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OOELSTELLING EN ORGANISATIE VAN HET MATI-IEMATISGI CENTRUM
De Stichting Mathematisch Centn.nn werd op 11 februari 1946 opgericht door
de hoogleraren prof.dr. J.G. van der Corput, prof.dr. D. van Dantzig,
prof.dr. J.F. Koksma, prof.dr. H.A. Krarrers, prof.dr. M.G.J. Minnaert en
prof.dr.ir. J.A. Schouten.

De Stichting stelt zich ten doel de systematische beoefening van de zuivere
en toegepaste wiskunde in de meest ruime zin.
Zij tracht dit doel te bereiken door o.a. het uitvoeren van wiskundige onderzoekingen, het geven van leiding aan jonge wiskundigen, het uitgeven en
ondersteunen van wiskundige publicaties, het bevorderen van de gelegenheid
voor binnen- en buitenlandse wiskundigen en beoefenaren van aangrenzende
gebieden het Mathematisch Centn.nn te bezoeken, het doen houden van cursussen, colloquia en voordrachten, het bevorderen van de mogelijkheid voor
jonge wiskundigen andere centra van wiskundige werkzaamheid voor korte of
lange tijd te bezoeken, het verlenen van consultatie, de uitvoering van opdrachten, het verlenen van corrputerfaciliteiten, de instandhouding en uitbreiding van een bibliotheek, het instellen van werkgroepen, enz ..
Het Mathematisch Centn.nn wordt bestuurd door een Curatorium, waarin het
Rijk en de Gemeente Amsterdam zijn vertegenwoordigd. De dagelijkse leiding
berust bij de Raad van Beheer waarvan de leden chef zijn van de verschillende wetenschappelijke afdelingen waarin het Mathematisch Centn.nn is verdeeld. In 1970 waren dit de afdelingen Zuivere Wiskunde, Toegepaste Wiskunde, Mathematische Statistiek, Mathematische Besliskunde en de Rekenafdeling (onderverdeeld in een Nurrerieke sectie en een Progranmeersectie).
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VERSLAG OVER HET JAAR 19 70
Dit verslag van de Stichting Mathematisch Centn.un over het jaar 1970 is op
enigszins andere wijze sarrengesteld dan in voorgaande jaren gebruikelijk
was.
Het eerste gedeelte (hoofdstuk A) bevat een zeer beknopt overzicht, bedoeld
om een globale indruk te geven van de activiteiten in het afgelopen jaar.
Nadere bijzonderheden staan venneld in het tweede gedeelte. Dit bevat de
meer gedetailleerde verslagen van de wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke afdelingen (hoofdstuk B), overzichten van de educatieve werkzaamheden (hoofdstuk C) en van de activiteiten van representatieve aard
(hoofdstuk D), een lijst van publicaties (hoofdstuk E), een lijst van onderzoeken verricht in opdracht van derden (hoofdstuk F) en tenslotte de
personeelssarrenstelling per 31 decerrber 1970 (hoofdstuk G).
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A. GLOEML OVERZIQIT
A. 1. Algemeen jaaroverzicht
De op het Mathematisch Centrum (M::) in 1970 uitgevoerde werkzaamheden

betroffen wetenschappel ijk onderzoek, de uitvoering van opdrachten,
het verlenen van consulten, het geven van cursussen, colloquia e.d.
alsmede vele activiteiten die net deze werkzaamheden in verband staan.
Ze werden deels op eigen initiatief, deels op verzoek of in opdracht
van derden uitgevoerd.
Wat betreft het wetenschappel ijk onderzoek, dat op de verschillende
afdelingen werd uitgevoerd, wordt in dit overzicht volstaan met een
opsonuning van een aantal willekeurig gekozen ondeiwerpen van onderzoek. Hiernee wordt beoogd een illustratie te geven van de verschillende gebieden van de wisla.m.de, waarin op het M: wetenschappel ijke
activiteiten worden ondernomen. Zo werd er onderzoek verricht betreffende de vervolmaking van de progranrneertaal ALOOL 68, in de ontwikkeling waarvan het M:: een groot aandeel had. Verder worden hier vermeld de bestudering van natuurlijke talen net behulp van de computer,
een onderzoek betreffende eenvoudig berekenbare benaderingen van statistische verdelingsftm cties, een simulatieonder zoek omtrent de optimale instelling van een liftensysteem, een aantal belangrijke resultaten op het gebied van de voorraadtheor ie, het zuiver wisla.m.dig onderzoek betreffende oneindig dimensionale variëteiten, een waarschijnlijkheidstheor etisch onderzoek naar de bepaling van het aantrekkingsgebied van een kansverdeling, een onderzoek betreffende de representatie van topologische transfonnatieg roepen, het onderzoek op het gebied van corrputerktmSt en de studie naar de reflectie en buiging van
elastische golven. Een volledig overzicht van de werkzaamheden op wetenschappelijk gebied wordt gegeven in hoofdstuk B.
De resultaten van het wetenschappel ijk onderzoek werden grotendeels

gepubliceerd in rapporten of in wisktm.dige tijdschriften; de neer omvangrijke onderzoeken werden in het algemeen gepubliceerd in de serie
M: Tracts. Van het merendeel van de colloquia en cursussen verschenen

s
handleidingen, waarvan sonmige werden uitgegeven in de serie M:: Syllabus.
Ook in 1970 werd veel contact onderhouden met centra van wetenschap,
ondeIWijs, industrie en bedrijfsleven in binnen- en buitenland. In
het bij zonder zij hier venreld de intensieve samenwerking met de beide Amsterdamse universiteiten bij de voorbereiding van de Stichting
Academisch Rekencentrum Amsterdam (SARA), waarin het Mathematisch Centrum met genoemde universiteiten zal participeren. Het ligt in de bedoeling dit Rekencentrum, dat in eerste instantie is opgezet om in de
toekomst te kunnen voldoen aan de behoefte aan corrputerfaciliteiten
der drie participanten, uit te rusten met zeer geavanceerde apparatuur.
Het laat zich aanzien, dat het bij de inbedrijfstelling, die omstreeks
1974 voorzien wordt, één van Europa's modernste en grootste corrputercentra zal zijn (zie verder onder paragraaf B.1.4.).

De samenwerking met andere instanties betrof verder o.a. de gezamenlijke organisatie van colloquia, het geven van cursussen, de deelname
aan werkgroepen en corrrnissies, werkzaanneden op het gebied van de informatica, enz.
Vrij groot was weer het aantal buitenlandse wiskundigen, dat voor kortere of langere tijd een bezoek bracht aan het M::, wat veelal gecombineerd werd met het houden van een voordracht. Omgekeerd nam een aantal medewerkers van het M:lthematisch Centrum actief deel aan congressen en conferenties zowel in binnen- als buitenland.
behulp van de EL X8 werd in het verslagjaar wederom een groot aantal opdrachten uitgevoerd. Het aanbod van prograrrana's was zo groot
dat in de loop van het jaar moest worden overgegaan tot de volle 24
uur draaien gedurende de werkdagen.

~t

Het Mathematisch Centrum voerde zijn werkzaanheden uit met financiële
steun van o.a. de overheid, de beide Amsterdamse universiteiten en de
Gemeente Amsterdam, welke laatste het M:: zowel tegemoet kwam door het
verstrekken van een subsidie als door het gebouw waarin het M:: is gevestigd, tegen een lage huur ter beschikking te stellen.
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het eind van 1970 telde het .Mathematisch Centrum 148 personeelsleden. De ftmctieverdeling alsmede een vergelijking met de situatie
aan het eind van 1969 treft men aan onder paragraaf A.10. De wetenschappelijke afdelingen werden per 1 januari 1970 uitgebreid met de
afdeling .Mathematische Beslisktmde, voorheen de subafdeling .Mathematische Beslisktmde van de afdeling .Mathematische Statistiek.

Aan

In het verslagjaar werden de nqdige voorbereidingen getroffen voor de
viering van het 25-jarig· jubileum van het M:lthematisch Centrum in
1971. Hierin hadden de bib.liotheek en de Rekenafdeling een groot aandeel.
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A.2. Organisatie
Het Mathematisch Centnnn kent de volgende afdelingen:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.s.
1 •6.
1.7.

Secretariaat
Personeelszaken/Conptabiliteit
Bibliotheek
Typekrurer
Reproductie
Receptie
Huishoudelijke dienst

2.1.
2.2.
2.3.
2. 4.
2.5.

Afdeling Zuivere Wisklmde
Afdeling Toegepaste Wisklmde
Afdeling Mathematische Statistiek
Afdeling Mathematische Beslisklmde
Rekenafdeling, bestaande uit:
2.5.1. Numerieke sectie
2.5.2. Prograrrmeersectie, onderverdeeld in:
a. Subsectie Systeenprograrrmering en Machinedienst
b. Subsectie NonnU1Terieke Research en NonnU1Teriek
Ondeiwijs.
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A. 3. Curatorium
In het verslagjaar deed zich een aantal wijzigingen in de sanenstelling
van het Curatorium voor. De heer J.P. Kruseman (voorzitter), prof.dr.
P. Loonstra (secretaris-penningrreester) en dr. P.J. Koets (vertegenwoordiger van B. en W. van de Gemeente Amsterdam) traden af. In htm
plaats werden tot lid benoemd ir. E.P. Boon, drs. W. van Norden en de
heer W. Polak, zodat het Curatorium op 31 december 1970 als volgt was
samengesteld:
prof. dr. J.P. Schouten,
dr. ir. H.C.A. van Duuren,

ir. E.P. Boon
drs. W. van Norden
W. Polak,

voorzitter
secretaris-penningrreester, vertegenwoordiger van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen

vertegenwoordiger van Burgemeester
en Wethouders van de Gemeente Amsterdam

prof.dr. R. Tinman
prof.dr. A.C. Zaanen
Voor nadere gegevens betreffende het Curatorium wordt verwezen naar
paragraaf B.1.1 .
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A.4. Raad van Beheer
ingang van dit verslagjaar is prof.dr. G. de Leve, als chef van de
nieuw gevontrle afdeling Mathematische Besliskunde (zie ook onder
B.1.2), aan de Raad van Beheer toegevoegd, waardoor de srurenstelling
per 31 december 1970 als volgt was:
~t

prof.dr.ir. A. van Wijngaarden,

prof.dr. P.C. Baayen,
prof.dr. J. Hemelrijk,
prof.dr. H.A. Lauwerier,
prof.dr. G. de Leve,

voorzitter, directeur van het Mathematisch Centrum, tevens chef van de
Rekenafdeling
chef van de afdeling Zuivere
Wiskunde
chef van de afdeling Mathematische
Statistiek
chef van de afdeling Toegepaste
Wisktmde
chef van de afdeling Mathematische
Besliskunde.
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A.S. Wetenschappelijk onderzoek

De nedewerkers van de afdeling hielden zich voornamelijk bezig net

de volgende ondeiwerpen:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Periodieke ftmcties
Speciale ftmcties
Cyclotomische gehele getallen
Singuliere storingsrekening

2.1.
2.2 .
2.3.
2.4.
2. 5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Oneindig dimensionale variëteiten
Oneindig dinensionale producten
Perfecte irreducibele afbeeldingen
Reëelcorrpactheid
Topologische transfonnatiegroepen
Lineair geordende ruimten
Sanenhangende topologische ruimten
Drop-outs
Hilbertkubus

3.1. Quasidisjtmcte verzamelingen
3.2. Bewijstheorie
3.3. Volledigheid
Nadere informatie over deze ondeiwerpen is te vinden in paragraaf
B.2.2.
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De activiteiten betreffende wetenschappelijk onderzoek vonden voornamelijk plaats op de volgende gebieden:

1.1. Incorrect (in de zin van Hadamard) gestelde problemen
1.2. Elastische golven
1.3. Singuliere storingsproblemen

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Gestabiliseerde Runge-Kutta methoden
Stijve differentiaalvergelijkingen
Het Tricomi randwaardeprobleem
Symnetrische hyperbolische differentiaalvergelijkingen

3.1. Orthogonale polynomen
3.2. Jacobi reeksen
3.3. Jacobi polynomen

Nadere bijzonderheden over deze onderwerpen zijn vermeld in paragraaf B.3.2.
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De medewerkers van de afdeling verrichtten onderzoek - zowel theoretisch als ook gericht op de toepassingen - op de volgende gebieden:

1. 1.
1.2.
1. 3.
1•4.

Asymptotische nonnaliteit van rangtoetsen
Convergentie ~an kartsmaten
Robuste schatter voor een locatieparameter
Efficiency

2. 1. Maxima van steekproeven
2.2. Resterende levensduur bij hoge ouderdom
2.3. Wetten van de geïtereerde logaritme

3.1. De "likelihood ratio" toets voor de nrultinomiale verdeling
3.2. Multinomiale toetsen
3.3. Optimaliteitseigenschappen van toetsen

8. Order statistics

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

In paragraaf B. 4.2. zijn nadere bijzonderheden gegeven over bovenstaande onderwerpen.
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Wetenschappelijk onderzoek vond voornaJ!X'!lijk plaats op de volgende
gebieden:

