 966, R 968
R 864: Mechanische analyse vertalers
R 883: LISP in ALGOL 60
R 890: Geheugenindeling in ALGOL 60
R 915: X8 ALGOL 60 - vertaler
R 917: X8 - Simulator
R 956: Telexbanden U~OO~LGOL vertaler)
R 962: Lettergrepenfreque ntie
R 966: E-algorithme
R 968:

Plotte~
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f. Afdeling Compta biliteit:
R 796 (voortge zette werkzaam heden, zie jaarvers lag 1962, blz.76).
g. Buitenla nd:
z.76 ).
R 833: (voortge zette werkzaam heden, zie jaarvers lag 1962, bl

van
Verschei dene van de vorengen oemde opdracht en.waren ten behoeve
k.
door Z.W.0. gesubsid ieerde projecte n van onderzoe
heer
Bij de verwerki ng van de programm a's op de Xl, verleend e de
J.van Loenen, operateu r van de Xl, belangri jke dien sten , evenals
van dide heer Harmse, die bovendie n belast was met het uitponse n
verse ALGOL- programm a's en het toezicht op de fle xowriter- kamer.
enBij de uitvoeri ng van de programm a's waren tevens enkele werkstud
ten ingescha keld, die als operateu r assistee rden.
D. Andere we rkzaamhe d e n
met
a) De Rekenafd eling onderhie l d ook in 1963 een levendig contact
n
e
centra van wetensch ap, industri e en bedrijfs leven, in binnenbuitenla nd.
en
In vele gevallen vloeiden uit deze r elaties belangri jke opdracht
voor t

(zie onder C).

programVele adviezen op het gebied van de numeriek e wiskunde en het
meren konden worden verstrek t.
adviseur
b) Leiding en personee l van de afdeling traden op a l s lid of
of st udi evan diverse organisa ties, maakten deel uit van werkgroe pen
waren r e commiss ies, hadden zitting in besturen van verenigi ngen of
dactione el medewerk er van tijdschr iften.
erde de
c) Voor diverse verenigi ngen, instanti es en scholen organise
eid
gelegenh
afdeling weer excursie s, waarbij bel angstel l enden in de
en werking
waren in groepsve rband kennis te nemen van de ontwikke ling
der rekenapp aratuur

(zie ook onder B) .
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3, Publicaties
MR 54

MR 55

P.J.J . van de Laarscho t

Voorlopige gebruiksaanwijzing voor

en J. Neder koorn,

de tweede MC ALGOL 60-vertaler,23 p.

E.W. Di jks tra,

Objectprogramma, gegenereerd door de
Me-vertaler (intern rapport), 20 p.

MR 56

J. Nederkoorn,

A PERT-program in ALGOL 60, 22 p.

MR 61

P.J.J. van d e Laarschot

Text of the second ALGOL 60 trans -

and J. Nederkoorn,

lator for the Xl, 204 p.

T .J. Dekker,

Evaluation of determinants, solution

MR 63

of systems of linear equations and
matrix inversion , 13 p.
MR 64

MR 65

P.J.J. van de Laarschot

User's direction for the second MC

and J. Neder koorn,

ALGOL 60 translator, 20 p.

P. Wynn,

Partial clif ferential equations as soc iat ecl with certain non-linear
algorithms.

MR 66

P. Wynn,

Converging factors for the incomplete gamma- function of large complex ar gum ent.

De MC-publicaties MR 59, MR 60, MR 62 van dr. P. Wynn, vermeld in
het jaarverslag 1962, blz.79, zijn in 1963 ook verschenen als tijdschrif tartikel , en wel resp . i n:
BIT 3 (1963), pp.175-195;
Revue Française de Traitement de l'Information: 1963-3, pp.175-196;
Proc.Kon.Ned.Akad, v.Wet ., Series A 66, No 5 e n Indag.Math. 25, no 5,
1963, pp.721-754 ,
R 74 3

J.A. Zonneveld,

Automatic integrat i on of ordinary
differential equations , 26 p .

R 810

P.J.J. van de Laarscho t, Enkele opmerkingen over een float ing point device voor de Xl (intern), 3 p.
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R 863

S.J. Christen,

Bepaling autocorrelatiefunctie en e nergiedichtheidsspectrum (intern), 20 p.

R 890

J. Nederkoorn,

Een systeem van geheugengebruik voor de
programmeertaal ALGOL 60 en voor uitbreiding daarvan, 27 p.

Als rapport ZW 1963-011 van de afdeling Zuivere Wiskunde verscheen:
F.J.M. Barning,

Over Pythagorese en bijna-Pythagorese
driehoeken en een generatieproces met behulp van unimodulaire matrices, 37 p.

Van de cursus "Wetenschappelijk Rekenen" kwamen de volgende syllabi gereed:
Cursus A: F. J.M. Barning,

Sy llabus Lineaire Algebra en Meetkunde,
1961-1963, blz.224-266 (slot).

Cursus B: R. Timman,

Sy llabus Partiële differentiaalvergelijkingen, 1963, blz.1-295 (3 delen).

In 1963 publiceerde de afdeling een groot aantal standaardprogramma' s
voor de Xl:
a) P- serie (programmabibliotheek standaard machinecode-programma's
voor de Xl, zie ook jaarverslag 1962, blz.80)
p 76

Subroutine SBPFLEX

p 77

Vertaal typ-hexade in flexo-heptade en pons snel

p 78

Pons (S) snel volgens typcode (A)

p 79

Tape Feed

p 80

Regel blank
~olgens

p 81

Pons (S)

p 82

Aanbod voor s nel ponsende s ubroutines

p 83

Pons tekst

p 84

Einde band

p 85

Pons inhoud van het drijvend regi s ter R

p 86

Start

meegegeven typcode
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b) Assemblages (van standaardprogr amma's in machinecode)
De verzameling assemblages van het P 9 - complex en het Matrix Systeem
P 104 werd uitgebreid met A 22 en A 23.
De assemblage A 22 bestaat uit enige subroutines (zie boven onder a))
voor het ponsen van getallen en teksten in Flexowriter-co de via de
snelle bandponser, welke de gebruikelijke typroutines kunnen vervangen. De assemblage A 23 ve r schilt van de assemblage A 16 hierin, dat
de uitvoer van ge ï nverteerde matrix, determinant en oplossing lineaire
stelsels is vervangen door uitvoer via de snelle ponser.
c) AF-serie (standaard procedures in het MC ALGOL-systeem)
Serie AP 100 (machinecode-p rocedures (MCP's), zie jaarverslag 1962,
blz.80)
I n deze serie verschenen de publicaties AP 133- AP 153, voor het
merendeel procedures betreffende het ponskaartensys teem. Enkele bestaande procedures werden door andere versies vervangen.
Serie AP 200 (procedures in ALGOL 60, zie jaar ver slag 1962, blz.81)
AP 224

SYMDET 1

234

STHASF

225

SYMSOL 1

235

SEVAVEC

226

SYMINV 1

236

ZE REX

227

syminv 1

237

POL

228

SYMDET 2

238

APAP

229

SYMSOL 2

239

REIGENVA

230

ZERO

240

REIGENVEC

231

SPAP

241

ATRASF

232

SEIGENVA

242

REVAVEC

233

SEIGENVEC

Bovenstaande procedures hebben grotendeels betrekking op de bereken±ng van determinanten en de oplossing van lineaire stelsels en betreffen verder de bepaling van reële eigenwaarden en vectoren van
symmetrische zowel als van asymmetrische matrices.
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