1.

~~~~!!~_E!9&!~!!~g

1. 1. Continue lineaire programrrering
1.2. Netwerkproblemen
1.3. Gegeneraliseerde transportproblemen

2. 1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5 .

4.

Branch and bound irethoden
Algebraïsche methoden
Algoritmen voor 0-1 programrrering
Boole'se irethoden
Reductie van stelsels vergelijkingen

~~?9!~_E!2g!~!!~g

4. 1•
4. 2.
4.3.
4.4.
4. 5.

Markov processen en dynamische programrrering
Markov beslissingsprocessen
Kanstheoretische fundering van beslissingsprocessen
Voorraadtheorie
Vliegtuigboekingsprobleem

7. ~~~!!?!!?9!~-~!~9~~
7. 1. Lesroosters
7.2. Voorraadbeheer
Nadere gegevens over deze ondeiwerpen zijn vermeld in paragraaf
B.5.2.
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Door de medewerkers van de afdeling werd onderzoek verricht op de
volgende gebieden:

1. 1. ALGOL 68

1.2. PrograITDTY3ert~eorie
1. 3. Natuurlijke ta.a l
2. Y!!g~!Q!:!}g~~-Y~-h~!-~JÇEQ:~y~!~~
2.1.
2. 2.
2.3.
2.4.
2.5.

Bibliotheek in MICRO
Magneetbanden in MICRO 48KL
Codeprocedures
Automatische administratie
Overige uitbreidingen

3.1. Bibliotheek in MILLI
3.2. Overige aanpassingen
3.3. Handleiding MILLI
4. Q!1~!~~1!:!}g_y~-~!~~~-~yg~~~

4.1.
4. 2.
4.3.
4.4.

Dynamic storage allocation
Het gebruik van de PDP8
Het gebruik van de visual display
Hulpmiddelen voor de systeemprogramneur

5.1. ALGOL 60 compiler
5.2. ABC ALGOL (FoTilllla Manipulation)
5.3. MIX-systeem
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6. ~~r!~;~-~!g~~r~

6. 1.
6. 2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Dubbele-lengte berekeningen
Lineaire stelsels
Nulptmtbepaling
Eigenwaarden en eigenvectoren
Niet-lineaire stelsels
Curve fitting

7.1. Stelsels stijve differentiaalvergelijkingen
7.2. Diffusieprobleem
7. 3. Fast Fourier transform
8. !gf2~!!~Y~~~r;!gg_~g_!gf2~!!~!h~2r!~

8.1. Automatische enquêteveIWerking
8.2. Sorteren
8. 3. Classificatiemethoden

11. Getaltheorie

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

De onderzoeken genoemd onder de ptmten 6. en 7.1. zijn voor een deel
verricht in het kader van de werkgroep Nt.mlerieke Algebra en van de
werkgroep Stijve Differentiaalvergelijkingen. Deze werkgroepen zijn
in het verslagjaar opgericht met het doel het onderzoek op deze gebieden te intensiveren en te coördineren, waar m:>gelijk in samenwerking met onderzoekers van andere instituten.
Voor nadere gegevens wordt veIWezen naar de paragraaf B. 6.2 . , waar
deze ondeIWerpen gedetailleerd worden behandeld.
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A.6. Werkzaanheden van educatieve aard
Door het Mathematisch Centnnn werden - veelal in srurenwerking met andere instellingen - o.a. de volgende colloquia en cursussen georganiseerd:
Ç2!!Q<JY!~

1. Elliptische Differen~iaalvergelijkingen
(o.l. v. prof.dr. E.M. de Jager en prof.dr. H.A. Lauwerier)
2. Halfalgebra's en Positieve Operatoren
(o.l.v. prof.dr. M.A. Kaashoek)
3. Abelse Variëteiten
(o. l .v . prof.dr. F. Oort en drs . P.S. Stobbe)
4. Markov prograrrm3ring
(o.l.v. prof.dr. G. de Leve)
S. Orthogonale Polynomen
(prof.dr. R. Askey)
6. Waarschijnlijkheidsrekening
(o.l.v. prof.dr. J.1h. Rurmenburg)
7. Mathematische Statistiek
(o.l.v. prof. dr. W.R. van Zwet)

1. ALOOL 60
2. Oriënterende colloquia voor wisktmdeleraren
a. Maattheorie
b. Infonnatica
3. Beslisktmdig Analist
4. Leergang Mathematische Beslisktmde
s. Vacantiecursus
6. Topologie
7. Getaltheorie
8. Wetenschappelijk Rekenen A
Van de tijdens deze colloquia en cursussen behandelde stof verscheen
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in de

~este

gevallen de tekst in de vonn van een rapport of syllabus.

Uitvoeriger gegevens over deze colloquia en cursussen en andere activiteiten van educatieve aard staan ve~ld in hoofdstuk C.
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A.7. Werkzaanileden van consultatieve aard
Door het Mathematisch Centrum werd ook dit jaar weer een groot aantal
onderzoeken uitgevoerd in opdracht van derden. Een lijst van de belangrijkste consulten en opdrachten is afgedrukt in hoofdstuk F.
Daarnaast werden door de nedewerkers nog talrijke adviezen en kleinere
consulten verleend aan allerlei instellingen en individuele personen
van buiten het Mathematisch Centrum. In het bijzonder de dienst
Progranuna-adviezen van de .Rekenafdeling vervulde in dit opzicht voor
de gebruikers van de computer een zeer nuttige fl.Dlctie.
leidden problemen die door cliënten naar voren gebracht waren bij de consultatie, tot wetenschappelijk onderzoek. Ook werd in
verscheidene gevallen medewerking verleend aan dissertaties of publicaties va~ opdrachtgevers.

~errnalen
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A.8. Werkzaarrheden van representatieve aard
Het Mathematisch Centn.un was natw betrokken bij velerlei activiteiten
op wetenschappelijk of onderwijsktm.dig gebied, die ontwikkeld werden
door of in samenwerking rret andere instellingen en organisaties . Dit
bracht rret zich mee dat diverse medewerkers van het MC werden ingeschakeld bij het werk van corranissies, besturen e.d. Een lijst van
deze representatieve ftm.cties is opgenorren in hoofdstuk D.
Evenals in voorgaande jaTen werd het Mathematisch Centn.un op een aantal belangrijke congressen en conferenties, zowel in binnen- als buitenland, door medewerkers van de verschillende wetenschappelijke afdelingen vertegenwoordigd. Tevens werd het MC bezocht door verscheidene belangrijke wisktm.digen uit binnen- en buitenland.
Vermeld wordt in het bijzonder het congres ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan van de IFIP (International Federation of Information
Processing), dat in Amsterdam werd gehouden en in de organisatie waarvan het Mathematisch Centn.un een groot aandeel had.
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A.9. Publicaties
In het verslagjaar verschenen in de verschillende series publicaties
van het Mathematisch Centn.un in totaal
16
41
S
3
8
4
1

interne rapporten,
externe rapporten,
m.nrarers in de serie MC Tr.acts,
m..uraners in de serie MC Syllabus ,
artikelen in wetenschappelijke tijdschriften of boeken,
proefschriften,
andere publicatie in boekvoI11l.

Bovendien verscheen nog een aantal rapporten en boeken in herdnJ!c;_.
De verkoop van MC publicaties lag in dezelfde orde van grootte als in
1969. Het ligt in de bedoeling hierin in de toekomst verbetering te
brengen door de regelmatige uitgave van een lijst van verkrijgbare
publicaties en door een verzendlijst aan te leggen voor abstracts van
de MC publicaties.

De lijst iret titels van de hierboven genoemde publicaties is opgenoiren in hoofdstuk E.
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A. 10. Personeel
Hieronder volgt een vergelijkend overzicht van de personeelsbezetting aan het eind van 1969 resp. 1970. De volledige personeelssanenstelling per 31 decerri:ler 1970 is afgedn.tlct in hoofdstuk G.
ultimo 1969

ultimo 1970

3
4
5
2
46
20
15
29
6
2

4
3
5
2
49
26
15
36
5
2

133

148

directeur
chefs
adviseurs
souschefs
gas tmedewerkers
medewerkers
assistenten
prograrrareurs
technisch en administratief personeel
bibliotheekpersoneel
huishoudelijk personeel

personeel, bestemd voor SARA (zie blz. S)'
in tijdelijke dienst bij het MC:
secretaresse
leerling-prograrrareurs
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B. VERSLAGEN VAN DE AFDELINGEN

B.1. 1. Curatorium

----------

De samenstelling van het Curatorium van het Mathematisch Centrum
onderging in het verslagjaár enkele wijzigingen door het aftreden
van de heer J.P. Kruseman als voorzitter, prof.dr. F. Loonstra als
secretaris-penningmeester en dr. P.J. Koets als vertegenwoordiger
van B. en W. van de Gemaente Amsterdam. Het Mathematisch Centrum is
hen veel dank verschuldigd voor de wijze waarop zij de taak, die op
hen rustte, hebben vervuld.
De heer Kruseman werd in de vergadering van 23 november in het
Curatorium als voorzitter opgevolgd door .prof.dr. J.F. Schouten,
terwijl dr. ir. H.C.A. van Duuren de taak van secretaris-penningmeester overnam van prof. Loonstra (per 25 juni).
In de loop van 1970 werden de volgende personen tot curator benoemd:
ir. E.F. Boon (per 2 juni), de heer W. Polak (als opvolger van
dr. Koets; per 25 juli), en drs. W. van Narden (per 8 septerrber).
De volledige samenstelling van het Curatorium per 31 december 1970
staat venneld in paragraaf A.3.
De vergaderingen van het Curatorium worden q.q. bijgewoond door
drs. J .H. Bannier en prof.dr. R. van Lieshout, respectievelijk gedelegeerd lid van het bestuur en directeur van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek, Juliana van Stolberglaan 148, Den Haag.
In het verslagjaar kwam het Curatorium drie maal bijeen, t.w. op
19 februari, 25 juni en 23 november. De directeur en de secretaris
van het Mathematisch Centrum namen aan alle vergaderingen deel.
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In verband net de vonning van een nieuwe afdeling, t.w. de afdeling
Mathematische Beslisktmde, werd de chef van deze afdeling, prof. dr.
G. de Leve, per 1 januari 1970 aan de Raad van Beheer toegevoegd.
Voor de volledige sanenstelling van de Raad van Beheer zie paragraaf A.4.
Gedurende het versla$jaar kwam de Raad van Beheer 35 maal in vergadering bijeen. De vergaderingen werden ook bijgewoond door de
secretaris van het Mathematisch Centrum, drs. F.J.M. Baming, en
gedeeltelijk door de coördinator voor de Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam, drs. J. Nuis.

B.1.3.

fP.}~f!êD

Het financieel rapport betreffende het Mathematisch Centrum wordt
uitgebracht door het accot.mtantskantoor Van Dien en Co.
Grote financiële stet.m ontving het Mathematisch Centrum van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO),
zowel voor de beoefening van wetenschappelijk werk als voor de uitbreiding van de electronische apparatuur.
Tevens werden subsidies ontvangen van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Gereente Amsterdam. Deze laatste
verleende verder financiële stetm door het gebouw waarin het Mathematisch Centn.un is gevestigd, tegen een lage huur ter beschikking te stellen.
Vergoedingen krachtens overeenkomst werden ontvangen van o.a. de
N.V. Philips-Electrologica en een aantal andere grote bedrijven.

De overige inkomsten bestonden uit donaties van enkele bedrijven en
instellingen, vergoedingen wegens voor derden uitgevoerde opdrachten en voor gebruik van de rekenapparatuur, alsnede uit ontvangsten
uit hoofde van cursusgelden, verkoop van publicaties, enz.
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De besturende colleges van de Universiteit van Amsterdam (UvA), de
Vrije Universiteit (VU) en het Mathematisch Centn.un ().(:) hebben htm
goedkeuring gehecht aan de statuten van de Stichting Academisch Rekencentn.un Amsterdam i.o. (SARA). SARA zal het karakter krijgen van
een dienstverlenend centn.un voor automatische infonnatieverwerking.
Gedurende het verslagjaar hebben in verband met de totstandkoming
van SARA belangrijke besprekingen plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het Ministerie van Cbderwijs en Wetenschappen en van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek.
De eerste stappen zijn gezet voor de nieuwboUY van het Academisch
Rekencentn.un Amsterdam en het ~. Het ligt in de bedoeling dat in
dit gebouw beide organisaties gehuisvest zullen worden. Onderhandelingen zijn gaande over de verwerving van een bouwterrein. De opdracht tot het maken van een schetsplan is verstrekt.
In de loop van het verslagjaar heeft een selectie plaatsgevonden van
de voor levering van rekenapparatuur in aanmerking komende fabrikanten. In de zomer van 1970 is een eerste inventarisatierapport gepubliceerd. Een meer uitgebreid rapport, waarin de resultaten zijn
verwerkt van een onderzoek naar de behoeften aan computerfaciliteiten in 1973, dat in de zomer is gehouden, zal in het begin van 1971
verschijnen. Ingevolge een besluit van Z\\G zullen de door het Instituut voor Kernphysisch Onderzoek (IKO) en het Instituut voor
Atoom- en Molecuulfysica FCM verstrekte overzichten van behoeften
aan computerfaciliteiten worden opgenomen onder de inventarisatie
van het ~.
In september is een éénjarige basisopleiding voor leerling-systeemprogranmeurs begonnen , welke door het ~ wordt verzorgd. Hieraan nemen 13 cursisten deel. Deze programmeurs zijn, in afwachting van de
oprichting van SARA, in dienst van het ~. evenals de toekomstige
ARA-directiesecretaresse.
Een lijst van de door het Mathematisch Centrum in de verschillende
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SARA-corranissies benoemde .leden, is opgenorren in hoofdstu k D.
De K:-SARA corranunicatiegroep, welke tot taak heeft de problerren die
sarrenhangen root de totstandkoming van het rekencentn.un, te bestuderen, heeft enkele adviezen aan de Raad van Beheer uitgebra cht. Deze
corranissie was op 31 decenber als volgt sarrenge steld:
B. Dijkhuis ,
Jac.M. Anthonis se,
F.J.M. Barning,
T.J. Dekker,
J. van de Ltme,
W.J. ~l,
R.P. van de Riet,
A.P.B.M. Vehmeijer,

voorzitt er, afd. Toegepaste Wisktmde
secretar is, afd. Mathematische Beslisktmde
Algerrene Dienst
Rekenafdeling
afd. Zuivere Wisktmde
Algerrene Dienst
Rekenafdeling
afd. Mathematische Statisti ek.

De vergader ingen werden in de regel bijgewoond door J . Nuis (coördinator van SARA), R.Brinkh uijsen (secreta ris van de apparatuurcorranissie), en J.W. de Bakker en P.J. Weeda (leden van de inventa risatieconmiss ie).
Bij de discussi es naar aanleidi ng van de uit te brengen adviezen ,
o.a. over de inventar isatie van behoefte n aan compute rfacilite iten
in 1973 en over de nieuwbouw, bleek het wenselij k een overzich t te
krijgen van het beleid op langere termijn. Daartoe werd een subcommissie ingestel d, die tot taak kreeg een schets voor een ontwikkelingspla n op te stellen.

Onder de Algerrene Dienst worden alle zaken, die betrekki ng hebben op
de niet-wet enschap pelijke afdeling en van het Mathematisch Centn.un,
sarrengevat (zie A.2.1. voor de verdere onderve rdeling) . De dagelijk se leiding berustte bij drs. F.J.M. Barning.

Het Secretar iaat verzorgde naast de algerrene adminis tratieve ·
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werkzaamheden o.a. de samenstelling van het jaarverslag, de administratie van cursussen; de uitgave, voorraadadministratie,
verkoop en distributie van publicaties; de inkoop enz. Ook bij
de organisatie van cursussen, congressen e.d. werd de hulp van
het secretariaat ingeroepen. Tevens werd een aantal folders, zoals
een lijst van verkrijgbare publicaties, een voorjaars- en najaarsrooster, een inlichtingenfolder over de serie MC Tracts e.d., uitgegeven en gedistribueerd. Verder werd nog medewerking verleend
bij de verzorging van enkele secretariaten van verenigingen en
corronissies.

De subafdeling Personeelszaken/Comptabiliteit was belast met de

gehele financiële en personeelsadministratie van het M::, alsmede
de salaris-, pensioen- en opdrachtenadministratie. Voor al deze
taken werd veelvuldig gebruik gemaakt van de electronische rekenapparatuur, waarop elk jaar meer administratieve zaken automatisch verwerkt worden. Daarnaast verzorgde deze afdeling de buitenlandse congresreizen, verleende bemiddeling bij de ontvangst
en huisvesting van buitenlandse gasten, enz.

In het vooruitzicht van de viering van het 25-jarig bestaan van
het MC in 1971 werd besloten bij die gelegenheid een herdenkingsuitgave van alle MC publicaties van 1946 tot 1971 te doen verschijnen. In sanenwerking met de Rekenafdeling zullen de drie indexen (bibliografie, auteurs index en KWIC index) in zijn geheel
machinaal door de EL X8 opgesteld en gealfabetiseerd worden. Het
hiervoor bijeenbrengen van zo volledig nogelijke bibliografische
gegevens en het voorbereiden van de input voor de machinale verwerking op de EL X8 vergden vooral in de tweede helft van het verslagjaar veel tijd en aandacht.
Behalve voor deze uitgave werd evenals in vorige jaren van de
electronische rekenapparatuur gebruik gemaakt voor de periodiek
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uit te geven aanwinsten- en andere lijsten, alsmede voor het reproduceren van kaarten voor de diverse catalogi.
Aanwinsten
Ten behoeve van het in stand hou:len van de MC microfichecollecti e werd
(mede in verband met de ontwikkeling op het gebied van de microfilmtechniek) dit jaar besloten an over te gaan op het gebruik van de
16 nun microfilm. Voor dit doel werd de apparatuur uitgebreid met een
16 nun Recordak microfilm camera en de daarbij behorende reader/filler
voor het vullen van diverse jackets.
Door aanschaf, ruil en schenking werden aan de collectie toegevoegd
864 boeken en 349 rapporten, terwijl de verzameling collegedictaten
op het gebied van de wisktmde van Nederlandse tmiversiteiten en hogescholen met 67 dictaten werd uitgebreid. Aan zeer gewaardeerde schenkingen zij vermeld een collectie boeken en tijdschriften door wijlen
Kol. b.d. W. M:>ree aan de bibliotheek van het M: gelegateerd.
het tijdschriftenbestan d nam toe met 32 titels, waarvan een zestiental door ruiling werd verkregen. De belangrijkste zijn (in alfabetische volgorde):
Algebra and Logic [Algebra i Logika] (Plenum Press, New York),
Annals of Mathematica! Logic (North-Holland Publishing Coy. ,
Amsterdam) ,
Artificial Intelligence (American Elsevier, New York),
Bulletin of the Institute of Statistica! Research and Training
[Journal of Statistica! Research] (University of Dacca, Dacca),
Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle (Dunod, Paris),
Corrputing Surveys (A.C.M., New York),
Information Sciences (American Elsevier, New York),
International Journal for Nurrerical M:!thods in Engineering (Wiley,
London),
Journal of the American Society for Information Sciences (A.S.I.S.,
Washington),
Journal of Pure and Applied Algebra (North-Holland Publishing Coy.,
Amsterdam),
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Litovskii Matem. Sbornik (Akademii Nauk Lit. SSR, Vilnius),
Mathematische OperationsforschlD1g l.D1d Statistik (Akademie Verlag,
Berlin),
Rendiconti dell'Instituto di Matematica dell'Universita di Trieste,
Rendiconti dell'Instituto Lombardo di Scienze e Lettere [Scienze
Matematica etc. J (Milano),
Review of Applied Linguistics (Inst. v. Toegepaste Linguistiek,
Leuven),
Semigroup Forum (Springer Verlag, New York),
SIAM Journal on Mathematica! Analysis (S.I.A.M., Philadelphia),
Transportation Research (Pergarnon Press, Oxford),
Vestnik Moskovskogo Universiteta (Moskva).
Boekententoonstellingen
In verband met de "International Conference on Computer and Education"
te Amsterdam kon dit jaar - in samenwerking met het Nederlands Studiecentn.nn voor Informatica - een representatieve collectie boeken en
tijdschriften op het thema "Computer en Onderwijs" gepresenteerd worden tijdens de vacantiecursus voor wiskt.D1deleraren in Eindhoven. Daarnaast werd een tentoonstelling gehouden van recente leer- en studieboeken over wisktmde, waaraan de Paedagogische Afdeling van de Rijksl.D1iversitei t te Utrecht en enige importeurs en uitgeverijen hl.D1 medewerking verleenden.
Uitleen
Het aantal leenaanvragen van derden bedroeg dit jaar 4590, waarvan er
2345 (ruim 50%) konden worden gerealiseerd. De aanvragen, waaraan niet
kon worden voldaan, betroffen hoofdzakelijk literatuur over grensgebieden (70%) en uitgeleende werken (30%). Van de aanvragen was 32%
afkomstig van bibliotheken van lD1iversiteiten of wetenschappelijke instituten, 30% van bedrijven, 35% van particulieren (w.o. ca. 60% studenten), 2% van niet-wetenschappelijke openbare bibliotheken en 1% uit
het buitenland. Het aantal fotocopiebestellingen steeg van 310 naar
452.
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Tot de taak van de Typekamer en de Reproductie behoorden de verzorging van de voor publicatie aangeboden wetenschappelijke rapporten, het typen en afdrukken van proefschriften, tracts, syllabi, verslagen, mededelingen, folders, convocaties enz. Bovendien werd zonodig de hulp van de Typekamer ingeroepen bij de
uitvoering van administratieve zaken.

De Receptie had tot taak de inkomende en uitgaande telefoongesprekken te verzorgen en de bezoekers van het M:: te ontvangen.
Bovendien werd hier de uitgaande post behandeld.

De taak van de Huishoudelijke Dienst omvatte o.a. het toezicht
houden op het gebouw, het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden en de verzorging van het dagelijkse kopje koffie en
thee. De schoonmaak van het gebouw was uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf, dat dit werk in de avonduren uitvoerde.

Hieronder volgt een overzicht van alle personeelsmutaties e.d. bij
de Algemene Dienst; voor de volledige samenstelling van het personeel van de hieronder ressorterende subafdelingen per 31 decerrber
1970 raadplege men hoofdstuk G.
Bij de afdeling Secretariaat werd per 1 october , als secretaresse
van de Rekenafdeling, mej. H.W.I. Riedewald aangesteld.
Op de afdeling Personeelszaken/Comptabiliteit traden als assistent

in dienst de heren H.G. van den Berg en P.W. den Hertog, respectievelijk per 1 april en 1 juli. Per 31 mei verliet de assistente,
mej. J. Landsman, de dienst.
Van 1 augustus - 15 september werkte mej. G. P. Lbb als assistente
op de afdeling Bibliotheek.
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Bij de Typekamer verliet mevr. H. Roqué-de Hoyer op 31 mei de
dienst, na ruim 5 jaar aan het M::: verbonden geweest te zijn, waarvan het laatste jaar in gedeeltelijk dienstverband.
Mevr. E. Brand, die op 1 october als typiste was aangesteld, vertrok
per 31 december.
De heer

F. SchoondeIWoerd was van 1 februari tot 15 november als

assistent werkzaam op de áfdeling Reproductie.

B.1.6.

~QQ~

Het gebouw Ze Boerhaavestraat 49-51 werd ook in 1970 in huur van de
Gemeente Amsterdam betrokken.
Helaas was het niet mogelijk in het verslagjaar nieuwe werkruimte
te winnen, hetgeen o.a. tot gevolg had dat zekere beperkingen
moesten worden ingevoerd bij het aantrekken van nieuw personeel en
het uitnodigen van gasten. Wel vonden enkele interne verhuizingen
plaats, o.a. als gevolg van de vrij snelle uitbreiding van de bibliotheek en de steeds groeiende behoefte aan opslagruimte voor archieven en voorraden.
De vooruitzichten voor een nieuw gebouw zijn in zoverre gunstig geworden, dat de mogelijkheden thans aanwezig lijken om over enige
jaren samen met het Academisch Rekencentn.un Amsterdam een nieuw gebouw te betrekken. Met het opstellen van eisen voor de nieuwbouw
van het M::: hield drs. A.P.B.M. Vehmeijer zich uitgebreid bezig.

Hieronder wordt een opsorruning gegeven van de samenstelling van de
computerapparatuur ultimo 1970. Wat betreft de EL X8 is aan het
centrale rekenorgaan de volgende nevenapparatuur aangesloten:
snelkerngeheugen van 65.536 woorden;
trorrrnelgeheugen van 524.288 woorden;
2 schijvengeheugens van max. 2.166.000 woorden;
1 2-kanaals geheugenprotectie voor 65.536 woorden;
3 bandlezers voor 5-, 7- of 8-spoors ponsband (1.000 karakters/sec);

31
5 bandponsers voor 5- , 7- of 8- spoors ponsband (150 karakters/sec);
1 kaartl ezer voor 80-koloms ponskaarten (20 kaarten/sec);
kaartponser voor 80- kol oms ponskaarten (4 kaarten/sec);
regeldrukker (breedte 144 posities, 63 karakters, max. 20 regels/
sec);
5 verreschrijvers (max. 10 karakters/sec);
3 magneetbandeenheden (7- spoors, 120 kC (bij 800 BPI));
1 klok met een nauwke_u righeid van 10 msec;
1 incrementele plotter (max. 300 verplaatsingen à 0,1 rran/sec).
Als satellietcomputer is aan de EL X8 aangesloten een PDP8 met de
volgende randapparatuur:
teletype;
display i.mit K 408;
bandlezer voor 8- spoors ponsband (100 karakters/sec);
schijvengeheugen van max. 35.072 woorden.
Wat betreft de EL X1 installatie zijn aan het centrale rekenorgaan
aangesloten:
kerngeheugen van 12.288 woorden;
bandlezer voor 5-, 7- of 8-spoors ponsband (1.000 karakters/sec);
bandponser voor 7- spoors ponsband (300 karakters/sec);
bandponser voor 7- spoors ponsband (25 karakters/sec);
schri jfmachine (max. 10 karakters/sec);
incrementele plotter (max. 300 verplaatsingen à 0,1 rran/sec);
luidspreker (hoogste frequentie 14 kC).
Bovendien zijn in gebruik:
12
6
2
1

flexowri ters
(gehuurde) IBM A029 kaartponsers;
(gehuurde) controle kaartponsers;
IBM kaartsorteermachine;
mechanische reproducer voor 7-spoors ponsband (25 karakters/sec);
handponsmachine voor 5-spoors handcodebanden X1 .

Wat de overige technische apparatuur betreft wordt venreld dat in
1970 werden aangeschaft :
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electrische schrijfmachine;
electrische snijmachine (type Mf-58S);
Gestetner offsetmachine (model 211);
headliner fotografische zetmachine (model 860);
waxcoater (model 30);
Recordak microfilm camera;
reader/filler (model ·1600).
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B.2. Verslag van de afdeling Zuivere Wiskt.mde
B.2.1.

Afg~~~D

De leiding van de afdeling berustte bij prof.dr. P.C. Baayen. De
dagelijkse leiding was in handen van J. van de Li.me. Prof.dr. J. de
Groot was adviseur van de afdeling.

Als gastmedewerker wa~en aan de afdeling verbonden:
dr. I. Juhász (Eötvös Universiteit, Boedapest) tot februari;
prof.dr. J. Flachsmeyer (Universität Greifswald, DDR) in de maanden
irei en j t.mi;
dr. T.A. Chapman (Louisiana State University, Baton Roui!e, USA)
vanaf augustus;
prof.dr. M. ~ek (Karel Universiteit, Praag) vanaf november.
Dr. E. Wattel verliet de afdeling per 1 januari en drs. P.P.N. de
Groen op 9 maart. Beiden traden in dienst van de Vrije Universiteit
te Amsterdam. Als wetenschappelijk medewerker werden aan de afdeling
toegevoegd drs. J.G.H.C. van Tuyll (per 1 septerrber) en drs. C. de
Vreugd (per 1 october). Deze laatste was voordien verbonden aan de
Rekenafdeling. Per 1 october trad de heer D. Leivant in dienst als
wetenschappelijk assistent.
De volledige samenstelling van het personeel per 31 decerrber 1970
is in hoofdstuk G opgenomen.

1.1. Periodieke functies (J. van de Lt.me)

Bestudeerd werd een bepaald soort periodieke functies verband houdende met een door hem opgesteld vermoeden betreffende de ligging van de niet-triviale nulpunten van de
ç-funtie van Riemann.
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1.2. Speciale functies (mej. J.M. Geysel)
In verband met haar studie over speciale ftmcties over
lichamen van karakteristiek p werden transcendentie eigenschappen van de Carlitz-Bessel functies bestudeerd (zie
rapport ZN 35/70). In de loop van 1971 is over dit onderwerp nog een publicatie te verwachten.
1.3. Cyclotornische. gehele getallen (C. de Vreugd)
Bestudeerd werd voornamelijk het verband tussen de nx:idulus
van een cyclotornisch gehele a en het minimale aantal termen
dat nodig is om a te representeren als som van eenheidswortels. Bovendien werd een stelling over een vergelijking in
een cyclotornisch lichaam verscherpt; van dit laatste zal in
de loop van 1971 een rapport verschijnen.
1.4. Singuliere storingsrekening (P.P.N. de Groen)
De resultaten van een onderzoek naar singuliere storingen

van een klasse van elliptische partiële differentiaalvergelijkingen zullen gepubliceerd worden in Archive for Rational
~chanics and Analysis (zie ook rapport ZW 1970-001).
2. I9EQ19K!~

2.1. Oneindig dimensionale variëteiten (T.A. Chapman)
De resultaten van zijn onderzoekingen zijn verschenen in
rapport ZW 1970-010; het artikel "On homeomorphisms of infinite dimensional bundles II" (in samenwerking met R.Y.T.
Wang (Louisiana State University, Baton Rouge, USA)) werd
aangeboden ter publicatie in de Transactions of the American Mathematica! Society. Verder werden ter publicatie
aangeboden de artikelen "Same properties of fundamental
absolute retracts" (Bull . de l 'Acad. Pol. Sci. Sér. Sci.
Math. Astronom. et Phys., Polen) en "On some applications
of infini te dimensional manifolds to the theory of shape"
(Fundamenta Mathematicae).

"
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2.2. Oneindig dilllènsionale producten (J. van der Slot, A. Verbeek)
Bestudeerd werden compacte en o-compacte deelverz~lingen van
overaftelbare producten met betrekking tot hLU1 complement in deze
ruimte. De resultaten zullen gepubliceerd worden in General Topology and its Applications.
2.3. Perfecte irreducibele afbeeldingen (J . van der Slot)
Er werden enige generalisaties gevonden van de theorie van de absoluut van een topologische ruimte (zie rapport ZN 32/70). Bovendien zal hierover in 1971 een artikel in Bull. de l'Acad. Pol.
Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. et Phys., (Polen) verschijnen.
2.4. Reëelcompactheid (J. van der Slot)
Onderzoekingen over reëelcompactheid zullen gepubliceerd worden in
een overzichtsarti kel voor het gedenkboek van Hausdorff (VEB), dat
in 1972 zal verschijnen.
2.5. Topologische transformatiegroepen (J. de Vries)
Onderzocht werd de representatie van transfonnatieg roepen als
groepen van operatoren op een Hilbertruimte. De resultaten hiervan
zijn te vinden in rapport ZW 1970-007. Verder verscheen in Compositio Mathematica het artikel "Equivalence of alnost periodic
compactificati ons".
2.6. Lineair geordende ruimten (A. Verbeek, J. van der Slot, mevr. N.S.
Kroonenberg, P. van Ernde Boas)
Naar aanleiding van enige vernoedens van prof.dr. M.A. Maurice
(Vrije Universiteit, Amsterdam) werd een onderzoek verricht naar
lineair geordende ruimten, hl.U'l (eindige) producten en de onderlinge relaties van kardináalftmc ties op geordende ruimten. In verband hiermee werd ook de cocompactheid van de Sorgenfrey rechte
nader onderzocht (zie rapport ZN 33/70).
2.7.

S~nhangende

topologische ruimten (A. Verbeek)

In samenwerking met prof.dr. J.L. Hursch (gastdocent Universiteit
van Amsterdam) werd een onderzoek opgezet naar enkele ftmdarnente-
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le eigenschappen van deze ruimten. De voorlopige resultaten
zijn gepubliceer d in rapport ZN 30/70.
2.8. Drop-outs (mevr. N.S. Kroonenberg)
Een voorbeeld werd gevonden van een COJJllacte Hausdorffruimte met oneindig veel geïsoleerde punten, die homeomorf
is met zichzelf miJ;ius n geïsoleerde ptmten, maar niet met
zichzelf minus 1,2, ... ,n-1 geïsoleerde ptmten. Een artikel
hierover zal in de Bull. de l'Acad. Pol. Sci. Sér. Sci.
Math. Astronom. et Phys. (Polen) verschijnen , terwijl ook
een rapport over dit onderwerp in voorbereidi ng is.
2.9. Hilbertkubu s (mevr. N.S. Kroonenberg)
Een eenvoudiger bewijs werd gevonden van de stelling dat
net een autohaneooorfisrre de pseudorand van de Hilbertkubu s
kan worden afgebeeld in het pseudoïnwendige.
3. ~~g~~~-~~-Y~!~~!~&~!~~!

3.1. Quasidisjtm cte verzarrelingen (A. Verbeek)
Een onderzoek naar quasidisjtm cte verzarrelingen en wortels
van kardinaalge tallen leidde tot verscherpin g van stellingen van E. Michael, P. Erdös en R. Rado. De resultaten
(gepublicee rd in rapport ZW 1970-005) zullen worden opgenomen in de appendix bij een te verschijnen K: Tract.
3.2. Bewijstheo rie (D. Leivant)
Een onderzoek werd verricht naar de vertaling van de klassieke predikatenc alculus in de intuïtionis tische predikatenca1cu1us, waarbij een verscherpin g van de bekende resultaten werd verkregen. De resultaten zullen verschijnen in
een rapport.
3.3. Volledighei d (D. Leivant)
en technische aspecten van de volledigheid werden bestudeerd; onder aannarre van de "thesis of

tvetamatherr~tische
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Church" werd bewezen dat de intuïtion istische predikate ncalculus niet volledig is (G. Kreisel, 1970). Een gedetailleerd bewijs hiervan zal in de loop van 1971 als rapport
worden gepublice erd.

In het kader van het colloquium "Halfalge bra's en Positieve Operatoren" werd in het eerste halfjaar van 1970 nog acht keer een voordracht gehouden. In het najaar werd een seminarium "Abelse Variëteiten" georganis eerd. De sprekers en de tijdens deze colloquia behandelde onderwerpen staan venneld in de paragrafe n c.1.2. en C.1.3.
In de voordrach tenserie "Combinatorial Set Theory" hield dr. I.
Juhász, gastmedewerker van de afdeling, nog een viertal voordrachten. In de voordrach tenserie ''Elerrenta ire onderwerpen vanuit hoger
standpLD'lt belicht" werden dit jaar lezingen gehouden door prof.dr.
ir. W. Eckhaus, prof.dr. R. Doornbos, prof.dr. J.C.H. Gerretsen ,
J. van de LLD'le, prof.dr. R. Askey, prof.dr. P. Mullender, mevr.dr.
A.B. Paalman- de Miranda, prof.dr. G.J. Leppink en prof.dr. E.W.
Dijkstra.
De in 1969 begonnen cursus ''Maattheo rie" in het kader van het
oriënteren d colloquium voor wiskundel eraren werd voortgeze t. Voordrachten werden gehouden door P. van Emde Boas, P.S. Stobbe en
J. de Vries. In het najaar werd een cursus "Informat ica", eveneens
bedoeld voor wiskunde leraren, georganis eerd. Voor nadere gegevens
der beide cursussen raadplege men paragraaf C.2.2.
De met medewerking van de afdeling georganis eerde vacantiec ursus
had dit jaar tot onderwerp "Computer en Onderwijs". Onder auspiciën
van de afdeling Zuivere WiskLDlde werd de in Den Haag door dr. J.M.
Aarts (Tii Delft) gegeven cursus ''Topologie" voortgeze t. M.:lt ingang
van september was het onderwerp van deze cursus "Getalthe orie" en
trad dr. H.G. M.:lijer (Tii Delft) als docent op.
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P.S. Stobbe en C. de Vreugd doceerden bij de cursussen Wetenschappelijk Rekenen A. In verband hiennee werd door P.S. Stobbe een begin gemaakt met het schrijven van een syllabus over lineaire algebra. In october assisteerde J. van de Lune bij het afnerren van het
e~n Wetenschappel ijk Rekenen A (Analyse). Verder traden J. van
de Lune en J. van der Slot op als docent in een cursus ''Wisktmde"
voor academici ten behoeve van een industrie.
~~r!5gr~2~!!

1. Algebraïsche Meetktmde (o.l.v. P.S. Stobbe)
Ter inleiding van het seminaritml "Abelse Variëteiten" werd in
samenwerking rret P. van Emde Boas en mej. J.M. Geysel een cursus gegeven. De voordrachten werden gebundeld in syllabus

ze

ï7/7o.

2. "Engelking" (o.l.v. A. Verbeek en J. van der Slot)
Tijdens de bijeenkomsten werden hoofdstukken uit het boek van
R. Engelking: "Outline of General Topology" besproken door
M.J. Faber en H. Kok (VU), J. Bruijning (UvA), A. Verbeek en
J . van der Slot (M:).

J. van de Lune

''Een onderwerp uit de analytische
getal theorie'', 14 januari.

J. de Vries

"Compactifica ties van topologische
transformatieg roepen", 18 februari.

A. Verbeek

"Samenhangende ruimten met een vast
punt zó dat elke samenhangende verzameling die dat punt bevat gesloten is", 18 maart.

P.P.N. de Groen

"Singuliere storingsrekeni ng", 22
april.
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J. van der Slot

"Over perfecte i rreducibele afheel dingen" , 27 mei.

mej. J .M. Geysel

"Speciale ftmcties over lichamen
van karakteristiek p", 24 jtmi.

A. Verbeek

"Cofinaliteit en oneindige wortels",
23 september.

mevr. N.S. Kroonenberg

"Drop-outs en een voorbeeld van
Hanf", 28 october.

J. de Vries

''Topologische linearisering van topologische transformatiegroepen",
25 noverrber.

Aan het Zesde Nederlands Mathematisch Congres dat op 6 en 7 april
te Delft werd gehouden, werd deelgenomen door P. van Emde Boas,
mej. J.M. Geysel, mevr. N.S. Kroonenberg, J. van der Slot, P.S.
Stobbe, A. Verbeek en J. de Vries. P. van Emde Boas en A. Verheek
hielden er een voordracht.
T.A. Chapman en J. van der Slot namen deel aan het World Congress
for Mathematicians, dat van 1 t/m 10 september te Nice plaatsvond.
Mevr. N. S. Kroonenberg en A. Verbeek bezochten een Conference on
Logic van 23 t/m 28 augustus te Londen. T.A. Chapman nam deel aan
de Conference on Manifolds, die van 17 t/m 29 augustus te Amsterdam gehouden werd. P. van Emde Boas en P.S. Stobbe bezochten de
Fifth Nordic Summerschool in Mathematics van 5 t/m 25 augustus te
Oslo. T.A. Chapman nam deel aan de in september te Oberwolfach gehouden conferentie over oneindig dimensionale topologie, waar hij
ook een voordracht hield.
Leden van de afdeling namen deel aan de volgende, niet door het MC
georganiseerde, colloquia en cursussen:
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Colloquium Topologie, Univer siteit van Amsterdam (mevr. N.S. Kroonenberg, J. van der Slot, A. Verbeek)
Colloquium Algebra ïsche Getalth eorie, Univer siteit van Amsterdam
(mej. J.M. Geysel)
Werkgroep Transcendente Getalle n, Univer siteit van Amsterdam
(mej. J.M. Geysel)
Seminarium Getalth eorie "Zeefmethoden", Univer siteit van Amsterdam
(mej. J.M. Geysel, C. de Vreugd)
Colloquium over zwak bijna-p eriodie ke functie s en halfalg ebra's,
Univer siteit van Amsterdam (P. van Emde Boas, J. de Vries)
Seminarium Lie-gro epen, Rijksu niversi teit Utrecht (J.G.H.C.
van Tuyll)
Colloquium Waarsc hijnlijk heidsre kening, Univer siteit van Amsterdam
(C. de Vreugd)
Colloquium Modelth eorie, Univer siteit van Amsterdam (mevr . N.S .
Kroonenberg) .
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B.3. Verslag van de afdeli ng Toegepaste Wisktmde

De leidin g van de afdeli ng berus tte bij prof.d r. H.A. Lauwe
rier;
souschef was dr. P.J. van der Houwen.
De advise ur prof.d r. J.G. van der Corput beëind igde zijn
advise urschap. De gastmedewerker prof.d r. R. Askey (Univ. of Wisco
nsin, Madison, USA), keerde in· augustus terug naar de Verenigde
Staten , na
een jaar aan het M::: verbonden te zijn geweest.
Ir. J. Grasman verlie t de afdeli ng per 8 janua ri voor de
vervu lling
van zijn milita ire diens tplich t. Drs. G.J.R. Förch ging
met ingang
van 1 maart over naar de Rekenafdeling (zie ook parag raaf
B.6.1 ).
Drs. T.H. Koomwinder vertro k in september voor een jaar
naar het
Mittag -Leffl er Instit uut te Djürsholm (Zweden). Mevr. ir.
M.P. van
Ouwerkerk-Dijkers aanvaardde een functi e bij de Technische
1-bgeschool te Eindhoven en verlie t in verband daarmee per 31
decemher
de afdeli ng.
Als weten schapp elijk medewerker werden aange steld drs.
D.S. Fokkema
(per 1 juni) en drs. G.M. Willems (per 1 juli); eerstgenoemà
a bleef
daarna ast voor een deel van zijn werkt ijd verbonden aan
het Instituut voor Toepassingen van de Wisktmde van de Unive rsiteit
van Amsterdam.
Als weten schapp elijk assist ent
die de afdeli ng op 31 december
E. Slagt. De weten schapp elijke
Jansen verlie ten de dienst per

werd per 1 janua ri aange steld R. Geel,
weer verlie t, en per 1 september
assist enten C.G. van der Laan en M.J.W.
1 janua ri resp. 1 maart .

Een volled ige lijst van de person eelssa menst elling van
de afdeli ng
per 31 december 1970 is opgenomen in hoofdstuk G.

1.1. Incorr ect (in de zin van Hadamard) gestel de proble
men

(T.M.T. Coolen)
Het onderzoek naar de theore tische achter grond en van de
me-
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thode van de quasirev ersibilite it werd afgeslote n. De resultaten zijn vastgeleg d in een rapport dat begin 1971 zal verschijnen. Als eerste voorbeeld voor een ntnnerieke uitwerkin g
werd de bihal1!K)nische vergelijk ing gekozen, waarvan in het
bijzonder het eigenwaardeprobleem werd bestudeer d.
1.2. Elastisch e golven (mevr. M.P. van Ouwerkerk-Dijkers)
Het onderzoek naar het gedrag van SH-golven in een half oneindig medium waarin de voortplan tingssnelh eid lineair toeneemt met de afstand tot het vrije oppervlak , werd afgerond
(zie rapport 1W 118/70), evenals het onderzoek naar het gedrag van dergelijk e golven in twee aangrenzende halfruimt en
met een soortgeli jke eigenscha p. Over dit laatste onderzoek
is verslag uitgebrac ht op de GAM4 Tagung te Delft.
1.3. Singulier e storingspr oblemen (N.M. Tenrne)
Een singulier storingspr obleem in een kwartvlak werd opgelost met behulp van zadelpt.mtsmethoden. Een rapport hierover
zal in 1971 verschijn en. Het onderzoek betreffen de singuliere storingspr oblemen voor het binnen- en buitengeb ied van
een cirkel wordt voortgeze t.

2.1. Gestabili seerde Runge-Kutta methoden (P.J. van der Houwen)
Het aantal polynomen, die gestabilis eerde Runge-Kutta methoden genereren , werd uitgebrei d. Hiervoor werd in nauwe samenwerking met J. Kok van de Rekenafdeling een aantal minimaxproblemen numeriek opgelost. De programmering werd verzorgd door M. Bakker. Een publicati e van de resultate n is ·
begin 1971 te verwachten. Voor de toepassin g van deze gestabiliseerd e Runge-Kutta methoden werden enkele diffusiep roblemen gekozen. Een vergelijk ing werd gemaakt met een verwante oplossingsmethode door middel van Chebyshev polynomen.
Hiervan werd verslag uitgebrac ht op de GAMM Tagung te Delft
en, in samenwerking met C.G. van der Laan van de Universi-
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teit van Amsterdam, in rapport TN 57/70.
2.2. Stijve differentia alvergelijk ingen (P.J. van der Houwen,
P.A. Beentjes)
Het onderzoek van de methode van Fowler en Warten, dat in
1969 begonnen is, was aanleiding tot het fonneren van een
werkgroep "Stijve Differentia alvergelijk ingen". Een aantal
expliciete eenstapsmethoden werd ontwikkeld, welke geschikt
zijn om stijve differentia alvergelijk ingen op te lossen
waarvan de eigenwaarden van de jacobiaan in ver uiteengelegen clusters liggen. Deze methoden werden gepubliceer d in
TW 122/70. Een publicatie van toepassinge n is in voorbereiding. In verband hiennee werd tezamen met P.A. Beentjes van
de Rekenafdeling een onderzoek begonnen van stapkeuzes trategieën. Tevens werd een begin gemaakt met een onderzoek van
een klasse van tweestapsmethoden toegepast op stijve differentiaalver gelijkingen . R. Geel verrichtte enige experimenten. Het onderzoek wordt voortgezet (zie ook paragraaf B.6.2.
punt 7. 1.).
2.3. Het Tricomi randwaardeprobleem (mevr. T. Zwaagstra-Eerbeek,
P.J. van der Houwen)
Voor dit probleem werd een aantal iteratieve oplossingsmethoden onderzocht. In het bijzonder werd geëxperimenteerd
met variërende relaxatiefa ctoren. Een publicatie hierover
is in voorbreidin g.
2.4. Synvnetrische hyperbolisc he differentia alvergelijk ingen
(E. Slagt)
Onderzocht werd in welke mate toepassing van gestabilise erde
Runge-Kutta methoden voordelen had boven uit de literatuur
bekende methoden voor de oplossing van dit soort vergelij~
kingen.

44
3. ~P!9~~!!~,!h~Q!!~-~~- ~p~~!~1~-~~!!~~
3.1. Orthogonale polynomen (R.A. Askey)

Aan de voorbereiding van een formuleboek op dit gebied werd
veel tijd besteed. Het bleek noodzakelijk te zijn daarvoor
vooral de discrete orthogonale polynomen (Charlier-,
Mei:xner- en Hahn-P_Olynomen) uitvoerig te bestuderen. Vele
nieuwe formules werden afgeleid. Een door Szegö gevonden
resultaat over de positiviteit van de integraal van het
product van drie Laguerre polynomen kon uitgebreid worden.
Hierover en over een aantal soortgelijke resultaten zal in
samenwerking met G. Gasper (Northwestern University, Illinois, USA) een artikel gepubliceerd worden.
3.2. Jacobi reeksen (H. Bavinck)
Het gedrag in de oorsprong van een speciaal type Jacobi
reeksen werd nader onderzocht. Dit resulteerde i n een aantal stellingen over fractionele integratie en differentiatie van Jacobi reeksen in de ruimte L (zie TW 116/70).
Een generalisatie van deze resultaten tot de ruimte
bleek mogelijk te zijn. Een artikel daarLP, 1 ,;;, p ~
over is aangeboden aan Journal of Mathematical Analysis
and Applications. Ter voorbereiding van het in 1971 te organiseren colloquium "Approximatietheorie" werd in samenwerking met G.M. Willems een uitgebreid literatuuronderzoek verricht. Diverse resultaten uit de kwantitatieve approximatietheorie konden worden uitgebreid tot FourierJacobi ontwikkelingen. Stellingen van het directe en het
inverse type werden afgeleid. Bovendien kon de saturatieklasse voor een aantal sorrunatiemethoden worden bepaald.
Een rapport hierover is in voorbereiding.
00

00 ,

3.3. Jacobi polynomen (T.H. Koornwinder)
Het onderzoek naar expliciete formules voor Jacobi polynomen werd voortgezet. Door deze polynomen op te vatten als
ftmcties op een (hoger dimensionale) bol was het vaak mo-
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gelijk gebruik te maken van groepentheoretische methoden.
Op een dergelijke wijze werd o.a. aangetoond dat de additiefonrrule voor Gegenbauer polynomen af te leiden is uit die
voor Legendre polynomen. Voor een variant van Rodrigues'
fonnule voor Jacobi polynomen p(a,S)(x) met niet-gehele
n
waarden van a en B werd een expliciete uitdrukking gevonden.
Verder kon er een verband gelegd worden tussen diverse in
de literatuur .voorkomende varianten van Rodrigues' fonrrule.
In samenwerking met A. Dijksma (1H Delft) werd een integraalrepresentatie voor het product van twee Jacobi polynomen afgeleid. Een artikel hierover is aangeboden voor publicatie in de Proceedings van de Kon. Ned. Academie van
Wetenschappen.

B. Dijkhuis ontwikkelde een nieuw algoritme om extrema van functies van één variabele te bepalen. Hierover werd verslag uitgebracht op de GAM-1 Tagung te Delft. N.M. Temme verzamelde procedures op het gebied van de speciale ft.mcties. In het bijzonder
werd aandacht besteed aan de ontwikkeling van een procedure
voor de berekening van de Besselfunctie K\) (z), waarbij ven z
complexe getallen zijn.

In het kader van het in 1969 begonnen colloquium "Elliptische Differentiaalvergelijkingen" werden in het eerste halfjaar nog acht
voordrachten gehouden. De sprekers en de behandelde onderwerpen
staan vermeld in paragraaf C.1.1. Inmiddels zijn voorbereidingen
getroffen voor een colloquium "Approximatietheorie", dat begin
1971 van start zal gaan. Het colloquium "Orthogonale Polynomen"
werd in de loop van het jaar afgesloten, nadat door prof.dr. R.
Askey nog een drietal voordrachten was gehouden.
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N.M. Tenrne en D.S. Fokkema werkten mee aan een cursus "Hogere Computertech niek" ten behoeve van een industrie . Tot aan de zomervacantie verleende B. Dijkhuis medewerking aan het practicum Analyse
II op het Mathematisch Instituut van de Universi teit van Amsterdam.
In septerrber en october verzorgde hij een speciaal practicum Analyse II voor fysici. T.H. Koornwinder en mevr. T. Zwaagstra-Eerbeek
assisteerd en bij het werkcolle ge "Toegepaste Functieth eorie" van
prof.dr. H.A. Lauwerier en prof.dr. E.M. de Jager van de Universiteit van Amsterdam.
W~r!5&r2~~~

In samenwerking met de Rekenafdeling werd in januari de werkgroep
"Stijve Different iaalverge lijkingen " opgericht , die onder leiding
staat van T.J. Dekker en P.J. van der Houwen (zie ook onder paragraaf C.3. 1.).

N.M. Tenme

"Asymptotische ontwikkel ing van de
oplossing van een singulier storingsprobleem", 13 januari.

T.H. Koonlwinder

"Jacobi polynomen en fractione le integratie met singulari teiten aan
beide uiteinden van het interval, I",
27 januari.

H. Bavinck

"Convolu tie, gegeneral iseerde translatie en een different iaalopera tor
bij Jacobi reeksen", 17 februari.

H. Bavinck

"Fraction ele integrati e van Jacobi
reeksen", 24 februari.

D.S. Fokkema

"Bijzonde re oplossing en van de
Schröding ervergelij king", 3 en 10
maart.
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T.H. Kooniwinder

"Jacobi polynomen en fractionele integratie met singulariteite n aan
beide uiteinden van het interval,
II" , 17 maart.

C.G. van der Laan

"Eenstapsmethoden voor een diffusieprobleem", 27 october.

T.M.T. Coolen

"Onjuist gestelde problemen", 10 en
17 noverrber.

P.J. van der Houwen

"Polynoomproblemen", 24 noverrber.

mevr. T. Zwaagstra-Eerbeek

"Het Tricomi probleem", 1 december.

E. Slagt

"Differentieme thoden voor symmetrische hyperbolische systemen", 8 decerrber.

Een samenvatting van bovenstaande reeks voordrachten zal in de loop
van 1971 verschijnen.

Het Zesde Nederlands Mathematisch Congres (6 en 7 april te Delft)
en de GN>MTagung (6 t/m 9 april te Delft) werden bijgewoond door
mevr. M.P. van Ouwerkerk-Dijkers, B. Dijkhuis, J, Grasman, P.J. van
der 1-buwen, N.M. Terrane, mevr. T. Zwaagstra-Eerbeek, H. Bavinck en
T.H. Koornwinder. De vier eerstgenoemden hielden een voordracht op
de GAM-1 Tagung, de laatstgenoemde twee op het Nederlands Mathematisch Congres.
B. Dijkhuis bezocht van 19 t/m 22 mei de Vosbergen conferentie voor
theoretische fysici op Vlieland. De conferentie Approximation theory, related topics and their applications, die van 26 t/m 30 october
aan de University of Maryland (USA) werd gehouden, werd bijgewoond
door H. Bavinck. Na zijn vertrek naar Zweden nam T.H. Koornwinder
deel aan een seminarium over niet-corranutatieve harmonische analyse
aan het Mittag-Leffle r Instituut te Djürsholm.
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s gevraagd door
Aan de leden van de afdel ing werd regelm atig advie
vers van buimedewerkers van andere afdel ingen en door opdrachtge
matische fysic a,
ten het MC voornamelijk bij problemen uit de mathe
iek oplos sen
op het gebied van de speci ale ftmct ies en bij het numer
de consu lten van
van diffe rentia alver gelijk ingen . Een overz icht van
wat grote re omvang is. opgenomen in hoofdstuk F.
het Zentr alP.J. van der Houwen schre ef een aanta l recen sies voor
aan reerking
blatt für Mathematik en N.M. Temme verlee nde medew
.
censi es voor het tijds chrif t Nt.mterische Mathematik
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B.4. Verslag van de afdeling Mathematische Statistiek

De leiding van de afdeling berustte bij prof.dr. J. Hemelrijk. Als
adviseur waren aan de afdeling verbonden prof.dr. J.1b. Rimnenburg
en prof.dr. W.R. van Zwet. Aan laatstgenoemde werd dit jaar de ter
nagedachtenis van prof.dr. D. van Dantzig door de Vereniging voor
Statistiek (VvS) ingestelde Van Dantzig-prijs toegekend. De bij deze onderscheiding behorende bronzen legpenning, die eens in de vijf
jaar uitgereikt zal worden aan de statisticus, die in die vijf jaar
een bij uitstek waardevolle bijdrage aan de statistische wetenschap
heeft geleverd, werd aan de VvS geschonken door het MC.
Per 1 januari 1970 werd de subafdeling Mathematische Besliskunde
een zelfstandige afdeling (zie onder paragraaf B.S.).
De souschef dr. J. Oosterhoff aanvaardde, na terugkeer van een eenjarig verblijf in de Verenigde Staten waar hij als assistant-professor verbonden was aan de University of Oregon, een benoeming tot
lector in de mathematische statistiek aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. In verband hiermee werd dr. W. Molenaar, die
voordien waarnemend souschef was, per 1 mei benoemd tot souschef.
Vanaf 16 september werd de functie van souschef waargenomen door
drs. R. J-lelmers wegens het vertrek van W. Molenaar naar de Verenigde Staten.
Prof.dr. G.R. Shorack (University of Washington, Seattle, USA) verbleef tot 19 augustus als gastmedewerker op de afdeling.

Op 6 mei promoveerde W. Molenaar tot doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift getiteld: "Approximations to the Poisson, binomial and
hypergeometric distribution functions". Promotor was prof.dr. J.
Hemelrijk, copromotor was prof.dr. W.R. van Zwet. Op 8 septenher
vertrok W. Molenaar naar de Verenigde Staten, waar hij gedurende
een jaar als gastmedewerker verbonden zal zijn aan de Pennsylvania
State University.
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Drs. L.F.M. de Haan, wetensc happeli jk medewerker, promoveerde op
7 october tot doctor in de Wisktmde en Natuurwetenschappen aan de
Univer siteit van Amsterdam op een proefsc hrift getitel d: "On regular
variati on and its applica tions to the weak convergence of sample
extremes". Promotor was prof.dr . J.Th. Rt.mnenburg.
A.P.B.M. Vehmeijer, wetensc happeli jk assiste nt, legde op 28 april
het doctoraalexamen Wisktmdé aan de Univer siteit van Amsterdam af,
waarna hij als wetensc happeli jk medewerker aan de afdelin g verbonden
bleef. Met ingang van 1 maart werd M.C.A. van Zuylen aangest eld als
wetensc happeli jk assiste nt. Nadat hij op 14 october het doctora alexamen Wisktmde aan de Univer siteit van Amsterdam had afgeleg d,
bleef hij als wetensc happeli jk medewerker verbonden aan de afdelin g.
Als wetensc happeli jk assiste nt traden in dienst E.J. Sedoc (op 16
maart) en F.M. Dekking en H. Elffers (beiden per 1 septerrb er).
Een volledi ge lijst van de samens telling van het persone el op 31
decerrber 1970 is opgenomen in hoofdstuk G.

Hieronder volgt een opsorruning van de werkzaamheden van wetenschappelijke aard, die in het verslag jaar op de afdelin g zijn verrich t.

1.1. Asymptotische normal iteit van rangtoe tsen (F.H. Ruymgaart,
G.R. Shorack, W.R. van Zwet)
Onder leiding van de gastmedewerker prof. Shorack en de adviseur prof. van Zwet werd dit onderzoek voortge zet. Over
het onderwerp werd op het congres van het Institu te of Mathemati ca! Statist ics (IMS) te Hannover een lezing gehouden.
De resulta ten zijn in rapport SW 5/70 vastgel egd.
1.2. Convergentie van kansmaten (R. Helmers)
Naar aanleid ing van een onderzoek betreffe nde limietv erdelingen van een klasse van "goodness of fit" grootheden werd
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een voordracht op het IMS congres te Hannover gehouden. Dit
onderzoek wordt nog voortgezet.
1. 3. Robuste schatter voor een locatieparameter (H.M.A. Jansen)
In de doctoraalscriptie, waartoe dit onderzoek heeft geleid,
worden enige schatters voor een plaatsbepalende parameter
van zowel een symmetrische als een scheve verdeling besproken. Ze worden met elkaar vergeleken op relatieve doeltreffendheid, asymptotisch gedrag, beïnvloeding door uitbijters
en benodigde rekentijd.
1.4. Efficiency (M.C.A. van Zuylen)
Een aantal mogelijkheden om de asymptotische relatieve doeltreffendheid van twee toetsen te berekenen werd uitgewerkt.
Tevens zijn voor een aantal gevallen vergelijkingen getroffen tussen de asymptotische en de exacte relatieve doeltreffendheid. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in rapport SN 2/70.

2.1. Maxima van steekproeven (L.F.M. de Haan)
Het onderzoek met betrekking tot limietverdelingen van maxima van n onafhankelijke stochastische grootheden met dezelfde verdeling en hun aantrekkingsgebieden werd afgerond. De
resultaten van het onderzoek, waarop de Haan is gepromoveerd,
zijn vastgelegd in MC Tract 32. Deze resultaten zijn vooral
van belang voor de bepaling van het aantrekkingsgebied van
de dubbel-exponentiële verdeling.
2.2. Resterende levensduur bij hoge ouderdom (L.F.M. de Haan)
Onderzocht werden zwakke limieten van de (stochastische)
resterende levensduur op tijdstip t, wanneer t onbeperkt
toeneemt. De resultaten zijn ook van belang als kanstheoretische interpretatie van eigenschappen van regulier variërende functies.
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2.3. Wetten van de geïtere erde logarit me (L.F.M. de Haan,
A. Hordij k)
Naar aanlei ding van enig onderzoek betreff ende dit onderwerp werd een voordr acht op het IMS congre s te Hannover gehouden. In de loop van 1971 zal over de verder e resulta ten
een public atie vers.c hijnen .

3.1. De "likeli hood ratio" toets voor de nrultinomiale verdel ing
(J. Ooster hoff, W.R. van Zwet)

Er werd een onderzoek ingest eld naar de optima liteitse igenschappen van de "likeli hood ratio" toets voor de nnlltinomiale verdel ing. De resulta ten werden vastge legd in rappor t
SW 3/70 en zullen in de procee dings van het zesde Berkeley
Symposium worden gepubl iceerd.
3. 2. Multin omiale toetse n (W. Lablans)
Voor een multin omiaal toetsin gsprob leem, waarbi j het alternatief bepaal d werd door een stel lineai re ongelij kheden ,
werden het onderscheidingsvermogen en de tekort functi e van
2
de benaderde MSSMP-toets en de x -toets vergele ken. De resultate n van het onderzoek zullen in een doctor aalscr iptie
worden vastge legd.
3.3. Optim aliteits eigens chappe n van toetsen (A. Wolowitsj)
In het kader van de studie voor een doctor aalscr iptie werd
een begin gemaakt met een onderzoek naar optima liteitse igenschappen van toetse n gebase erd op voorwa ardelij ke verdel ingen.
4. ~~êQ~!~&~~-Y~-Y~!Q~!!~g~~ (W. Molenaar)
Op de resulta ten van dit onderzoek is Molenaar. geprorroveerd.
ale
Zijn disser tatie, waarin benade ringen voor de Poisso n, binomi
en hypergeometrische verdel ingsftm cties worden afgele id en ver-
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geleken, verscheen tevens in de serie M: Tracts als nl.lllDTler 31.

s.

~~!~!~~!QU~!~_f!~9~ll!!~!~~!!~Q

(W.N. van Nooten)

Een onderzoek werd ingesteld naar de statistisch e analyse van
meerdimensionale frequentiet abellen. Het onderzoek zal nog worden voortgezet.
6.

~gr~~~!~=-~~-Y~!!~!!~~e!l~~

(M. van Gelderen, A.P.B.M.

Veluneijer)
Het onderzoek ten behoeve van programmatuur voor de regressieen variantiean alyse werd voortgezet. Vooral aan inputaspect en
werd veel aandacht besteed.
7.

~!~Qy_~~~1!~~~&~2!Q~~~~~~

(A. Hordijk)

Gedeeltelij k in sruoonwerking met H.C. Tijms van de afdeling
Mathematische Besliskunde werd de existentie van optimale stationaire strategieën voor verschillen de optirnalite itscriteria
bestudeerd. In de loop van 1971 zullen hierover enkele publicaties verschijnen .

s.

Qrg~!-~!e!!~!!~~

(A.P.B.M. Veluneijer)

Het onderzoek naar de verdeling van het quotiënt van de mediaan
en de spreidingsb reedte van een normale verdeling werd afgesloten. De resultaten werden in een rapport, tevens doctoraalscriptie, gepubliceer d (rapport SW 1/70).
9.

!!ig!~~~~Q

(R. Potharst)

Het onderzoek naar enige statistisch e problemen bij de analyse
van tijdreeksen is onder meer in het kader van een doctoraalscriptie voortgezet. In het bijzonder werd de mogelijkhei d onderzocht om een betrouwbaa rheidsinterv al voor de frequentie van
een hanoonische component in een tijdreeks te geven.
10.

~9}~~~~!Y~~

(G.J.F.P. Hanewald)

Met het schrijven van een memorandtun, waarin zowel de theoreti-
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se behandeld
sche als de pract ische aspec ten van de schaa lanaly
s als handworden, is een begin gemaakt. Het memorandlllll zal teven
gramsepro
lanaly
leidin g dienen bij het op het M:: gebru ikte schaa
.
ma. Publi catie is in de loop van 1971 te verwachten

sinds enige jaren
Het colloquilllll ''Waa rschij nlijkh eidsre kenin g", dat
n van de Wiskunde
in samenwerking rret het Instit uut voor Toepassinge
. de Haan werk(ITW) van de UvA plaat svind t, werd voort gezet . L.F.M
e gegevens staan
te mee aan de organ isatie van dit colloquilllll. Nader
aan het door
vermeld in parag raaf C. 1.6. Eveneens werd meegewerkt
stiek " (o.l.v .
het ITW georg anise erde colloquilllll ''Mathematische Stati
van de afdel ing
prof. dr. J. Heme lrijk) . Versc hillen de nedewerkers
hield en een voord racht.
in samenwerking
Aan het colloquium ''Mathematische Stati stiek ", dat
door diver se
met de Rijks unive rsitei t te Leiden plaats vond, werd
ook onder paramedewerkers van de afdel ing actie f deelgenomen (zie
ring", georg anigraaf C.1.7 .). In het colloquilllll ''Markov progranme
verzorgde
seerd door de afdel ing Mathematische Beslis kunde ,
eijer nam deel
A. Hordi jk een aanta l voord rachte n. A.P.B .M. Vehm
georg anise erd colloquium
aan een door de Veren iging voor Stati stiek
atieth eorie ,
"Mul tivari ate Stati stiek " en een colloquium over inform
de Univ ersite it
dat door het Laboratorilllll voor Medische Fysic a van
tiek en waarvan Amsterdam werd georg anisee rd. De onder delen statis
Besliskunde,
he
schijn lijkhe idsre kenin g van de Leergang Mathematisc
n gegeven door
georg anisee rd door de gelijk namig e afdel ing, werde
cht van een inR. Helmers, A. Hordi jk en F.H. Ruyrngaart. In opdra
Besliskunde een
dustr ie werd tezamen met de afdel ing Mathematische
L.F.M. de Haan
cursu s "Stat istiek en Besliskunde" gegeven, waaraan
ramna", die
teprog
als docent meewerkte. Aan de cursu s "Gebruik enquê
uut, werkte
plaats vond in opdra cht van een weten schap pelijk instit
W.N. van Nooten mee.
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1. Studiegroep toetsingstheo rie (o.l.v. W. Molenaar)
Er werd een begin gemaakt met de behandeling van het boek

"Testing Statistical Hypothesis" van E.L. Lelunann. In het kader
hiervan werden door verschillende medewerkers en assistenten
van de afdeling voordrachten gehouden.
2. Werkgroep "Statistiek en Computer"
Aan deze door de VvS ingestelde werkgroep werd van M:: zijde deel-

genorren door E.A. van der Velde (zie ook onder hoofdstuk D).
3. Werkgroep 70a van de Nonnalisatiecorrunissie van het Nederlands
Normalisatie Instituut
In deze werkgroep hebben voor het M:: prof. J. Hemelrijk en R.
Helmers zitting (zie ook hoofdstuk D).

De leeropdracht Biometrika aan de Universiteit van Amsterdam, die
tot het einde van het academisch jaar 1969-1970 werd vervuld door
F.H. Ruyrngaart, werd met ingang van het nieuwe academisch jaar
verstrekt aan L.F.M. de Haan. De leeropdracht Wiskunde en Statistiek voor farmacologen aan de Universiteit van Amsterdam is voor
het academisch jaar 1970-1971 verstrekt aan F.H. Ruymgaart.
I

Examen Statistisch Analist (E.A. van der Velde)
In de loop van het jaar verscheen een tweetal boekjes, waarin de
opgaven met uitgewerkte antwoorden van de examens Statistisch .Analist (Technologisch toepassingsgeb ied) uit de jaren 1957-1966 zijn
opgenomen. ·Tevens is begonnen met de herziening van het boekje
"Examenopgaven Statistisch Analist (Algerreen gedeelte)", waaraan de
examens vanaf 1965 nog toegevoegd zullen worden.
Binder (E.A. van der Velde)
Deze losbladige verzameling beschrijvingen , procedures en programma's voor statistische technieken werd aangevuld met een aantal
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nieuwe progranuna's. In de loop van het jaar z1Jn in sa:rrenwerking
met de Rekenafdeling voor eenvoudige statistische technieken enkele
programna's met beschrijvingen gereed gekomen. Zij vervangen een
aantal oude progranma's. Daarnaast kwam een progranuna voor factoranalyse gereed. Tevens werd een begin gemaakt met de ontwikkeling
van een nieuw progranma voor probit analyse. De ontwikkeling van
programma's voor variantieanalyse en regressieanalyse werd voortgezet (zie ook onder B.4.2, ptn1t 6) .

verschillende nationale en internationale congressen werd door
medewerkers van de afdeling deelgenomen. In de eerste plaats dient
vermeld te worden de European Regional Meeting of the Institute of
Mathematica! Statistics, die van 19- 26 augustus in Hannover plaatsvond en bijgewoond werd door G.R. Shorack, L.F.M. de Haan, R.
Helmers, A. Hordijk, W. MJlenaar en F.H. Ruymgaart (zie voor de gehouden voordrachten paragraaf C.6). De gastmedewerker van de afdeling, prof. G.R. Shorack, bezocht daarnaast een aantal andere congressen. Aan het door de University of California (Berkeley, USA)
van 22 jtn1i - 17 juli georganiseerde zesde Berkeley SympositDn over
waarschijnlijkheidsrekening en mathematische statistiek werd deelgenomen door prof. W.R. van Zwet en J. Oosterhoff. Eerstgenoerrrle
hield er bovendien een voordracht (zie ook onder paragraaf C. 6).
Aan

Verder wordt hier nog vermeld de jaarlijkse Statistische Dag van
de Vereniging voor Statistiek, die dit jaar op 4 jtnli te Rotterdam
plaatsvond en door het merendeel der medewerkers en assistenten
werd bezocht.

Een zeer belangrijk deel van de werkzaarrheden der afdelingsleden lag
op het gebied van de statistische consultatie. Ten behoeven van een
groot aantal cliënten verrichtte de afdeling statistische analyses.
Er werd advies gegeven betreffende de mathematische modelvorming en
de keuze van de statistische technieken. Veelal werd ook het voor
de statistische analyse benodigde rekenwerk op de EL X8 uitgevoerd.
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Bij een aanzienlijk deel van de door derden voorgelegde problemen
ging het om het verlenen van assistentie bij de statistische analyse van waarnemingsmateriaal ten behoeve van onderzoek aan wetenschappelijke instellingen (tmiversiteiten; Z\\U). Aan een aantal publicaties van derden, zoals dissertaties, wetenschappelijke artikelen, rapporten e.d., verleende de afdeling medewerking.
Een aantal opdrachten kwam van particulieren, industrie en bedrijfsleven. Enkele accotmtantsbureaus kregen regelmatig adviezen .
Uit de in hoofdstuk G opgenomen lijst, waarin de belangrijkste
consulten zijn vermeld, komt deze grote verscheidenheid van opdrachtgevers duidelijk naar voren.
Dat problemen bij de statistische consultatie meermalen aanleiding
gaven tot wetenschappelijk onderzoek, kwam ook dit jaar als een belangrijk facet van de consultatieve werkzaamheden naar voren.

Ten behoeve van het onderwerpenkaartsysteem van de afdeling werden
alle aanwinsten op het gebied van de statistiek en waarschijnlijkheidsrekening voorzien van een classificatienurrme r. Bovendien werd
het alfabetische kaartsysteem uitgebreid met alle in 1970 in belangrijke tijdschriften verschenen artikelen en andere literatuur,
voor zover van belang.
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B.S. Verslag van de afdeling Mathematische Besliskunde

afdeling werd op 1 januari 1970 opgericht als zelfstandige voortzetting van de onderafdeling Mathematische Besliskunde van de afdeling Mathematische Statistiek. Prof.dr. G. de Leve kreeg de leiding
van de nieuwe afdeling. Drs. B. Dorhout werd benoemd tot souschef.
De

Drs. A.W. Schuringa aanvaardde per 1 juli een flmctie in de industrie en verliet in verband hiermee de afdeling.
R.J. Kloek, wetenschappelijk assistent, legde op 26 jtmi het doctoraalexamen af. Hij verliet de afdeling op 1 februari ter vervulling
van zijn militaire dienstplicht. In de vacature werd voorzien door
de benoeming per 1 april van de heer J. F. de Miranda.
Gedurende het verslagjaar verbleef de heer R.S. Sadikin, medewerker
van de Universiteit van Padjadjaran (Indonesië), op de afdeling.
Ook aan drs. J.C. van Dalen en de heer B.J.B.M. Lageweg, medewerker
resp. assistent van professor de Leve aan de Universiteit van Amsterdam, werd gastvrijheid verleend.
Een volledige lijst van de personeelssamenstelling van de afdeling
per 31 decenter 1970 is opgenomen in hoofdstuk G.

1.1. Continue lineaire programmering (Jac.M. Anthonisse)
Het ALGOL 60 progrrumna voor lineaire progrrumnering werd verder verbeterd, aangevuld en aangepast aan het invoersysteem
voor lineaire programmeringsproblemen.
1.2. Netwerkproblemen (Jac.M. Anthonisse, A.W. Schuringa)
Naar aanleiding van consulten werden verschillende eigenschappen van netwerken bestudeerd.
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1.3. Gegeneralis eerde transportpro blemen (G. de Leve, W. lbffmann)
Het gegeneralis eerde transportpro bleem blijkt in vele machineïndelin gsproblemen een rol te spelen. In het kader van
zijn doctoraalsc riptie schreef W. Hoffmann een ALGOL 60
prograrrana voor dit probleem.

2. P~§f!~!~_P!28!~!!~g
2.1. Branch and bound methoden (G. de Leve, Jac.M. Anthonisse,
B.J. Lageweg)
Voor verschillen de discrete programmeringsproblemen werden
branch and botmd algoritmen ontworpen. Voor het oplossen van
het algemene geheeltalli ge prograrruneringsprobleem werd een
methode uitgewerkt, die voor problemen met niet-negati eve
technologis che coëfficiënt en zeer efficiënt bleek te zijn.
In 1971 zal hierover een rapport verschijnen . Verder verscheen rapport BW 1/70, waarin de algoritmen van Da.kin en
van Land en Ibig worden beschreven en vergeleken.
2.2. Algebraïsch e methoden (B. Ibrhout)
Verschillen de tactieken voor het aanbrengen van sneden volgens een algoritme van Gooory werden vergeleken. Van de
onderzochte oogelijkhed en bleek de in het bestaande ALGOL 60
prograrrana verwerkte tactiek de gunstigste.
2.3. Algoritmen voor 0-1 prograrrunering (Jac.M. Anthonisse)
In het kader van de voortdurende bestudering en vergelijkin g
van methoden voor het oplossen van discrete lineaire programmeringsproblemen werd contact opgenomen met medewerkers
van diverse andere wetenschap pelijke instituten. Tijdens een
aantal bijeenkomsten zijn ervaringen en prograrrnna's uitgewisseld.
2.4. Boole'se methoden (Jac.M. Anthonisse)
Tijdens een aantal werkbesprekingen werd ingegaan op Boole'se
methoden. Voor het manipuleren van Boole'se functies werd een
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verzameling procedures geschreven.
2.5. Reductie van stelsels vergelijkingen (Jac.M. Anthonisse)
Er is een lezing gehouden over de reductie van stelsels vergelijkingen tot één vergelijking (zie rapport BN 1/70). Het
onderzoek wordt voortgezet.
3.

!~~9'!~!~~~~-P!98!~~!.P.!&

(B. Ibrhout, J.F. de Miranda)

Voor de simplex- en de duale methode van Whinston en van de
Panne werden ALGOL 60 progranuna's geschreven. Bij vergelijking
met elkaar en met de methode van Wolfe bleek de simplexmethode
de snelste te zijn. De genoemde methoden zijn slechts betrouwbaar voor convexe problemen. Als eerste begin van een prograrrma,
waarmee ook niet-convexe problemen ktmnen worden opgelost, is de
algoritme van Beale geprogranmeerd.

4.1. Markov processen en dynamische programmering (G. de Leve,
H.C. Tijms, P.J. Weeda)
In het kader van dit onderzoek verscheen in de loop van het
jaar MC Tract S, waarin vijf toepassingen van de methode
van de Leve voor het oplossen van Markov programmeringsproblemen worden behandeld. Het onderzoek wordt voortgezet met
een toepassing, waarbij een optredende functionaalve rgelijking met behulp van sinrulatie wordt opgelost.
4.2. Markov beslissingspro cessen (A. Hordijk, H.C. Tijms)
In het kader van het colloquium "Markov programmering" werden problemen uit de Markov progrrumneringstheorie bestudeerd (zie syllabus BC 1/70). Enige nieuwe resultaten zullen in de loop van 1971 worden gepubliceerd.
4.3. Kanstheoretisc he fundering van beslissingspro cessen
(G. de Leve, A. Hordijk)
Het onderzoek werd afgesloten met de heruitgave van r.K:
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Tract 4, waaraan een lijst van errata en addenda is toegevoegd.
4.4. Voorraadtheor ie (H.C. Tijms)
Er is uitgebreid onderzoek verricht op het gebied van de
voorraadtheor ie. Vooral werd aandacht besteed aan (s,S)-voorraadmodellen. Hierbij werden existentiebew ijzen voor optimale (s,S)-str~tegieën gevonden. De resultaten werden in een
aantal publicaties vastgelegd (zie de rapporten BW 2,3, 4 en
5/70).

4.5. Vliegtuigboekingsprobleem (M.C.A. van Zuylen)
Er is een model opgesteld voor het probleem, dat ontstaat,
wanneer men moet beslissen over het al dan niet accepteren
van passagiers voor een vliegtuigvluch t. De resultaten en
een oplossingsmethode zijn uitgewerkt in een doctoraalscriptie.
5.

§!.!!IW§.!.!~

(J.H. van Frankenhuysen, A.W. Schuringa)

Er is een uitgebreid literatuuronde rzoek verricht over simulatiemethoden. De verkregen kennis zal in verschill~nde syllabi worden
verwerkt. Voorts werd een liftensysteem gesinruleerd. In 1971 zal
hierover een rapport verschijnen.

Het invoersysteem voor lineaire programnering werd verder verbeterd en getest. De voorbereiding van een uitgebreide publicatie
over dit systeem werd voortgezet. In Statistica Neerlandica verscheen een publicatie over het systeem.
7. Heuristische methoden

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

7.1. Lesroosters (J.K. Lenstra)
Getracht werd een algoritme te ontwikkelen voor het berekenen
van "goede" oplossingen van een speciaal type indelingsproblemen. Het onderzoek wordt nog voortgezet.
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7.2. Voorraacllieheer (J.G. Baaij, B. furhout)
Ten behoeve van een doctoraalscriptie werd enig oriënterend
onderzoek verricht betreffende automatisering van voorraadbeheer van autoönderdelen.

De afdeling verzorgde ook dit jaar weer de "Leergang Mathematische

Besliskwlde" en de cursus "Besliskwldig Analist". De syllabusserie
bij de Leergang werd uitgebreid met deel 7b: "Dynamische programmering 2" door G. de Leve en H.C. 1ijms. Nadere bijzonderheden over
deze en de hierna te noemen cursussen en colloquia zijn opgenomen
in hoofdstuk c.
In samenwerking met het Instituut voor Actuariaat en Econometrie van
de Universiteit van Amsterdam organiseerde de afdeling het colloquium ''Markov programmering". Ten behoeve van de medewerkers van een
aantal industriële opdrachtgevers werd een drietal cursussen verzorgd, t.w. een cursus "Computer en Cultuurteclmiek", een cursus
''Toepassingen van de Markov prograim11ering" en, in samenwerking met
de afdeling Mathematische Statistiek, een cursus "Statistiek en Besliskwlde".

G. de Leve en J.C. van Dalen schreven een syllabus "Inleiding in de
besliskwlde", die als leidraad gebruikt wordt bij het college Besliskwlde voor studenten in de economie aan de Universiteit van Amsterdam. Het ligt in de bedoeling deze syllabus om te werken tot een
uitgave in de MC Syllabus serie en deze syllabus te introduceren in
het hoger beroepsonderwijs.

Aan het eind van het jaar werd een begin gemaakt met de voorbereidingen voor een werkweek ''Markov programmering", die in het najaar
van 1971 gehouden zal worden. De bedoeling van deze werkweek zal
zijn de deelnemers enige ervaring bij te brengen in het gereed maken van bepaalde typen van beslissingsproblemen voor een standaard-
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aanpak met behulp van Markov programnering.

Werkgroep "Netwerktheorie"
Er is een begin gemaakt met de bestuderi ng van stromingen in netwerken aan de hand van het boek "Flows in Networks" van L.R. Ford en
D.R. Fulkerson. De leden van de afdeling zullen de voordrach ten tijdens de bijeenkan sten Van deze werkgroep verzorgen .

Jac.M. Anthonisse

"Boole' se nethoden", 27 februari,
20 maart en 10 april.

Jac.M. Anthonisse

"Reductie van stelsels vergelijk ingen", 18 decenber.

Van 14-18 septenber vond in Den Haag het 7th Mathematical Programning
Symposium plaats, waaraan alle leden van de afdeling deelnamen.
Jac.M. Anthonisse had bovendien zitting in de organisati econmissi e
van dit congres. Verder woonden enkele leden van de afdeling de Statistische Dag van de Vereniging voor Statistiek bij, die op 4 jtmi
in Rotterdam plaatsvon d.

De medewerkers van de afdeling verleende n zc:Mel aan industrie en bedrijfsleve n, aan wetenscha ppelijke instelling en als aan particuli eren een aantal adviezen en consulten op beslisktm dig gebied. Een
lijst van de belangrij kste consulten en opdrachten is opgenomen in
hoofdstuk G.
Daaniaast werd verscheid ene malen medewerking verleend aan studenten
bij het schrijven van scripties over beslisktm dige problemen.
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Ten behoeve van het onderwerpenkaartsysteem van de afdeling werden
alle aanwinsten op beslisktmdig gebied voorzien van een classificatientmmer. Bovendien werd het alfabetische kaartsysteem uitgebreid
met alle in 1970 in belangrijke tijdschriften verschenen artikelen
en met andere belangrijke literatuur.

65

B.6. Verslag van de Rekenafdeling

De leiding van de afdeling berustte bij prof. dr. ir. A. van Wijngaarden, tevens directeur van het Mathematisch Centn.un. De afdeling is
onderverdee ld in twee secties, de Prograrraneersectie, die onder leiding stond van prof.dr: R.P. van de Riet, en de Numerieke sectie
onder leiding van dr. T.J. Dekker.
Binnen de Prograrraneersectie werd op 1 october een subsectie Nonnumerieke Research en Ondetwijs gevonnd, die onder leiding kwam te
staan van dr. J.W. de Bakker. Onder de Rekenafdeling ressorteert
tevens de Machinedienst, waarover de heer J. van Loenen de dagelijkse leiding had.
Dr. R.P. van de Riet werd per 1 septerrber benoemd tot buitengewoon
hoogleraar bij de Vrije Universite it met als leeropdrach t Informatica in de Toegepaste Wiskunde.
Drs. H.C. Brandt Corstius promoveerde op 21 januari tot doctor in de
Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Universite it van Amsterdam.
Promotor was prof.dr.ir. A. van Wijngaarden en coreferent was
prof.dr. F.E.J. Kruseman Aretz. Zijn proefschri ft, getiteld "Exercises in computational linguistics ", verscheen ook in de serie MC
Tracts (als nr. 30).
Drs. G.J.R. Förch, medewerker van de afdeling Toegepaste Wiskunde,
werd met ingang van 1 maart aangesteld als medewerker van de Rekenafdeling, waar hij de leiding van de projectprogranuneurs op zich nam.
Drs. C. de Vreugd ging per 1 october als medewerker over van de Rekenafdeling naar de afdeling Zuivere Wiskunde.
De heer W.P. de Roever slaagde op 25 maart cum laude voor het doctoraalexamen Wiskunde aan de Universite it van Amsterdam en werd per
1 april bevorderd tot medewerker voor een gedeelte van de werktijd
(voor het resterende deel was hij verbonden aan de Vrije Universiteit). De heer W. Hoffmann legde op 13 mei het doctoraalexamen
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Wiskt.mde aan de UvA af en werd per 15 mei bevorderd tot medewerker
voor een gedeelte van de werktijd (voor het resterende deel was hij
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam). Mej. J.M. van Vaalen
behaalde op 23 september het doctoraalexamen Wisktmde aan de UvA en
werd met ingang van 1 october bevorderd tot medewerkster.
Verder werden in de functie van medewerker aangesteld de heer P.W.
Hemker (per 15 januari), ir. H.J.J, te Riele (per 1 mei), J.D.
Alanen, M.S. (per 1 juni), drs. D. Gn.me (per 1 augustus), drs. J.
Wolleswinkel (per 1 october) en drs. C.G. van der Laan (per 1 december). De medewerkers drs . P.J.J. van de Laarschot, drs. K.K. Koksma
en dr. H.C . Brandt Corstius verlieten de dienst resp. per 31 maart,
30 april en 30 november.
In de functie van wetenschappelijk assistent werden aangesteld
nej. J .M. van Vaalen (per 1 maart; zie ook hierboven), en de heren
M. Rem (per 1 septe:rrber), K. Dekker (per 15 septe:rrber) en J .P. Hollenberg (per 1 october). De beide laatstgenoemden hadden daarvóór
een stage numerieke wiskl.Ulde vervuld op de Rekenafdeling (resp. van
15 maart - ·15 septe:rrber en van 1 januari - 30 septenner, waarvan
twee maanden een candidaatassistentschap aan de UvA). Ook werden
dergelijke stages vervuld door de heren J.C.P. Bus (vanaf 1 augustus) en P.A. Beentjes (vanaf 1 septe:rrber). De heer W.E. Baanstra
wetenschappelijk assistent, verliet de afdeling per 30 april na het
afleggen van zijn doctoraalexamen Wisktmde.
Nadat de heren D.T.J. Hoogma, J.C. van Vliet en D.T. Winter het diploma Wetenschappelijk Rekenen A hadden behaald, werden zij per 15
october bevorderd tot programmeur-medewerker. J.C. van Vliet keerde
na vervulling van zijn militaire dienstplicht op 15 noveni>er terug
op de afdeling. De heer R. von Kriegenbergh, programmeur-medewerker,
verliet de afdeling per 30 jl.Uli.
Verder werden in de loop van het jaar aangesteld als secretaresse
mej. H.W. I. Riedewald (per 1 october), in de functie van operateur
de heren A.M.B. de Jong en H.G. Mulder (beiden per 1 januari), de
heer A.G. van Dijk en mej. I. Hogenbijl (beiden m.i.v. 1 augustus),
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en als ponstyp iste 100j. I. Mater, 100j. C.A. C. van der Spek (beiden
per 1 october) , en mevr. M.C. Principa al-la Bast (per 1 februari ).
De operatri ce 100j. J.G.M. Heersche verliet de dienst per 1 jtmi.
lijst 100t de volledig e personee lssamen stelling per 31 decenber
1970 is opgenomen in hoofdstuk G.

De

Personee l SARA
Per 1 september werden in tijdelijk e dienst aangeste ld bij het Mathematis ch Centrum, met de bedoelin g later over te gaan in dienst
van het Academisch Rekencentrum Amsterdam, mej. B.E. van Dorp (als
secretar esse) en als leerling systeemprogramneur de heren S. de Boer,
R. Bosch, V.H.J.M. van den Elzen, F.A.L.M. Goossens, H.N. ten Have,
J.C. Meijer, G. van der Meulen, A.V. Mulder, P. Neufegl ise, H.W.
Noordhoff, J. Post en de dames 100j. G.L.E. Stappers hoef en 100j.
Y.L.M . .Wortel.

1. !~1~~

1.1. ALGOL 68 (A. van Wijngaarden, C.H.A. Koster)
Professo r Van Wijngaarden en C.H.A. Koster zetten htm bemoeiingen inzake de vervolmaking van ALGOL 68 voort. In het
kader van een internat ionale werkgroep van voornamelijk
Franse signatuu r werd door Koster meegewerkt aan de totstand koming van een rapport bevatten de een evaluati e van ALGOL 68.
Hij werkte verder aan onderzoek van theoreti sche eigenschappen van variante n van de voor de definiti e van ALGOL 68 gebruikte two-leve l granmati ca, en gebruikt e de resultat en
hiervan voor de construc tie van een compiler-compilerprogramma voor de vertalin g van door zgn. affix-gra rranatica 's
beschreven talen, in het bijzonde r van ~L 68. Voorstel len met betrekki ng tot eventuel e uitbreid ingen van ALGOL 68
werden door hem, in samenwerking met Meertens en de Bakker,
op hun merites getoetst .
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1.2. Progranuneertheorie (J.W. de Bakker)
Het onderzoek met betrekking tot een axiomatische karakterisering van ftmdamentele programneerconcepten werd voortgezet. Een tweetal artikelen, waarvan er één een enigszins
bewerkte en uitgebreide versie van rapport MR 94 bevatte,
kwam gereed; deze zullen in 1971 in deel 188 van de
Springer Lecture Notes in Mathematics verschijnen. Verder
werden er diverse toepassingen van Scott's algebraïsche
theorie van progranma-equivalentie ontwikkeld.
1.3. Natuurlijke taal (G.H.A. Kok)
Met de conceptie en implementatie van een vraag-antwoord
prograrrona, waarmee betekenisaspecten van natuurlijke talen
onderzocht kunnen worden, werd een begin gemaakt. Dit progranuna ftmctioneert als model voor het veiwerken van in natuurlijke taal gestelde informaties en geeft blijk van verkregen ''begrip" door het beantwoorden van vragen.
2. Y!!~!~!~P.!g~~-Y~-~~!-~l~~Y~!~~~

2.1. Bibliotheek in MICRO (K.K. Koksma)
Het bedrijfssysteem werd uitgebreid met
ciliteit, waarin voorvertaalde ALGOL 60
men ktmnen worden. Dit systeem kreeg de
Inmiddels zijn in deze bibliotheek o.a.
de MC Tracts 22 en 23 opgenomen.

een bibliotheekfaprocedures opgenonaam MICRO 48KL.
de procedures uit

2.2. Magneetbanden in MICRO 48KL (R. Brinkhuijsen)
Met behulp van magneetband apparatuur werd het bedrijfssysteem MICRO 48KL zodanig uitgebreid dat de volledige status
quo van de X8 en het trorrunelgeheugen vastgelegd ktmnen worden op magneetband. Daardoor is het mogelijk geworden de
veiwerking van een lopend programma te stoppen en het op
een willekeurig later tijdstip weer voort te zetten. Bovendien heeft de ALGOL prograrraneur nu de mogelijkheid gekregen
de inhoud van zijn trorrmelgeheugen op magneetband vast te
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leggen. Het resulterend e bedrijfssys teem werd MCALL genoemd.
2.3. Codeprocedures (H.L. Oudshoorn)
De procedures mea 2006-2032 uit MC Tract 22 werden gecodeerd en in de bibliotheek van MO\LL opgenomen. Een aanzienlijke versnelli11g van de uitvoering van de overige procedures uit MC Tract 22 was hiervan het resultaat. Tevens
werd een aantal codeprocedures voor bitmanipula ties geschreven.

2.4. Automatische administrat ie (P. Beertema)
In verband met de invoering van het MILLI-systeem (zie punt
3) is het MCALL-systeem uitgebreid met programnatuur die de
automatische administrat ie verzorgt.
2.5. Overige uitbreiding en (H.W. Roos Lindgreen, J.V.M. van der
Grinten)
Door H.W. Roos Lindgreen werd de mogelijkhei d onderzocht om
de output van een ALGOL prograrrana rechtstreek s aan de compiler aan te bieden, waardoor de tussenfase in de vorm van
ponsband overbodig wordt. Verder ontwikkelde hij een aantal
voorziening en om met behulp van de teleprinter te converseren met een ALGOL prograrmna. Ten behoeve van de conq>atibiliteit van het MCALL-systeem en het MILLI-systeem implementeerde J.V.M. van der Grinten inleesproce dures voor ISO-code in het MCALL-systeem.

Op 1 october van het verslagjaar werd het nrultiprogramnerings-

systeem MILL! in bedrijf gesteld. Dit systeem is ontworpen door
prof.dr. F.E.J. Kruseman Aretz van het Natuurkundig Laboratorium
van de N.V. Philips' Gloeilampen Fabrieken (Waalre).
3. 1. Bibliotheek in MILL! (J.V.M. van der Grinten, C. Zuidema)
Voorbereidingen werden getroffen om ook aan het bedrijfssys teem MILLI een bibliothee kfaciliteit toe te voegen. Voor
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een belangrijk gedeelte werd daarbij aangesloten bij het
werk genoenrl in punt Z.1. Het vrij-locateerbaar voorvertalen van bibliotheekprocedures is echter anders opgezet.
Bovendien is de Jl'()gelijkheid toegevoegd om anonieme procedures op te nemen. Verwacht wordt dat in het begin van
1971 dit nieuwe systeem in bedrijf zal worden gesteld.
3.Z. Overige aanpassingen (P. Beertema)

Aan het MILLI-systeem werd o.a. een sectie voor het copiëren met controle van ponsband en de Jl'()gelijkheid tot gebruik van een bandponser in batch toegevoegd. Tevens werd
een plotter sectie geschreven tezamen met een bijpassend
systeem van ALGOL procedures gebaseerd op MR. 73, welke opgenomen zullen worden in de bibliotheek van het MILLI-systeem.
De ingebruikneming van de plotter zal daarom pas geschieden
wanneer de bibliotheekfaciliteit is ingebouwd. Een aantal
andere wijzigingen betrof de automatische administratie.
3. 3. Handleiding MILL! (D. Gnme)
Voor het MILLI-systeem werd een gebruiksaanwijzing geschreven. Daarna werden uitvoerige detailtests en tijcbretingen
gedaan. Voor het uitlijnen van de tekst werd een programma (tekstschaaf) geschreven dat per alinea het uitvullen
optimaliseert. Dit programma breekt geen woorden af, maar
kan vrij eenvoudig rret b.v. ''bestespli ts" gecorrbineerd worden. Om het invoeren van parameters in deze tekstschaaf te
vergemakkelijken werd een procedure geschreven welke door
strings geïdentificeerde constanten van de band leest en
deze toekent aan door strings geldentificeerde variabelen
in het prograrrma (data by narne input). Voor het aanbrengen
van wijzigingen in de tekst van bovengenoenrle handleiding
(die op ponsband beschikbaar is) werd een ALGOL· versie van
de Elliott EDITOR geschreven, die met een zeer eenvoudig.
instructierepertoire redelijk efficiënt tekstwijzigingen
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100gelijk maakt.

Ten behoeve van de uitvoering van een timesharing systeem werden uitvoerige studies gemaakt. In het kader van de samenwerking
met het Electronisch Rekencentl1llll van de Rijkslnliversi teit te
Utrecht en het Natuurkl.nldig Laboratorium van de N.V. Philips'
Gloeilampen Fabrieken (Waalre) werd onderzocht in hoeverre een
volledig nieuw systee~ kon worden gemaakt. Daarnaast werd de 100gelijkheid nagegaan om als uitgangspl.nlt het MILL! nrultiprogrammeringssysteem te nemen. De tweede benadering bleek verre de
voorkeur te genieten. In verband daarmee zijn onderzoekingen gedaan betreffende het inbouwen van een filesysteem in en het koppelen van de PDP8 aan MILL!.
4.1. Dynamic storage allocation (L.J.M. Geurts, L.G.L.Th. Meertens, H.W. Roos Lindgreen)
De mogelijkheid werd onderzocht om het ALG'.)L systeem uit te
breiden met een dynamic storage allocation systeem. Hieruit
volgde een ontwerp voor een data structure en enkele efficiënte algoritmen. De resultaten van het onderzoek klnlnen
gebruikt worden zowel bij het ontwerpen van een dynamisch
filesysteem, als bij een eventuele toekomstige uitbreiding
van het ALCDL systeem met gestructureerd e grootheden.
4.2. Het gebruik van de PDP8 (J.V.M. van der Grinten, P.J.W. ten
Hagen)
Het gedrag van het transportsyste em tussen QiAR(]ll (X8) en
de PDP8, het "XPPX kanaal", en het gedrag van het nultiplexersysteem voor het transport tussen PDP8 en de daannee
verbonden terminals werd nader onderzocht. Hieruit resulteerde een aantal transport routines voor de PDP8 voor
"XPPX" en mul tiplexer behandelingen , die de fysische transporten inclusief de behandeling van interrupt en andere
stuursignalen omvatten. Deze routines zijn getest op hun
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samenwerking net een boodschappenprogramna in de X8 geschreven door C. Zuidema. Verder werd een programna in de
PDP8 voltooid, bedoeld voor het verkeer tussen terminals
onderling en net de X8. De nngelijkheid om een terminal
als "remote job entry" station binnen het MILLI-systeem te
gebruiken werd onderzocht. Een begin van een PDP8 sectie
in de X8 is reeds geprogranmeerd.
4.3. Het gebruik van de visual display (P.J.W. ten Hagen)
Er is een begin gemaakt net een onderzoek naar de oogelijkheden om de KV08I visual display, die aan de PDP8 werd gekoppeld, interactief te gebruiken en vanuit de X8 te besturen. Als eerste verkenning werd een progranuna geschreven
om het zogenaamde "life game" van J.H. Conway te demonstreren.
4.4. Hulpmiddelen voor de systeemprogrrumneur
Door Geurts, Meertens en Roos Lindgreen werden onderzoekingen verricht op het gebied van de basisgereedschappen bij
het systeemprogrammeren. Dit resulteerde in een voorstel
voor een basisschil voor een bedrijfssysteem, uitgaande van
een kale machine (ZERO), en in een voorstel voor het gebruiken van een teleprinter als hulmiddel voor de ELAN progrrumneur (TELECON). De oogelijkheden om het ELAN-systeem
uit te breiden met een linking-loader en een MACRO-processor werden bestudeerd door J . Wolleswinkel. G.C.J.M.
Nogarede breidde de ELAN-assembler zodanig uit dat het mogelijk werd om zogenaamde binaire banden te ponsen en een
uitvoerige lijst te maken van alle namen met htm plaats van
definitie en htm plaatsen van aanroep.

5.1 . ALCDL 60 compiler (H.L. Oudshoom, P.J.W. ten Hagen)
Oudshoorn en ten Hagen bestudeerden onder leiding van
prof.dr. F.E.J. Kruseman Aretz de ALCDL 60 vertaler met be-
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trekking tot het optimalis eren van de algoritme die de regeltelling verzorgt tijdens executie van een programna. Zij
assisteerd en hem bij het gereed maken van een publicati e
waarin de ALa:lL 60 vertaler als ALa:lL 60 programna wordt
beschreve n.
5.2. ABC ALa:lL (Fornrula Manipulation) (R.P. van de Riet, W.P. de
Roever, G.A.M. ten Velden)
G.A.M. ten Velden maakte een voorlopig running-sy steem,
bestaande uit een aantal codeprocedures. Verder ontwierp
hij een procedure SIMPLIFY voor het efficiënt , met betrekking tot geheugenruimte, vereenvoudige~ van fornrules.
W.P. de Roever voltooide zijn onderzoek met betrekkin g tot
een exact rationale -ftmctie systeem waarin met integers
van onbegrensde precisie kan worden gewerkt. De resultaten
zijn beschreve n in rapport MR 119/70.
5.3. MIX-systeem (M. Rem, R.P. van de Riet, G.A.M. ten Velden)
Ten behoeve van de ~ leerling-p rograrnme ursopleidi ng werd
door R.P. van de Riet en M. Rem een simulator gemaakt voor
de MIX-computer van Knuth. De MIXAL-assenbler werd gemaakt
door G.A.M. ten Velden.

De hieronder ve!Tll:?lde onderzoekingen werden voor een groot deel
verricht in het kader van de werkgroep Numerieke Algebra (zie
paragraaf C.3.2.).
6.1. Dubbele-l engte berekeningen (T.J. Dekker, J.P. Hollenberg)
Uitgaande van een verzameling ALa:lL 60 procedure s voor
dubbele-l engte arithmetie k (zie de rapporten MR 118/70 en
NR 8/69), werd een procedure geschreven om de normaalvergelijking van lineaire kleinste-k wadratenp roblemen in
dubbele-l engte precisie op te lossen.
6.2. Lineaire stelsels (J.C.P. Bus)
Voor het oplossen van lineaire stelsels werd een procedure
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ontwikkeld, waarin de snelheid van partieel pivoten wordt
gepaard aan de betrouwbaarheid van compleet pivoten (naar
een idee van P.A. Businger (N1..11rerische Matherna.tik, ..:!.§_,
(1971)' p. 360)).
6.3. Nulpuntbepaling (T.J. Dekker, J . C.P. Bus)
In de bestaande procedure zeroin (M:: Tract 23, mea 2310)
werd een aant_a l verbeteringen aangebracht, waardoor een
acceptabele boyengrens voor het benodigde aantal iteraties
verkregen werd: Bovendien werd bereikt, dat nulpunten van
hoge oneven nrultipliciteit veel sneller worden benaderd.
6.4. Eigenwaarden en eigenvectoren (W. Hoffmann)
Het onderzoek betreffende de bepaling van complexe eigenvectoren van reële matrices met behulp van QR-iteratie
werd voortgezet. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in een doctoraalscriptie.
Daarnaast werd onderzoek verricht over de bepaling van
eigenrijen en conditiegetallen en over de Householder
transfonnatie van asynmetrische matrices.
6.5. Niet-lineaire stelsels (J. Kok)
Voor het oplossen van niet-lineaire stelsels werd een aantal procedures ontwikkeld. Een van de methoden vond toepassing bij een minimaxprobleern van P.J. van der Houwen (zie
paragraaf B.3.2., punt 2. 1. ).
6.6. Curve fitting (J. Kok)
De ontwikkeling van een algemeen curve fitting prograrrana
werd afgerond. Het prograrrana werd gebruikt voor het bepalen van electronenverstrooiïngsspectra ten behoeve van een
opdrachtgever.

7.1 . Stelsels stijve differentiaalvergelijkingen (K. Dekker,
P.W. Hernker)
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De hieronder vennelde onderzoekingen werden verricht in het

kacier van de werkgroep Stijve Differentiaalverge lijkingen
(zie paragraaf C.3.1.). Enige methoden werden getest op
efficiëntie bij het oplossen van stijve differentiaalverge lijkingen, o.a. Rl.mge-Kutta en varianten hierop, de partieel inpliciete methode van Saul'yev en de exponential
fitting methode van Lawson. Ook werd onderzocht de toepasbaarheid van lineaire meerstapsmethoden. Speciale aandacht
werd besteed aan de stabiliteit. Voor de lineaire meerstapsmethoden werden procedures opgesteld die op flexibele
wijze het variëren van staplengte en orde JJOgelijk maken.
7.2. Diffusieprobleem (C. de Vreugd)
Ten behoeve van een opdrachtgever werd, in samenwerking met
P.J. van der Houwen (afd. Toegepaste Wisktmde), langs m.urerieke weg een oplossing voor een diffusieprobleem met discontinue beginvoorwaarden bepaald (zie rapport 1N 58/70).
7.3. Fast Fourier transform (H.J.J. te Riel e)
Het onderzoek op dit gebied, dat deels ten behoeve van opdrachtgevers werd verricht, bestond uit het testen en met
elkaar vergelijken van enige bestaande procedures.

8.1. Automatische enquêteverwerking (P. Beertema, G.J.R. Förch,
W.N. van Nooten)
Het standaardprograrrrna voor enquêteverwerking is verder
uitgebreid. Er werd o.a. een aantal statistische toetsen
ingevoerd. Voorzieningen zijn getroffen om het prograrrrna
in de procedurebibliothe ek van het M:ALL-systeem op te nemen. Er is ook een progranma geschreven om het besturingsprograrrrna op syntactische correctheid te testen.
8.2. Sorteren (G.H.A. Kok)
Een stelsel sorteerprocedures voor algemeen gebruik kwam
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gereed. Een beschrijving is gegeven in rapport MR 120/70.
Van deze procedures is o.a. gebruik gemaakt bij het sam:lnstellen van een drietal bibliotheekindexen met behulp van
de XB (zie paragraaf B.1.S.c).
8.3. Classificatiemethoden (M.H. van Emden)
Het onderzoek naar wiskundige grondslagen voor classificatiemethoden werd, deels ten behoeve van een opdrachtgever,
voortgezet. Hierbij werd vooral aandacht besteed aan de
definitie, bij een covariantiematrix, van begrippen analoog aan de informatietheoretische begrippen "interactie"
en "redtmdantie". Een proefschrift is in voorbereiding.
9.

ÇQ!IJPY!~r~~!

(L.J.M. Geurts, L.G.L.Th. Meertens)

Het contact van Geurts en Meertens met de Computer Arts Society
breidde zich verder uit. Op 2 mei richtten zij een Nederlandse
afdeling op, de Computer Arts Society Holland (CASH), die aan
het eind van 1970 60 leden telde. Het secretariaat daarvan is in
het Mathematisch Centnnn gevestigd. In de zorrer namen zij als
leraar deel aan een prograrrrreercursus voor kunstenaars in Londen, georganiseerd door de Corrqmter Arts Society. Op uitnodiging
van de werkgroep voor COJJI>Uters en Woord, Beeld en Geluid gaven
zij een lezing "Creative use of corrputers" op een internationaal
SYJJI>osium. Met htm ''kristal structuren" (patronen van zwarte en
witte vierkantjes, geprograrrrreerd naar een proces veiwant met
de groei van kristallen in de natuur) behaalden zij eervolle vermeldingen in de 8th Annual CoJJI>uter Art Contest, uitgeschreven
door CoJJI>uters and Automation en in een wedstrijd door de
Association for CoJJI>uting Machinery. Tevens exposeerden zij een
aantal ''kristal structuren" op een tentoonstelling van computerktmst, georganiseerd door Bührmann's Papiergroothandel N.V.

Er werà een werkgroep Theorem proving, die onder leiding staat
van dr. J.W. de Bakker, opgericht. Deze hield zich bezig rret de
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studie van het mechanisch genereren en verifiëren van bewijzen,
en met mogelijke toepassingen. Door mej. J.M. van Vaalen werd
een progrannn~ ontwikkeld voor het verifiëren van bewijzen voorkomend in rapport MR 94. Een voorlopig verslag hiervan werd gegeven in haar doctoraalscriptie.
11.

~!ë1!h~2!!~

(J.D. Alanen)

Een eerste versie werd voltooid van een proefschrift (in te
dienen bij de Yale University, USA) betreffende toepassingen
van de computer bij een studie van statistische eigenschappen
van de som s(n) van de echte delers van het natuurlijk getal n,
en van de met behulp van s(n) gedefinieerde aliquot reeksen
(perfecte getallen, bevriende getallen en verwante getallen).

In het verslagjaar was een groot aantal leden van de afdeling betrokken bij cursussen, die door of met iredewerking van het Mathematisch Centrum werden georganiseerd. In het bijzonder valt daarbij te vermelden de in september begonnen dagopleiding systeemprogrammering voor de toekomstige ARA-systeemprogramrneurs. Deze cursus, die veel tijd en mankracht in beslag nam, stond onder de supervisie van J.W. de Bakker, terwijl de organisatie grotendeels in
handen was van J .D. Alanen.

Aan de opleidingen voor het examen Wetenschappelijk Rekenen A werkten mee M.H. van Emden, J. Kok, C. J. Roothart, C. de Vreugd en D. T.
Winter. In de loop van het jaar werden vier cursussen "ALGOL 60" gegeven, waarbij C. Zuidema eenmaal en G.H.A. Kok driemaal als docent
optraden. Van de bij deze cursus behorende MC Syllabus kwam de tweede druk uit.
R.P. van de Riet en T.J. Dekker hadden de leiding van een oriënterende cursus "Informatica", die in het najaar gehouden werd voor
wiskundeleraren verbonden aan het Vl-f.[). Ook W.P. de Roever werkte
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aan deze cursus, die plaatsvond in het kader van het oriënterend colloquitun voor wisktmdeleraren, mee.
C.H.A. Koster gaf een twee weken in beslag nemende interne cursus "FORTRAN" ter voorbereiding van een later gegeven cursus
voor de toekomstige ARA-prograrrrneurs.
In opdracht van een industriële onderneming werd in samenwerking met de afd. Zl,rivere Wisktmde een viertal cursussen "Computerwisktmde" gegeven in de verzorging waarvan C.J. Roothart
een belangrijk aandeel had. Ten behoeve van een aantal medewerkers van een tmiversitair instituut vond een cursus "Gebruik
enquêteprogranuna" plaats, die mede verzorgd werd door H.J.J. te
Riele.
Nadere bijzonderheden over de hierboven genoemde cursussen zijn
opgenomen in hoofdstuk C.
W~!!5&!9~2~~

1. Werkgroep "Stijve Differentiaalvergelijkingen"
De werkgr~p, die in januari in samenwerking met de afdeling
Toegepaste Wisktmde werd opgericht, staat onder leiding van
T.J. Dekker en P.J. van der Houwen (zie ook onder paragraaf
C.3.1.).

2. Werkgroep ''Ntunerieke Algebra"
Deze in mei gevormde werkgroep staat onder leiding van T.J.
Dekker. Nadere gegevens ZlJn opgenomen in de paragrafen
B.6.2., ptmt 6 en C.3.2.
3. Werkgroep "Theorem proving"
Deze werkgroep staat onder leiding van J.W. de Bakker (zie
ook onder paragraaf B.6.2., ptmt 10).

Een groot aantal nationale en internationale congressen werd
door medewerkers van de afdeling bijgewoond. De GAf.t.1 Tagtmg,
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die van 6 t/m 9 april te Delft plaatsvon d, werd bezocht door
R.P. van de Riet. Het Internatio nal Computing Symposion 1970,
dat door de ACM en de Gesellsch aft für Mathematik tmd Datenverarbeittmg op 21 en 22 april te Bonn georganis eerd werd, werd
bezocht door mej. J.M. van Vaalen, P.J.W. ten Hagen, H.L. Oudshoorn, L.G.L.1h. Meertens, L.J.M. Geurts, P. Beertema, G.C.J.M.
Nogarede, G.A.M. ten Velden, J.V.M. van der Grinten, R.P. van de
Riet, C. Zuidema, H.W. Roos Lindgreen en R. Brinkhuij sen.
R. Brinkhuij sen, C.H'.A. Koster en W.P. de Roever namen deel aan
een Seminar on Automata 1heory and Mathematica! Linguisti cs. georganisee rd door het Mathematisch Instituut van de Rijkstmiv ersiteit te Utrecht. Aan de door dezelfde instellin g georganis eerde seminaria Introduct ion to the theory of semantics of programming languages en Automata theory werd deelgenomen door W.P. de
Roever en mej. J .M. van Vaalen.
Het seminarium Kritische Computerkeuze en Evaluatie , op 15 en 16
decenber georganis eerd door het Nederlands Opleiding sinstituut
voor Informati ca te Amsterdam, werd door R. Brinkhuij sen bijgewoond. J.V.M. van der Grinten nam deel aan de NATO surranerschool
Datastruc tures and Computer Systems, welke in augustus te
München gehouden werd.
L.J.M. Geurts, L.G.L.1h. Meertens, H.W. Roos Lindgreen en P.J.W.
ten Hagen bezochten het symposium Interactiv e Computer Graphics
van 26 - 28 october te Delft. Beide eerstgenoemden bezochten ook
het Symposion of the Dutch working group for computers and
verbal, visual and sonal research, dat te Delft en Amsterdam op
20 - 21 maart plaatsvon d.
J.D. Alanen, T.J. Dekker, J. Kok, R.P. van de Riet, W.P. de
Roever, C.J. Roothart en A. van Wijngaarden namen deel aan de
IFIP World Conference on Computer Education , die van 24 - 28
augustus te Amsterdam plaatsvon d. De IFIP Werking Conference
on ALGOL 68 Irrplementation, gehouden te München van
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20 - 24 juli, werd bijgewoond door J.W. de Bakker en C.H.A.
Koster. De IFIP W.G. 2.1. bijeenkomst, van 27 - 31 juli te
Habay la Neuve gehouden, werd bij gewoond door A. van Wijngaarden en C.H.A. Koster. Sruren met J.W. de Bakker nam A. van
Wijngaarden ook deel aan de IFIP W.G. 2.2. bijeenkomst, die
van 8 - 11 september te Boston plaatsvond.
J.W. de Bakker nam verder deel aan een symposium over Theory of
Progranrning (6 - 8 april aan de University of Warwick, UK) en
een symposium over Fonnal Semantics (14 en 15 september in het
Courant Institute te New York). Op 20 jtmi woonde hij te Parijs
een bijeenkomst bij waar een OECD rapport betreffende ftmdamenteel onderzoek in de infonnatica besproken werd.
In het kader van een project ter evaluatie van ALOOL 68, nam
C.H.A. Koster deel aan twee bijeenkomsten, die resp. van 22 - 28
februari in St. Pierre de Chartreuse en van 11 - 13 jtmi in
Geneve plaatsvonden.
W.P. de Roever bezocht het seminarium "Elements de Sémantique
Fonnalisée de Langues de Progranunation", georganiseerd door
het Centre Automatique de l'Ecole des Mines van 23 - 25 november
te Fontainebleau.

De Rekenafdeling verrichtte zeer veel werkzaamheden ten behoeve
van andere afdelingen van het M: en ten behoeve van opdrachtgevers
van buiten het M:. De externe opdrachten werden zowel door wetenschappelijke instellingen als door overheid, industrie en bedrijfsleven verstrekt. Meermalen gaf een opdracht aanleiding tot verder
wetenschappelijk onderzoek.
Gebruikers van de electronische rekenapparatuur deden veelvuldig
een beroep op de dienst Programma-adviezen, wanneer zich problemen
bij het progranmieren voordeden.
Een uitgebreide lijst van onderwerpen van de belangrijkste opdrachten is opgenomen in hoofdstuk F. Hieruit blijkt duidelijk de grote
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verschei denheid van opdracht gevers.

De machinedienst zorgde voor het verwerken van de aangeboden progranuna' s op de X8/PDP8 installa tie, alsmede op de X1 installa tie.
Ook werden de benodigde ponswerkzaamheden verricht .

De X8 configu ratie werd dit jaar uitgebre id met geheuge nprotect ie
en een magneetbandeenheid. De PDP8/I configu ratie werd uitgebre id
met een graphica l display KV8I, gekoppeld aan een z.g. joystick ,
een 4K kerngeheugen, een snelle ponsband lezer en een 32K schijven controle ëenheid. De overige in gebruik zijnde apparatu ur staat opgesomd in paragraa f B.1.7.
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C. OVERZIQ-IT VAN COLLCX2UIA, CURSUSSEN EN VOORDRACTITEN

c. 1•

ÇQ!!~ê:

1.1. Elliptische Differentiaalvergelijkingen

De leiding van dit colloquium, dat in sairenwerking met de Universiteit van Amsterdam door de afd. Toegepaste Wiskt.mde werd
georganiseerd en dat in october 1969 begon, was in handen van
prof.dr. E.M. de Jager (UvA) en prof.dr. H.A. Lauwerier (M:).
Het werd afgesloten met de volgende voordrachten:
B. Dijkhuis (M:)

- Over de invloed van numerieke
fouten bij variatieberekeningen.

P.P.N. de Groen (VU),
E.M. de Jager (UvA) en
N.M. Temme (M:)

- Singuliere storingsproblerren
voor elliptische differentiaalvergelijkingen.

R.J. de Vogelaere (UvA)

- Optima! cyclic alternating direction iteration.

W.P. van den Brink (UvA)

- I.N. Vekua's theorie der elliptische differentiaalvergelijkingen rret analytische coëfficiënten.

De teksten van deze voordrachten zijn als de hoofdstukken 8,9,
10 en 11 opgenorren in MC Syllabus 9. 2, die in de loop van het
verslagjaar verscheen.
1.2. Halfalgebra's en Positieve Operatoren
Dit colloquium, dat in samenwerking rret de Vrije Universiteit
door de afd. Zuivere Wiskt.mde werd georganiseerd, stond onder
leiding van prof.dr. M.A. Kaashoek (VU). Het werd afgesloten
met de volgende voordrachten:
W.J. de Schipper (VU)

- Het spectn.un van positieve operatoren in complexe Banach roos-

ters.

83

H. Bart (VU)

- Operatorpolynomen met positieve
coëfficiënt en

H.G.J. Pijls (UvA)

- Over operatoren die een strikte
halfalgebra voortbrenge n

M.A. Kaashoek (VU)

- A note on strict locally compact
semi -algebras .

De tijdens het colloquium behandelde stof zal geblllldeld worden
in een uitgave in de serie M'.: Syllabus.
1.3. Abelse Variëteiten
Dit seminariurn werd door de afd. Zuivere Wiskllllde in samenwerking met de Universite it van Amsterdam georganisee rd en begon
in october 1970. De leiding was in handen van prof .dr. F. Oort
(UvA) en drs. P.S. Stobbe (M'.:). In de wekelijkse bijeenkomsten
werden de volgende voordrachte n gehouden:
N. Ootes (UvA)

- Eindige co111T1Utatieve groepenschema's 1

H.W. Lenstra Jr. (UvA)

- Eindige corrunutatieve groepenschema's 2

P. van Emde Boas (M'.:) en - Lijnenbundels en de "stelling
P.S. Stobbe (M'.:)
van de kubus"
P. van FJnde Boas ('M::)

- Pic is kwadratisch

J. G. H.C. van Tuyll (M'.:)

- Functors of Art in rings

C. de Vreugd (MC)

- Witt vectoren

A. H:>lleman (VU)

- Groepenschema's van hoogte

A.H.G. Rinnooy Kan (RU
Leiden)

- Frobenius morfisme en Verschiebllllg

Het seminariurn wordt in 1971 nog voortgezet. De behandelde stof
zal te zijner tijd worden gepubliceer d in een M'.: Tract. De
teksten van de voordrachte n zullen gebl.llldeld worden in een uitgave in de serie M'.: Syllabus.
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1.4. Markov programnering
Dit colloquit.nn werd georganiseerd door de afd. Mathematische
Besliskunde in samenwerking met het Instituut voor Actuariaat
en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam. Het stond
onder leiding van prof.dr. G. de Leve. De in de literatuur
verspreide artikelen over Markov beslissingsproblemen met eindige of aftelbare toestandsruimte en discrete tijdsparameter
werden behandeld door A. Hordijk en H.C. Tijms. Als optimaliteitscriteria werden beschouwd de totale veIWachte verdisconteerde kosten en de genûddelde verwachte kosten per tijdseenheid. Voor deze criteria werd voornamelijk aandacht besteed
aan de existentie van optimale strategieën. De bij dit colloquit.nn behorende syllabus verscheen als rapport BC 1/70.
1.5. Orthogonale Polynomen
In deze serie voordrachten door prof.dr. R.A. Askey (gastmedewerker van de afd. Toegepaste Wiskunde), die in 1969 was
begonnen, werden nog drie voordrachten gehouden. De publicatie
in rapport TC 51/70 van de in totaal acht voordrachten werd
verzorgd door H. Bavinck en M. Bakker (beiden afd. Toegepaste
Wisktmde).
1.6. Waarschijnlijkheidsrekening
Dit colloquit.nn wordt reeds jarenlang georganiseerd door de afdeling Mathematische Statistiek in samenwerking met het Instituut voor Toepassingen van de Wisktmde van de Universiteit van
Amsterdam en staat onder leiding van prof.dr. J.Th. Rtmnenburg
(UvA). De volgende voordrachten werden in het verslagjaar gehouden:
A.A. Balkema (UvA)
L.F.M. de Haan (M'.:)

- Markov processen en contractiehalfgroepen
Zwakke convergentie van maxima
van steekproeven
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W. Vervaat (UvA)

- De plaatsen van records in een rij
onafhankel ijke, identiek verdeelde
stochastisc he variabelen.

De door A.A. Balkema behandelde stof verscheen in rapport

se 21170.
1.7. Mathematische Statistiek
Dit colloquilDll wordt door de afdeling Mathematische Statistiek
sinds 1968 georganisee rd in samenwerking met het Centraal Rekeninsti tuut van de Rijksllllive rsiteit te Leiden en staat onder leiding van prof.dr. W. R. van Zwet (RU Leiden). In het verslagjaar
werden de volgende voordrachte n gehouden:
G.R. Shorack (M::)

- Tbe two-sample elll'irical process

W.R. van Zwet (RU Leiden)

- Enige ondeiwerpen uit de schattingstheorie

W.R. van Zwet (RU Leiden)

- De "likelihood ratio" toets voor de
multinomiale verdeling .

1. 8. Combinatorial Set Theory
In deze voordrachte nserie, die reeds in 1969 begonnen was, hield
dr. I. Juhász, gastmedewerker van de afd. Zuivere Wiskllllde, nog
vier voordrachte n. In de serie M:: Tracts zal een uitgave verschijnen waarin de tijdens deze voordrachte n behandelde onderwerpen in een appendix uitgebreid aan de orde kanen.

2. 1. ALCDL 60
In de loop van het jaar werden vier cursussen ALOOL 60 gegeven
(eenmaal door drs. C. Zuidema, driemaal door drs. G.H.A. Kok),
waaraan door in totaal 240 cursisten van velerlei studierichtingen werd deelgenomen. Deze cursussen, waaraan ook demonstraties en practica waren verbonden, namen telkens 5 dagen in be-
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slag. Ze waren zodanig opgezet dat de cursist na afloop in
staat is zich zelfstandig verder te bekwamen in het progranuneren.
2.2. Oriënterende cursussen voor leraren
a. Maattheorie
Het in 1969 begonnen oriënterend colloquium Maattheorie voor
wiskt.mdeleraren verbonden aan het VHM) en andere belangstellenden werd dit jaar voortgezet. De organisatie was in handen van de afdeling Zuivere Wiskt.mde, welke afdeling tevens
een aantal sprekers leverde (zie paragraaf B.2.3). De wetenschappelijke leiding had mej. drs. J.M. Geysel. De organisatorische voorbereiding werd verricht door een adviescommissie
die als volgt was samengesteld:
mej. T.W.A. van Gessel (Amsterdam);
dr. H.H. Buzeman (Amsterdam);
dr. W.J. Fuss (Aerdenhout);
W.J.F. Hertoghs (Rijswijk);
A.M. Kokkelkoren· (Heemstede);
W.P.J. Koster (IJmuiden);
dr. H. M:>oy (Amsterdam);
R. Troelstra (Hilversum);
J. van de Ltme (M::).
b. Infonnatica
Voornoemde commissie besloot in het najaar opnieuw een colloquitnn voor leraren verbonden aan het VHMJ e.a. te organiseren.
Als onderwerp werd gekozen Infonnatica. De wetenschappelijke
leiding van dit colloquium was in handen van prof.dr. R.P.
van de Riet en dr . T.J. Dekker (beiden van de Rekenafdeling).
fuor professor van de Riet en drs. W.P. de Roever werd begonnen met een inleiding in het progranuneren van rekenautomaten.
De cursus zal in 1971 nog worden voortgezet.
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2.3. Leergang Mathematische Besliskunde

De in het najaar van 1969 begonnen ronde van de leergang Mathematische Besliskunde is in mei van het verslagjaar beëindigd. De
gedeelten over waarschijnlijkheid srekening en statistiek werden
gedoceerd door leden van de afdeling Mathematische Statistiek,
de overige onderwerpen door leden van de afdeling Mathematische
Besliskunde. Daar het zich in het najaar van 1970 liet aanzien
(naar later bleek teh onrechte), dat de belangstelling voor de
leergang afnam, werd besloten de opzet te wijzigen. In 1971 zal
een proef genomen worden met een beknopte leergang, die gedurende drie weken zal plaatsvinden. De tot nu toe behandelde stof zal
iets worden ingekrompen, terwijl er meer gelegenheid zal worden
geboden tot het maken van oefeningen. De hiervoor benodigde extra
tijd wordt verkregen door de behandeling van de gedeelten over
wiskunde, waarschijnlijkheid srekening en statistiek achterwege
te laten. In de syllabusserie die bij de leergang wordt uitgegeven, verscheen in de loop van het jaar deel 1. 7b, waarin -stapsbeslissingsproblem en met equidistant gelegen beslissingstijdsti ppen worden behandeld. Tevens werd het manuscript van deel 1.7c
in gereedheid gebracht. Dit deel zal in de loop van 1971 in definitieve vorm verschijnen. Van de uitverkochte delen (1.5, 1.6a,
1.7a en 1.8) zal getracht worden eveneens in 1971 herziene uit- ·
gaven te doen verschijnen. Bovendien is verder gewerkt aan de
voorbereiding van deel 1.6b over wisktmdige programmering.
00

2.4. Besliskundig Analist
Het Raadgevend Efficiency Bureau Bosboom en Hegener heeft zich
wegens interne reorganisaties uit de organisatie van deze cursus
teruggetrokken. Als gevolg hiervan wordt de cursus voortaan alleen in samenwerking met het Adviesbureau voor Kwaliteitsbeleid
en Besliskunde ir. J. van Ettinger en J. Sittig N.V. (Rotterdam)
gegeven. De cursus geeft een tweejarige opleiding voor het
examen O.R.-analist van de Vereniging voor Statistiek. In mei
1970 is de cursus, die in het najaar van 1968 was begonnen, vol-
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tooid. De in november 1969 begonnen cursus, waarvoor 13 deelnemers hadden ingeschreven, is in het verslagjaar voortgezet. De
vijfde cursus is begonnen in het najaar van 1970. Het deelnemersaantal hiervoor bedroeg 9. Verschillende hoofdstukken van de leidraad bij de cursus werden herschreven. Mede in verband met de
overgang op een nieuw standaardleerboek werden bijna alle hoofdstukken herzien en herdrukt. Vijf medewerkers van de afdeling
Mathematische Besliskunde werden ingeschakeld bij de instructie
voor de cursus. Evenals in voorgaande jaren is voor de deelnemers
een excursie georganiseerd. De coördinerende en administratieve
werkzaamheden zijn verzorgd door het Mathematisch Centrum, terwijl ook het financiële beheer aan het M:: was toevertrouwd.
2. 5. Vacantiecursus
medewerking van de afdeling Zuivere Wiskunde werd ook dit
jaar weer een vacantiecursus voor wiskundeleraren verbonden aan
het VHM:) en andere belangstellenden georganiseerd. Het centrale
thema van de cursus was "Computer en Onderwijs". Tij <lens de eerste dag van de cursus werden de voordrachten verzorgd door
prof. ir. D.H. Wolbers, die sprak over "Principe en ontwikkeling
van de digitale computer", en prof.dr.ir. A.J .W. fuijvesteijn,
die een voordracht getiteld "Toepassingen van computers" hield.
Tijdens de tweede dag werd door de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven een computerdemonstratie verzorgd onder
leiding van ir. J.P.T. Olislagers, waarvoor het Mathematisch
Centn.nn deze N.V. zeer erkentelijk is. Verder werkten hieraan
mee ir. P.C. de Bruyn, drs. A.R. Bakker, W. van de Klooster,
W.J.H. Hofman, ir. C.F.E. Barneveld-Binkhuysen, J.L.C. Suys en
J.A. Versandvoort . De cursus vond plaats in het gebouw van de
Technische Hogeschool te Eindhoven. De voorbereiding van deze
cursus berustte bij een adviescorranissie die samengesteld was uit
vertegenwoordigers van MC en van onderwijsinstellingen in
Nederland:
~t

dr. J.K. van den Briel (Heemstede), voorzitter;
drs. F.J.M. Barning (MC), secretaris;
dr. H.A. Gribnau (Haarlem);
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prof.dr. F. Loonstra (Den Haag);
drs. J.W. Solberg (Eindhoven);
dr. A.W. Grootendorst (Den Haag);
prof.dr.ir. W. Eckhaus (Amstelveen);
drs. M. Kindt (Bennekom);
prof.dr. M.A. Kaashoek (VU, Amsterdam)
J. van de Ll..Dle (M:).
Laatstgenoemde werd belast met de uitvoering van de door de commissie genomen besluiten. Tijdens deze vacantiecur sus werd in
verband met de "Internatio nal Conference on Conqmter and Education" te Amsterdam door de bibliotheek met medewerking van de
afdeling Zuivere Wiskl..Dlde en het Nederlands Studiecentn.un voor
Informatica een representat ieve collectie boeken en tijdschriften over het cursusthema tentoongest eld. Evenals in voorgaande
jaren werd daarnaast een tentoonstel ling gehouden van recente
leer- en studieboeke n over wiskl..Dlde. Hieraan verleenden de Paedagogische afdeling van de Rijks1..D1iversiteit te Utrecht alsmede
enige importeurs en uitgevers hl.Dl medewerking.
2.6. Topologie
De in september 1969 onder auspiciën van het Mathematisch Centnun
te Den Haag begonnen cursus ''Topologie" met als docent dr. J.M.
Aarts (Technische Hogeschool Delft) werd in de loop van 1970 beeindigd. De organisatie van deze cursus berustte bij de afdeling
Zuivere Wiskl..Dlde. De tekst van de voordrachte n werd gebtmdeld in
de syllabus ze 73/ 70.
2.7. Getaltheori e
In septerrber 1970 werd een begin gemaakt met een cursus "Getaltheorie", waarbij dr. H.G. M:lijer (Technische Hogeschool Delft)
als docent optrad. De cursus zal in 1971 worden voortgezet en de
voordrachten zullen worden geb1..D1deld in een syllabus. De afdeling
Zuivere Wiskl..Dlde is belast met de organisatie van deze in Den
Haag gegeven cursus.
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2.8. Wetenschappelijk Rekenen A (W.R.A)
Onder auspiciën van het Mathematisch CentlUlllwerd gedurende het
verslagjaar een aantal cursussen gegeven.
a. De in september 1967 begonnen cursus, opleidend voor het examen
W.R.A in 1970, werd voortgezet. Deze cursus werd te Delft gegeven door medewerkers van de Technische Hogeschool aldaar.
Het examen werd afgenomen door de examencommissie Wetenschappelijk Rekenen A gevestigd te Delft.
b. De in september 1968 begonnen cursus, die opleidt voor het
examen W.R.A in 1970, werd voortgezet. Deze cursus werd in het
Mathematisch Centn.un gegeven door drs . F.J.M. Barning (analyse
en lineaire algebra) en ir. M.H. van Emden (ntunerieke wisktmde en programneren met practictml). Het examen werd in het M::
afgenomen door de examencommissie Wetenschappelijk Rekenen A
gevestigd te Amsterdam.
c. De in 1969 begonnen cursus, opleidend voor het examen W.R.A
in 1972, werd voortgezet. De cursus wordt gegeven te Delft
door medewerkers van de Technische Hogeschool aldaar.
d. In 1970 werd in het Mathematisch Centn.un begonnen met een cursus opleidend voor het examen W.R.A in 1972. Deze cursus
wordt gegeven door drs. P. S. Stobbe (analyse en lineaire
algebra) en drs. J. Kok (programneren en ntunerieke wisktmde)
met medewerking van drs. C. de Vreugd (analyse vraagstukken)
en D.T. Winter (practictml programneren).
In verband met de reorganisatie van het examen W.R.A, waartoe
enige plaatselijke examencommissies o.a. te Amsterdam en Delft
werden opgericht, is de opzet van de cursus W.R.A als volgt gewijzigd: de cursus bestaat uit een onderbouw (analyse en programmeren) met een duur van één trimester, gevolgd door een algebraïsch deel (lineaire algebra, inleiding in statistiek en besliskunde en numerieke algebra) en een analytisch deel (analyse
en ntunerieke analyse), elk met een duur van een jaar. Ten behoeve van het onderdeel lineaire algebra nnakte P. S. Stobbe een be-
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gin met het schrijven van een syllabus, die in de loop van 1971
zal verschijnen.
2.9. FORTRAN
Door C.H.A. Koster werd ten behoeve van een aantal medewerkers
van het M:: een interne cursus FORTRAN gegeven. Deze cursus duurde twee weken en vond plaats in november (zie ook onder paragraaf B.6.3.).
Aansluitend hierop werd in het kader van de ARA-systeemprogrammeursopleiding deze cursus herhaald.

3.1. Stijve Differentiaalverge lijkingen
(o.l.v. dr. T.J. Dekker en dr. P.J. van der Houwen)
Door deze werkgroep, die in januari werd opgericht, werd een onderzoek ingesteld naar numerieke oplossingsmethoden voor stelsels stijve differentiaalverge lijkingen. Aan de activiteiten namen enige leden van de Rekenafdeling en de afdeling Toegepaste
Wisktmde deel en bovendien dr. M.N. Spijker en drs. M. Bakker
van de Rijksuniversiteit te Leiden, drs. M. van Velthuizen en
P.J.A. Coppens van de Rijksuniversiteit te Utrecht, terwijl
prof.dr.ir. R.J. de Vogelaere, gasthoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, als gast zijn bijdrage in deze werkgroep
heeft geleverd. De werkgroep kwam in het verslagjaar 21 maal
bijeen. Enkele onderzoeken, die in het kader van deze werkgroep
werden verricht, zijn venneld in paragraaf B.3.2. (punt 2.2.)
en paragraaf B.6.2. (punt 7.1.).
3.2. NU111erieke Algebra (o.l.v. dr. T.J . Dekker)
In mei werd een werkgroep Ntmlerieke Algebra gevormd, bestaande
uit enige leden van de Rekenafdeling en mevrouw drs. T. HusaLangova van de Vrije Universiteit. De werkgroep kwam in het verslagjaar 15 maal bijeen. Voor de onderzoeken, die in het kader
van deze werkgroep zijn verricht, raadplege men paragraaf B.6.2.,
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ptmt 6.
3.3. Algebraïsche Meetktmde (o.l.v. drs. P.S. Stobbe)
Deze door de afdeling Zuivere Wisktmde gevonnde werkgroep kwam
in de periode van januari tot j tmi wekelijks hij een. De voordrachten werden verzorgd door drs. P. van Emde Boas, mej. drs.
J.M. Geysel en drs. P.S. Stobbe. In rapport ZC 77/70 werden de
verschillende voordr.a chten gebtmdeld.
3.4. ''Engelking" (o.l.v. drs. A. Verbeek en dr. J. van der Slot)
Deze werkgroep kwam gedurende het verslagjaar wekelijks bijeen
om hoofdstukken te bespreken uit het boek "Outline of General
Topology" van R. Engelking. Als spreker traden op M.J. Faber en
H. Kok (UvA), J. Bruijning (UvA) en A. Verbeek en J. van der Slot
(M::).

3.5. Netwerktheorie (o.l.v. prof.dr. G. de Leve)

Aan het eind van het verslagjaar werd deze werkgroep opgericht,
die in december voor de eerste keer bijeenkwam. Er zal tijdens
de bijeenkomsten gesproken worden door de leden van de afdeling
Mathematische Beslisktmde aan de hand van het boek "Flows in
Networks" van Ford en Fulkerson.
3.6. Toetsingstheorie (o.l.v. dr. W. Molenaar)
Speciaal met het oog op de consultatieve taak van de medewerkers
van de afd. Mathematische Statistiek, werd in mei een studiegroep Toetsingstheorie gevornxl. Tijdens de bijeenkomsten werd gesproken aan de hand van het boek "Testing Statistical Hypothesis"
van E.L. Lehmann door verschillende medewerkers en assistenten
van de afdeling. De groep kwam wekelijks bijeen.
3.7. Theorem proving (o.l.v. dr. J.W. de Bakker)
De werkgroep Theorem proving werd in october door de subsectie
Nonnumerieke Research en Onderwijs van de Rekenafdeling gevonnd
en kwam sindsdien eens in de veertien dagen bijeen. Men hield
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zich bezig met de studie van het mechanisch genereren en verifiëren van bewijzen en de llX)gelijke toepassinge n daarvan.

4. 1. ARA-systeemprogramneursopleiding
Van de Stichting Academisch Rekencentn.un Amsterdam i.o. werd de
opdracht ontvangen een cursus Systeemprogranunering voor toekomstige systeemprogranmeurs van ARA te geven. Ibor prof.dr. R.P.
van de Riet werden met medewerking van dr. J.W. de Bakker en van
vertegenwoordigers van de beide Amsterdamse t.miversitei ten en
gebruik makend van de adviezen van een psychotechn isch bureau,
uit een tachtigtal reflectante n op een advertentie dertien kandidaten geselecteer d. In septerrber werd vervolgens een begin gemaakt met een intensieve dagopleidin g voor deze dertien cursisten, die veel tijd en mankracht van de Rekenafdeling gevraagd
heeft. Als docent traden op: J.D. Alanen, M.H. van Emden, L.J.M.
Geurts, D. Grt.me, G. Kok, C.H.A. Koster en L.G.L.Th. Meertens.
Bij de organisatie van de cursus, die vanaf 1 october onder supervisie stond van de Bakker, had in het bijzonder Alanen een
groot aandeel.
4.2. Computerwiskt.mde
In jt.mi beëindigde drs. C.J. Roothart (Rekenafdeling) twee cursussen ten behoeve van een aantal academici van een industriële
onderneming. Deze cursussen werden gegeven in samenwerking met
J. van de Lt.me (afdeling Zuivere Wiskt.mde). In samenwerking met
dr. J. van der Slot (afdeling Zuivere Wiskt.mde) startte Roothart
in september twee nieuwe cursussen ten behoeve van dezelfde onderneming.
4.3. Computer en Cultuurtech niek
In het kader van een bedrijfscur sus ten behoeve van een overheidsinstelling hield Jac.M. Anthonisse (afdeling Mathematische Besliskt.mde) een aantal voordrachten over besliskt.mde. l}:) cursus zal
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nog enkele malen worden herhaald.
4.4. Hogere Corrputertechniek
Drs. D.S. Fokkema en drs. N.M. Terrane (afdeling Toegepaste Wiskunde) verzorgden bij deze cursus, georganiseerd door een industriële onderneming, de vakken verzanelingenleer, Booleaanse
algebra, propositielogica, schakelalgebra, analyse en nunerieke
wiskunde. Van deze cursusstof is een syllabus in voorbereiding.
4.5. Gebruik Enquêteprogranma
Ten behoeve van een aantal medewerkers van een universitair instituut is door de afdeling i•athematische Statistiek in samenwerking met de Rekenafdeling in december een cursus van een week
gegeven over het gebruik van het enquêteprogramma van het M::. De
cursus werd verzorgd door drs. W.N. van Nooten (afdeling Mathematische Statistiek) en ir. H.J.J. te Riele (Rekenafdeling)
4.6. Statistiek en Besliskunde
Deze cursus werd gegeven door drs. B. Dorhout (afdeling Mathematische Besliskunde) en dr. L.F.M. de Haan (afdeling Mathematische Statistiek) voor enige rredewerkers van een petrochemische
industrie. De cursusduur was een week en de behandelde stof was
van elementair karakter.
4.7. Toepassingen van de Markov progranunering
Ten behoeve van een industriële onderneming werden door drs.
H.C. Tijms en ir. P.J. Weeda (beiden afdeling Mathematische Besliskunde) twee voordrachten gehouden over toepassingsmogelij kheden van de Markov prograrranering.

5.1. Serie Elementaire onderwerpen vanuit hoger standpunt belicht.
prof.dr.ir. W. Eckhaus

"Limieten en asymptotische benadering
van functies", 28 januari.
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prof.dr. R. Doornbos

"Afhankelijkheid", 25 februari.

prof.dr. J.C.H. Gerretsen

"Een algebraïsche behandeling van de
Aristotelische syllogistiek", 25
maart.

J. van de Llllle

"Over natuurlijke getallen met uitsluitend relatief kleine priemdelers", 22 april.

prof. dr. R. Askey

"Certain rational fllllctions whose
powerseries have positive coefficients", 27 mei.

prof.dr. P. Mullender

''Over getallen", 30 septanber.

mevr.dr. A.B. Paalrnande Miranda

"Bijna-periodieke fllllcties en compacte groepen", 28 october.

prof.dr. G.J. Leppink

"Een toepassing van de theorie der
concurrerende risico's", 25 november

prof.dr. E.W. Dijkstra

"Bewijsbaarheid van prograrnmacorrectheid", 16 december.

Beknopte syllabi verschenen van de lezingen van R. Doornbos
(rapport ZW 1970-003), J.C.H. Gerretsen (ZW 1970-004), R. Askey
(ZW 1970-006), P. Mullender (ZW 1970-008) en mevr. A.B. Paalrnande Miranda (ZW 1970-009).
5.2. Interne oriënterende voordrachten
E.R. Paërl

"Wetenschap en maatschappij", 23
november.

5.3. Voordrachten van buitenlandse bezoekers
dr. G. Michler
(Tübingen, W. Duitsland)

"Frobeniusgruppen lllld die Dirnension
des Radikals der Gruppenalgebra einer endlichen Gruppe", 3 maart.
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prof.dr. R. Engelking
(Warschau)

"Closed mappings and complete metric
spaces", 22 mei.

prof.dr. J. Flachsmeyer
(Greifswald, DDR; tijd.
gastmedewerker M:)

"Boole Algebra der regulär offenen
Mengen und Abbildungen topologischer
Räume", 11 juni.

prof.dr. W.D. Maurer
(Berkeley, USA)

''The APL language", 13 augustus •

prof.dr. w.n. Maurer
(Berkeley, USA)

''The uses of computers in abstract
algebra", 14 augustus.

prof. S. Rudeanu
(Boekarest)

"Boolean matric equations", 23 september.

prof. S. Rudeanu
(Boekarest)

"Several criteria bivalent prograrraning",
24 september.

prof. I. Olkin
(Stanford, USA)

"Estimation for a regression model
with specified covariance structure",
25 september.

prof.dr. F. Száz
(Budapest)

"Beiträge zur Radikaltheorie der
Ringe" , 9 october.

dr. T .A. Dlapman

"Infini te dimensional manifolds",
12 october.

(Louisiana, USA; tijd.
gastmedewerker M:)
dr. W. Henhapl
(IBM, Wenen)

''On the correction of optimization
techniques of loop statements", 23
october.

dr. K. Zinunerman
(IBM, Wenen)

"On the equivalence of different implementations of the block concept",
23 october.

dr. W.M. Turski
(Warschau)

"A model for data structures", 30
october.

prof. dr. R. Schori
(Louisiana, USA)

''Topological cones", 4 decerrber.
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dr. M. Newell
(Galway, Ierland)

"Nonnal coverings of groups", 9
decenber.

prof.dr. R. Schori
(Louisian a, USA)

"Curiosit ies in infinite dimensional
topology" , 11 decenber.

E.R. Paërl

·~tkundige

A. van Wijngaarden

"Taal en retataal" ,
Amersfoort, Verenigin i van Logica,
10 januari.

A. van Wijngaarden

"Fonnaliz ation of natural languages ",
Novosibir sk, Second All-Union Conference on Corrputer Progranming, S
februari.

A. van Wijngaarden

''Taal en retataal" ,
Brussel, Belgische Afdeling van de
ACM, 10 februari.

W.N. van Nooten

"Factoran alyse",
Amsterdam, Colloquitun Mathematische
Statistiek van de Universit eit van
Amsterdam, 3, 17 en 21 maart.

M.H. van Ernden

"Interact ion analysis, an applicatio n
of infonratio n theory in phytosoci ology", Rinteln (West Duitsland ), 14e
Internatio nale Syrrposium, 23-26 iraart.

interpret aties van
Lorentz covariant e vergelijki ngen",
Amsterdam, Instituut voor Theoretische Fysica, 9 januari.

In het kader van het Zesde Nederlands Mathematisch Congres, dat op 6
en 7 april te Delft plaatsvon d, hielden de volgende rnedewerkers een
voordrach t:
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H. Bavinck

"Absolute convergentie van Jacobi
reeksen"

P. van Emde Boas

"Een combinatorisch probleem en de
wet van de toenemende inefficiëntie"

T.H. Koomwinder

"Fonm.iles van Rodrigues, van Green en
fractionele integralen"

A. Verbeek

"Een oprerking over doorsneden".

In het kader van de GAM-1 Tagung van 6 t/m 9 april te Delft:

B. Dijkhuis

"An

J. Grasman

"Uniform approximation of a singular
perturbation problem"

P.J. van der Houwen

"On accuracy and stability in partial
difference equations"

mevr. M. P. van Ouwerkerk-

"SH-waves in a medium containing a lowvelocity layer".

Dij kers

adaptive algorithm for minimizing
a unirodal function of one variable"

Bovenstaande vier voordrachten zullen worden gepubliceerd in
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik .
P.J. Weeda

A. van Wijngaarden

Verslag van de zitting over stochastische processen op het Se Internationale Congres van de Operations
Research Society te Venetië,
Utrecht, Sectie Operationele Research
van de Vereniging voor Statistiek,
22 april.
"ALOOL 68",

Tokyo, IFIP Congres 74, 22 april.
A. van Wijngaarden

"What a programming language should
look likett,
Iff.1 Yorktown Heights, USA, 6 rei .
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irej. J.M. Geysel

"De stelling van Gelfond-Schneider
in het p-adische",
Amsterdam, werkgroep Transcendente
Getallen van de Universiteit van
Amsterdam, 21 en 28 irei en 4 jmü.

J. Hemelrijk

Toespraak bij het uitreiken van de
van Dantzig-prijs aan prof .dr.
W.R. van Zwet, Statistische Dag van
de Vereniging voor Statistiek,
Rotterdam, 4 j lllÜ.

C.H.A. Koster

''Two-level gramnars",
Utrecht, Seminariun Automatentheorie
van de Rijksuniversiteit te Utrecht,
4 juni.

Jac.M. Anthonisse

''Een invoersysteem voor lineaire
prograrrnnering",
Amsterdam, Nederlands Rekenmachine
Genootschap, 23 juni.

A. van Wijngaarden

''Man and language",

Bordeaux, Conférence Internationale
l 'Ho!TllOO en l' Infonnatique, 23 juni.
M.H. van F.mden

"Optimal data compression",
Edinburgh, 6th International Machine
Intelligence Workshop, 20-25 juli.

C.H.A. Koster

"Affix grarrmars",
~chen, IFIP \\brking Conference on
ALCDL 68 irrplementation, 21 juli.

In het kader van de European Regional M<leting of the Institute of
Mathematical Statistics van 19-26 augustus te Hannover:
L. de Haan en

A. lbrdijk

"On an iterated logarithm law for
sequences of maxima"
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R. Helmers

"Asynvtotic results for tests of
Cramer-von Mises type"

W. t.blenaar

"Approximations to the Poisson,
binomial and hypergeometric distribution ftmctions"

F.H. Ruymgaart.

"Asynvtotic normality of non-parametric tests for independence"

G. R. Shorack

"Linear combinations of order
statistics"

W. R. van Zwet

"Likelihood ratio test for the multinomial distribution",
Stanford University, 6th. Berkeley
Synvositun on Mathematica! Statistics
and Probability, 1 juli.

J.W. de Bakker

"Some applications of Scott' s induction
rule",
Stanford University, Artificial Intelligence Project, 3 september.

T.A. Chapman

"Hilbert cube manifolds",
Oberwolfach, Conferentie over oneindig dimensionale topologie, 13
september.

J. van de Ltme

"Bijzondere periodieke ftmcties",
Delft, Stafcolloquitun TH Delft, 14
septenber.

A. van Wijngaarden

"Constructive formalization",
New York, Syrnposit.un Forma! Semantics,
14-16 september.

J. van der Slot

"Een klasse van topologische afbeeldingen",
Delft, Stafcolloquitun Tii Delft, 21
september.
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P.S. Stobbe

"Co-modulen",
Delft, Stafcollo quium TH Delft, 28
september.

J.H. van Frankenhuysen en
A.W. Schuringa

''Wachtti jden bij liften in een kantoorgebouw",
Utrecht, Sectie Operatio nele Research
van de Verenigi ng voor Statisti ek,
30 september.

T.J. Dekker

"Combinatie van partieel en compleet
pivoten" ,
Utrecht, werkgroep Nwnerieke Analyse
van de Rijksun iversite it te Utrecht,
12 october.

J.W. de Bakker

"A survey of the theory of semantic s
of prograrraning language s",
Utrecht, seminarit.nn Semantiek van
Prograrraneertalen van de Rijksuni versiteit te Utrecht, 15 october.

E.A. van der Velde

''Variant ieanalys e'',
Amsterdam, Colloquit.nn Mathematische
Statisti ek van het Instituu t voor
Toepassingen van de Wiskunde van de
Univers iteit van Amsterdam, 20 october, 3 en 17 november.

C.H.A. Koster

''Van Wijngaarden gramnat ica's",
Amsterdam, Stafcollo quiurn Universi teit van Amsterdam, 28 october.

A. van Wijngaarden

"The expressi on of thought" ,
Amsterdam, 10 years IFIP, 29
october.

R. Helmers

"Het economisch beslissin gsproble em
inzake de verhoging van dijken ter
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voorkoming van stonnrampen",
Oosterbeek, Cursus Beslisk:tmdig Analist, 5 november.
H.C. Tijms en
P.J. Weeda

"Enige toepassingen van de algeirene
methode van de Leve voor het oplossen van beslissingsproblemen in
Markov processen",
Eindhoven,N.V. Philips' Gloeilarrpenfabrieken, !SAR groep, 6 november.

C. de Vreugd

"Priemgetallen in de reeks {kn+l }n=l ,
Amsterdam, seminarilDTI Zeefmethoden
van de Universiteit van Amsterdam,
25 november en 9 decerrber.

A. van Wijngaarden

"The expression of thought",
Böblingen, IBM LaboratorilDTI, 17 november.

A. van Wijngaarden

"Hoe druk ik ire uit",
Utrecht, Algemene Ledenvergadering
Genootschap voor Automatisering,
20 november.

W.N. van Nooten

''foetsen toegepast in het M::: enquêteprogramna en enkele andere toetsen",
Amsterdam, Werkgroep voor Sociaalgeografen, 2,4 en 7 december.

J. van der Slot

''Enkele opmerkingen over en toepassingen van reëelcompactheid",
Amsterdam, colloquilDTI Topologie van
de Universiteit van Amsterdam, 18
december.

00
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D. OVERZIQ-IT VAN CDt.f.1ISSIES, BES11JREIJ e.d.
Hieronder volgt een lijst van conmissies, besturen en werkgroepen van
instellingen op wetenschappelijk, technisch of ondeiwijskundig gebied,
waarin medewerkers van het Mathematisch Centnnn zitting hadden. In enkele gevallen is een korte toelichting gegeven op de werkzaamheden.
Genera! Assembly of the International Federation of Information Processing (IFIP).
Prof.dr.ir. A. van Wijngaarden was namens Nederland lid van de Genera!
Assembly of the IFIP en trustee van de Council van._deze organisatie.
Bovendien trad hij op als voorzitter van de Technica! Conmittee 1 on
Tenninology van de IFIP. Tevens was hij lid van de IFIP Working
Groups 2.1 on AI.OOL en 2.2 on Fonnal Language Description Languages.
Hij trad af als voorzitter van IFIP publications conmittee.
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
- prof.dr.ir. A. van Wijngaarden
Conunissie Informatica van de Academische Raad
- prof.dr.ir. A. van Wijngaarden
Algemeen Bestuur van de Stichting Het Nederlands Studiecentrum voor
Informatica
- prof.dr. ir. A. van Wijngaarden
Bestuur van het Nederlands Rekenmachine Genootschap
- drs. F.J.M. Barning (secretaris)
- prof.dr.ir. A. van Wijngaarden
Prograrrrreertalenconmissie van het Nederlands Nol11l3.lisatie Instituut
- prof.dr.ir. A. van Wijngaarden
Normalisatiecommissie van het Nederlands Normalisatie Instituut
- drs. R. Helmers
- prof.dr. J. Hemelrijk
De werkgroep 70a van deze conmissie zette haar werkzaamheden voort
met o.a. de samenstelling van een concept normblad betreffende een
"toets voor een fractie" .
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Werkgroep "Statistiek en Corrputer" van de Vereniging voor Statistiek
- drs. E.A. van der Velde
In de loop van het jaar werd door een subcorranissie een ontwerprapport over corrputerprogranuna's voor toepassingen van regressieanalyse ter discussie gesteld. Van de zijde van het M:: werden op
diverse punten voorstellen gedaan ter verbetering van de beschrijving van de technieken.
Progranmaconunissie van de Sectie Operationele Research van de Vereniging voor Statistiek
- Jac.M. Anthonisse
Bestuur van de Sectie Operationele Research van de Vereniging voor
Statistiek
- ir. P.J. Weeda
Penm.nente Adviescorranissie Wetenschappelijk Rekenen A van het Wiskundig Genootschap
- prof.dr.ir. A. van Wijngaarden (voorzitter)
- dr. T.J. Dekker
Plaatselijke Exarnencorranissie Wetenschappelijk Rekenen A, Amsterdam
- dr. T.J. Dekker (voorzitter)
- drs. C.J. Roothart (secretaris)
- drs. F.J.M. Bal1ling
- prof.dr. R.P. van de Riet
Interfaculteit der Actuariële Wetenschappen en Econonetrie van de
Universiteit van Amsterdam
- prof.dr. J . Hemelrijk (voorzitter)
Syndicaat van de cursus Besliskundig Analist
- prof. dr. G. de Leve
Werkredactie cursus Besliskundig Analist
- drs. B. Dorhout
- mevr. S.J. Kuipers-Hoekstra (secretaresse)
Redactiecorranissie Statistica Neerlandica
- prof.dr. J. Hemelrijk
Exanencorranissie Statistisch Analist
- dr. W. Molenaar
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Een aantal artikelen, die ter plaatsing aan Statistica Neerlandica
waren aangeboden, is door medewerkers van de afdeling Mathematische
Statistiek beoordeeld. Ook werd medewerking verleend bij het recenseren van boeken op statistisch en besliskundig gebied.
Redactie Statistica! 'Iheory and Method Abstracts
- prof.dr. J. Hemelrijk (regional editor)
Uittreksels en samenvattingen van statistische artikelen, die verschenen in tijdschriften uit de Beneluxlanden, zijn voor publicatie
in bovengenoemd tijdschrift verzameld en gecorrigeerd. De achninistratieve werkzaamheden hiervoor werden verricht door J.G. Baaij.
Werkgroep "Frequentieonderzoek van Mldem Nederlands"
- dr. H.C. Brandt Corstius
Corrunissie Mldemisering Leerplan Wiskunde
- prof.dr. J. Hemelrijk
IMS Conrnittee on the European Region
- prof.dr. W.R. van Zwet
Organising Corrunittee of the 7th Mathematica! Programning Synpositun
- Jac.M. Anthonisse
~!!çh!~g-~~g~JE!~çh_~~~~~ç~~!~-~!~r~_1!~2~1

De vertegenwoordiging van het Mathematisch Centrtun in de GezaJJEnlijke
Stuurgroep Academisch Rekencentrtun Amsterdam (GESTIJR) bestond uit:
- prof.dr. P.C. Baayen
- drs. F.J.M. Baming
- prof.dr.ir. A. van Wijngaarden.
Drs. J. Nuis was coördinator van het hele SARA project.
In de technische corrunissies van GESTIJR zijn door het M::: benoemd:
Apparatuurcorrunissie
- prof.dr.ir. W.L. van der Poel
- prof.dr.ir. A. van Wijngaarden
- ir. R. Brinkhuijsen (secretaris)
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BOLWCOrnmissie
- drs. F.J.M. Barning (secretaris)
- prof.dr. R.J. Lunbeck
Inventarisatieco11111issie
- dr. J.W. de Bakker
- ir. P.J. Weeda
Organisatiecommissie
- W.J. M:>l
- prof.dr. R.P. van de Riet.

107

E. LIJSf VAN PUBLICATIES
Hieronder volgt een lijst van alle in 1970 verschenen publicaties van
het Mathematisch Centrum.

In deze serie verschenen in de loop van het jaar de volgende nurraners:
G. de Leve, H.C. Tijrns
and P.J. Weeda,

Generalized Mar kovian decj s i on
processes, Applications, 108 pp.

30

H. Brandt Corstius,

Excersises in
tics, 162 pp.

31

W. M:>lenaar,

Approximations to the Poisson, binomial and hypergeometric distribution
functions, 160 pp.

32

L.

5

de Haan,

co~utational

linguis-

On regular variation and its applica-

tion to the weak convergence of sanple
extremes, 124 pp.
33

F.W. Steutel,

Preservation of infinite divisibility
under mixing and related topics, 99
PP·

De volgende n1.D1UT1ers werden, al dan niet gewijzigd, herdrukt (alle Ze
druk):
4

G. de Leve,

Generalized Markovian decision processes, part II: Probabilistic background, 135 pp.

6

M.A. Maurice,

Compact ordered spaces, 76 PP·

7

W.R. van Zwet,

Convex transformations of random
variables, 116 pp.

8

J.A. Zonneveld,

Automatic numerical integration, 108
pp.

A.B. Paalman-de Miranda,

Topological semigroups, 174 pp.

11
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16

J.W. de Bakker,

Fonnal definition of progrannning
languages with an application to the
definition of ALGOL 60, 207 pp.

17

R. P. van de Riet,

Fonnula manipulation in AL(l)L 60, part
I, 189 pp .

22

T.J. Dekker,

AL(l)L 60 procedures in numerical algebra, part 1, 73 pp.

In deze serie verschenen in het verslagjaar de volgende nurruners:
1. 7b G. de Leve en H.C . Tijms,

Leergang Besliskunde, Dynamische programmering 2, 174 pp.

9.2 W.P. van den Brink,
Colloquium elliptische differentiaalT.M. T. Coolen, B. Dijkvergelijkingen, deel 2, 185 pp.
huis, P.P.N. de Groen,
P.J. van der Houwen,
E.M. de Jager, N.M. Tennne,
R.J. de Vogelaere,
10

J . Fabius en W.R. van
Zwet,

Grondbegrippen van de waarschijnlijkheidsrekening, 156 pp.

Een tweede druk verscheen van ntnmner:
6

K.K.Koksma,

Cursus AL(l)L 60, 79 pp.

De serie rapporten van het Mathematisch Centrum is per afdeling onderverdeeld in een serie representatieve rapporten, een serie interne
rapporten en een serie rapporten betreffende cursussen, colloquia e.d.
~t deze onderverdeling is aan het begin van het jaar voor alle afdelingen gestart, waarbij de afdelingen onderscheiden werden door verschillende kleuren van de kaften, waarvoor bovendien een nieuw ontwerp kaft in gebruik werd genomen. Tegelijkertijd werd een voor alle
afdelingen tmifonne rapportcodering ingevoerd.
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a. ZW-serie
ZW 1970-001

P.P.N. de Groen,

elliptic b0tmdary value problem with non-different iable
parameters, 22 pp.

ZW 1970-002

D.B. Demaree,

The set of quantifiers of an
atomie Boolean algebra, 4 pp.

ZW 1970-003

R. Doornbos,

Afhankelijkhe id, 11 pp.

ZW 1970-004

J.C.H. Gerretsen,

Syllogistiek, 19 pp.

ZW 1970-005

A. VerbeekKroonenberg,

Een opmerking over doorsneden,
27 pp.

ZW 1970-006

R. Askey,

Certain rational ftmctions whose
power series have positive coefficients, 11 pp.

ZW 1970-007

J. de Vries,

A note on
zation of
formation
space , 17

ZW 1970-008

P. Mullender,

Over getallen, 14 pp.

ZW 1970-009

A.B. Paalmande Miranda,

Bijna periodieke ftmcties en compacte groepen, 7 pp.

ZW 1970-010

T.A. Chapman,

Deficiency in infinite dimensional manifolds, 12 pp.

An

topological linearilocally compact transgroups in Hilbert
pp .

b. ZN-serie (voorheen WN-serie)
ZN 30

J. L. Hursch and
A. Verbeek-Kroonenberg,

Connected spaces in which all
connected sets containing some
fixed point are closed, 7 pp.

ZN 31

P. van Fmde Boas
and D. Kruyswijk,

A combinatorial problem on finite
Abelian groups, III, 32 pp .
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ZN 32

ZN 33

J. van der Slot,

A note on perfect irreducible mappings, 9 pp.

P. van Emde Boas,
N.

Cardinal flD1ctions on ordered
spaces , 14 pp •

N. Kroonenberg,

On an exanple of Hanf; spaces with

Kroonenberg,
J. van der Slot
and A. Verbeek,

ZN 34

infinitely many isolated points,
such that n isolated points can
be left out, but not 1,2, ••• ,n-1,

8 PP·
ZN 35

J.M. Geysel,

Speciale flD1cties over licharren
van karakteristiek p, 34 pp.

J.M. Aarts,

Cursus Topologie 1969-1970, 86 pp.

c. ze-serie
ze 73
ze 76

Syllabus Oriënterend Colloquium
Maattheorie 1969-1970, 125 pp.

ze 77

Aantekeningen van de werkgroep
Algebraïsche ~etklD1de, deel 1,
255 pp., en deel 2, 149 pp.

d. Overige ptblicaties

vc

24

Vacantiecursus 1970,

Corrputer en ondeiwijs, 22 pp.

J. de Vries,

Equivalence of almost periodic
conpactifications,
Corrpositio Mathematica,~ (1970),
p. 453-456.

H. Bavinck,

A special class of Jacobi series
and soire applications, 45 pp.

a. 1W-serie
1W 116
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TW 117

M.P. van OuwerkerkDijkers,

Solutions of the equation of Helmholtz in a quarter plane with an
oblique houndal)' condition, 22 pp.

TW 118

M.P. van OuwerkerkDijkers,

SH-waves in a half-space with linearly increasing propagation velocity, 39 pp.

TW 119

P.J. van der Houwen, One step rrethods for linear initial value problems I, Polynomial
rrethods , 36 pp .

TW 120

G.J.R. Förch,

Numerical treatrrent of a two point
boundal)'-value problem, 25 pp .

TW 121

J. Grasman,

A linear elliptic singular perturbation problem, 35 pp.

TW 122

P.J. van der Houwen, One step methods for linear initia! value problems II, Applications to stiff equations, 42 pp.

Herdrukken verschenen van de rapporten:
TW 104

P.J. van der Houwen, On the acceleration of Richardson' s
method I, Theoretica! part, 24 pp.

TW 107

P.J. van der Houwen, On the acceleration of Richardson's
method II, Numerical aspects, 23

PP·
R.P. van de Riet,

Garbage collection methods for ABC
in ALCDL 60, 57 pp.

1N 56

D.S. Fokkema,

Mathematische aspecten van de
Schrödingervergeli jking in de verstrooiingstheorie, 24 pp.

1N 57

P.J. van der Houwen Nt.nnerical solution of the diffusion
and C.G. van der Laan,equation by one step methods, 17

TW 110

b. 'IN- serie

PP·

112
TN 58

P.J. van der Houwen
and C. de Vreugd,

A diffusion problem with a discontinuous initia! condition, 19 pp.

R. Askey,

Eight lectures on orthogonal polynomials, 69 pp.

c. TC-serie
TC 51

a. SW-serie (voorheen S- en SP-serie)

sw

1

A.P.B.M. Vehmeijer,

Het quotiënt van de mediaan en de
spreidingsbreedte van normaalverdeelde steekproeven, 23 pp.

sw

2

J. Hemelrijk,

Toeval en wetmatigheid,
Statistica Neerlandica, 24, (1970),
p. 245-253.

sw

3

J. Oosterhoff and
W.R. van Zwet,

The likelihood ratio test for the
multinomial distribution, 34 pp.

sw

4

D. Wabeke and
C. van Eeden,

Handleiding voor de toets van
Wilcoxon, 54 pp.

sw

5

F.H. Ruymgaart, G.R.
Shorack and W.R. van
Zwet,

Asymptotic nonrality of nonparametric tests for independence, 27

PP·

In de S-serie van vóór 1970 verschenen nog:

s

399

J. Fabius and W.R.
van Zwet,

R.D. Boschloo,
S 402
(SP 109)

Same remarks on the two-armed
bandit,
Annals of Mathematica! Statistics,
.!!_, (1970), p. 1906-1916.
Raised conditional level of significance for the 2x2-table when
testing the equality of two probabilities,
Statistica Neerlandica, 24, (1970),
p. 1-35.
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S 406 L. de Haan,
(SP 111)
S 412

W. r.blenaar,

Note on a paper by H.G. Tucker,
Annals of Mathematical Statistics,
i.!_, (1970)' p. 729-732.
Normal approximations to the Poisson
dist ribution,
publ. in G.P. Patil (ed.), Random
counts in biomedical and social
sciences, volume 2, chapter 14,
p. 237-254.

b. SN-serie
SN 1

W. r.blenaar,

On Hemelrijk's results concerning ap-

proximations to the hypergeometric
distribution, 7 pp.
SN 2

M.C.A. van Zuylen,

Asymptotic relative efficiency
(A.R.E.) ofwel Pitman-efficiency, 61
PP·

c. se-serie
SC 21

A.A. Balkema,

Markov processen en contractie halfgroepen, Syllabus van het colloquitun
Waarschijnlijkheidsrekening , april
1969-februari 1970, 90 pp.

d. SD-serie
SD 101

Examen Statistisch Analist, Technologisch toepassingsgebied, 1957-1966,
deel 1: Vraagstukken, 86 pp.
deel 2: Uitgewerkte oplossingen, 97 pp.

SD 102 J. Hemelrijk,

van Dantzig-prijs,
Statistica Neerlandica, 24 (1970),
p. 52-55.
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a. BW-serie
BW 1

Jac.M. Anthonisse,

(Gemengde) geheeltallige lineaire
prograrranering. De algoritme van Land
en Doig. De algoritme van Dakin (1e
en Ze druk), 19 pp.

BW 2

H.C . Tijms,

The optimality of (s,S) inventory policies for the average cost criterion,
î7 pp.

BW 3

H. C. Tijms,

The optimality of (s,S) inventory
policies in the infinite period modeltotal discounted cost criterion, 9 pp.

BW 4

H.C. Tijms,

The optimality of (s,S) inventory policies in the infinite period model,
14 pp.

BW 5

H. C. Tijms,

A limit theorem for the periodic review inventory model with no set-up
cost, 5 pp.

b. BN-serie
BN 1

Jac.M. Anthonisse,

A note on reducing a system to a

single equation, 17 pp.
c. BC-serie
BC 1
BC 2

A. Hordijk en
H.C. Tijms,

Colloquium Markov prograrronering,
155 pp.

G. de Leve en J.C.
van Dalen,

Inleiding in de besliskunde, deel 1,
245 pp.; deel 2, 149 pp.

d. Herdrukken

s

392

Jac.M. Anthonisse,

Nul-een lineaire prograrrunering: de
additieve algoritme van Balas, 16 pp.
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a. MR-serie
MR 116

K.K. Koksma,

11le ELAN sourcetext of MICRO 64KL,
313 pp.

MR 117

K.K. Koksma,

Een ALCDL 60 bibliotheeksysteem voor
de EL X8, 78 pp.

MR 118

T .J. Dekker·,

A floating-point technique for extending the available precision, (le
en Ze druk), 38 pp.

MR 119

W.P. de Roever,

An exact rational ftmction system
with garbage collection in ALCDL 60,
56 pp.

MR 120

G.H.A. Kok,

Alfabetiseren en andere sorteerwerkzaamheden, 66 pp.

MR 122 en M.H. van Emden,
MR 122a

Increasing the efficiency of quicksort,
Corrom.mications of the A.C.M., Jl.,
(1970), p. 563-567 +p. 693-694.

Herdn.ikken in de MR-serie:
Newton-Laguerre iteration, 22 pp.

MR 82

T.J. Dekker,

MR 97

H. Brandt Corstius Automatische vorming van de indirecte
rede, 15 pp.

b. NR-serie •
NR 10

NR 11

H. W. Roos Lindgreen,

MICA; een aanvulling op en wijziging

M.H. van Emden,

Interaction analysis: an application
of information theory in phytosociology, 10 pp.

van MICRO 48K (en MICRO 48KL) ten behoeve van het gebruik van de kaartleesapparatuur, 22 pp.
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NR 12

W.E. Baanstra,

voor het oplossen van beginwaardeproblemen, 53 pp.

NR 13

R. Brinkhuijsen,

Systemen op magneetband, 18 pp.

R.P. van de Riet,

Inleiding in de informatica, 95 pp.

~thoden

c. CR-serie
CR 21

Herdrukken in de CR-serie:
CR 13

E.W. Dijkstra,

Cursus progranuneren in ALGOL 60, 11e
uitgave, 68 pp.

CR 16

R. Tinnnan,

Cursus Wetenschappelijk Rekenen R,
Partiële differentiaalvergelijkingen,
deel Ia, 99 pp.; deel Ib, 98 pp.;
deel Ic, 100 pp.

CR 17

E. van Spiegel,

Cursus Wetenschappelijk Rekenen B,
Ntunerieke analyse, deel Ia, 67 pp.;
deel Ib, 105 pp.; deel Ic, 125 pp.

E.4. LR-serie
-------Deze nieuwe serie M:: rapporten, waarin aan het eind van 1970 de eerste
uitgave verscheen, is een systeem van losbladige rapporten, die speciaal bedoeld zijn voor de gebruiker van de electronische rekenapparatuur. In deze serie zullen o.a. procedures, beschrijvingen, programma's en handleidingen voor programmeersystemen verschijnen. Het ligt
in de bedoeling dat de gebruiker zich in de toekomst op de uitgaven
in deze serie kan abonneren. In 1970 verscheen:
LR 1.1

D. Grune

Handleiding MILLI-systeem voor de
EL X8, 70 pp.

Op het Mathematisch Centrum zijn in het verslagjaar de volgende proef-

schriften verzorgd:
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H. C. Brandt Corstius,

Exercises in computational linguistics.

W.

Approximations to the Poisson, hinomial
and hypergeometric distribution ftmctions.

~lenaar,

L.F.M. de Haan,

On regular variation and its appli-

cation to the weak convergence of sample extremes.
F.W. Steutel,

Preservation of infinite divisibility
tmder mixing and related topics.
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F. LIJSf VAN ONDERZOEKEN UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN DERDEN

Hieronder is per afdeling een lijst opgenomen van ondeIWerpen, die ter
sprake kwanen bij de belangrijkste onderzoeken die in opdracht van derden werden uitgevoerd. Achter elke opdracht is tussen haakjes de opdrachtgever vermeld.

Een diffusieprobleem (een researchlaboratorium)
Een elliptisch randwaardeprobleem (een staalbedrijf)
Een integratieprobleem (een adviesbureau)
Resonantie in schroefbladen (een scheepsindustrie)
Berekening van Besselfuncties (een universitair instituut)
Berekening van Airyfuncties (een wetenschappelijke instelling)
Berekening van incorrplete bêtafunctie (een universitair instituut)
Berekening van gammafunctie met corrplex argunent (een universitair
instituut)
Singulier storingsprobleem (een llll.iversitair instituut)
Polynoorrbenaderingen van functie (een lllliversitair instituut)
Matrixprobleem (een wetenschappelijke instelling)

Normen en waarden (een socioloog)
Sociale experimenten (een socioloog)
Enquêteverwerking (een theoloog)
Analyse testbatterij (een bedrijfspsycholoog)
Inputimpedantie van het arteriele systeem (een fysioloog)
Studentenonderzoek Rotterdam (een socioloog)
Effectiviteit van studielessen in het VHMJ (een psycholoog)
Onderzoek loopbaan van HTS-ers (een wetenschappelijk instituut)
Productie van aselecte getallen (een accountantskantoor)
Analyse van Hettitische teksten (een archeoloog)
~rfometrie van coronaire vaten (een medicus)
Telemetrie ECG (een medicus)
Hol1l0nen en gedrag (een medicus)
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Opleiding van een statisticus (een tmiversitair instituut)
INA-waarden in levercelkernen (een medicus)
Ploidie van levercelkernen (een medicus)
Gespleten verhemelten (een medicus)
Dekve:rmogen van verflagen (een overheidsinstellin g)
Gedragsonderzoek van koeien (een bioloog)
Betrouwbaarheidsin tervallen voor de binomiale parameter (een tmiversitair instituut)
Autocorrelatie van bewegingen van daphnia's (een bioloog)
~disch onderzoek Kenya (een medicus)
Lymfografie bij cervix carcinoom (een medicus)
Groei van bacteriën in urine (een medicus)
Luchtverontreinigi ng (een gemeentelijke dienst)
EvolutielfOdel voor foraminiferen (een geoloog)
Turkse verkiezingen (een sociaal-geograaf)
Markeeractiviteit bij katachtigen (een bioloog)
Onderzoek knoop van Boerema (een medicus)
Paired conparison (een tmiversitair instituut)
Bezitters tweede woning (een sociaal-geograaf)
Haven onderzoek (een jurist)
Tijden bij schaatswedstrijd (een statisticus)
Kwalitatieve parameters tijdens calorische nystagmus (een medicus)
Amfetamine en prestatie (een fysioloog)
Suikergebruik en bloedlipiden (een medicus)
Tl.lllOres cerebri (een medicus)
Sociaal-psychologi sch dienstplichtigenond erzoek (een sociaalpsycholoog)
Winkelcentra Uithoorn (een geograaf)
Evaluatie beenbreukbehandelingen (een medicus)
Instelling nieuwe producten (een socioloog)
Enquêteverwerking (een tmiversitair instituut)
Guttmanschaal zelfrespect (een psycholoog)
Gebiedsindeling naar voorkomen van insecten (een geoloog)
HelfOglobinegehalte van pasgeborenen (een medicus)

120
Microdensitometrisch onderzoek (een tandheelktmdige)
Toetsing van aselecte getallen (een accoi.mtantskantoor)
Squeek effect
T.O.N. 1970 (een uitgeverij)
Italiaanse elite (een sociaal-geograaf)
Zegelsparen (een marketing bureau)
Sportprestatie en lichaamsmaten (een medicus)
Ontwikkeling E.P.P.S. Ne~erland (een psycholoog)
Rubberonderzoek (een econoom)
Clustervorming bij symptomen (een medicus)
Keuze van vervoermiddel (een gemeentelijke dienst)
Onderzoek van geneesmiddelen (een farmaceutische industrie)
Invloed van enervatie op spieiweefsel (een medicus)
Experimenteel kankeronderzoek (een medicus)
Biologische standaardisatie van succus liquiritiae (een farmacoloog)
Invloed lichamelijke opvoeding (een medicus)
Statistisch advies bij accotmtantscontrole (een accountantskantoor)
Steekproefsysteem lezerskringonderzoek (een marketing bureau)
Verband tussen neerslag en grondwaterstand (een bioloog)
Palynologisch ijkingsprobleem (een fysicus)
Verklaring SJ -gehalte in de lucht van Amsterdam (een gemeentelijke
2
dienst)
Follow-up onderzoek (een jurist)
Schatting vispopulatie Tjeukemeer (een overheidsinstelling)
Verklaring attitude jeugdherbergen (een sociaal-psycholoog)
Stedebouwkûndig onderzoek (een tmiversitair instituut)
Rendement van het Ttmesisch lager onderwijs (een sociaal-geograaf)
Preferentie woonwijken (een psycholoog)
Kwaliteitseisen ongewapende betonbuizen (een fabrikant)
Preventieve werking van lidocaïne (een medicus)
Voedingsonderzoek Kenya (een wetenschappelijk instituut)
Rokers (een marketing bureau)
Toepassingen van de statistiek (een uitgeversmaatschappij)
Periodiciteitsonderzoek dikte bovenlaag van allen (een medicus)
Aanpassing curven (een fysioloog)

.
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Brugklas project (een psycholoog)
Onderzoek bestand van werknemers (een bedrijfsvereniging )
Stationaire bevolking chirrpansees (een dierfysioloog)
Enzymhistochemisch onderzoek op mammaweefsel (een medicus)
Discriminerend vermogen itemschaal (een criminoloog)
Statistische verwerking ponsband (een sociaal-wetenschap pelijk bureau)
Buurtcombinaties in grote steden (een sociaal-geograaf)
Onderzoek analyse werkjes (een universitair instituut)
Begeleiding van slechthorende kinderen (een gemeentelijke dienst)
Longitudinaal gebitsonderzoek (een tandheelkundige)
Sikkelcel-nier onderzoek (een medicus)
Analyse bewijsraster (een jurist)
Slechthorend vs. normaalhorend (een psycholoog)
Surinaamse studenten aan Nederlandse universiteiten (een sociologe)
Gebruik van drugs door de jeugd (een socioloog)
Contacteczeem bij prikkeling (een medicus)
Onderzoek geprogramneerde instructie (een psycholoog)
Interacties tussen groepsleider en kinderen in inrichtingen (een psycholoog)
Kindertest (een psycholoog)
Sociale opbouw Dronten (een wetenscHappelijke stichting)
Berekening statistische toetsen (een socioloog)
Beleving van het milieu in het Rijnmondgebied (een marketing bureau)

Keuze uit methoden van grondverzet (een overheidsinstellin g)
Toepassingsmogelijkheden voor besliskundige technieken (een meelfabriek)
Begeleiding van scripties besliskunde (een universitair instittrut)
Opstellen van een netwerk (een wetenschappelijke instelling)
Sinrulatieonderzoek van graanoogsten (een overheidsinstellin g)
Input-output model prijzen (een universitair instittrut)
Keuze van landbouwwerktuigen (een universitair instituut)
Berekening van transportproblemen (een verkoopkantoor)
Simulatie van een liftensysteem (een overheidsinstellin g)
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Invoersysteem lineaire programmering (een staalverwerkende industrie)
Netwerkanalyse (een universitair instituut)
Vakbondsonderzoek (een economisch instituut)
Task and equipment (een universitair instituut)
Invoersysteem lineaire programnering (een universitair instituut)
Optimale omvang en planning van landbouwbedrijven (een overheidsinstelling)

Liftsimulaties (een overheidsinstelling)
Zandspuitprobleem (een overheidsinstelling)
Studieëvaluatie (een universitair instituut)
Interactie bestuur-bestuurder (een universitair laboratoritDTI)
Tentamenwaardering (een universitair instituut)
Positie constDTient (een universitair instituut)
Fotoöptiek inhouden van gannnaspectra (een universitair laboratoritDTI)
Resultatenonderzoek van het psychiatrisch onderwijs (een academisch
ziekenhuis)
,M:,menten van gaschromatografie (een universitair laboratoriun)
Brugklasonderzoek (een universitair instituut)
Gebitsonderzoek (een universitair instituut)
Onderzoek woonplaats-werkplaats binding (een sociografisch bureau)
Gedragsanalyse van wolfspinnen (een universitair laboratoritDTI)
Begeleidingsonderzoek basisonderwijs (een universitair instituut)
Invloed luchtvervuiling (een sociologisch onderzoekbureau)
Frequentie kerkbezoek (een universitair instituut)
Diverse curve fitting problemen (universitaire en interun~versitaire
instituten)
Drie deeltjes probleem (een interuniversitair instituut)
Structuur van het triton (een universitair laboratoritDTI)
Verwerking historisch onderzoek (een universitair instituut)
Sociale onaangepastheid van kinderen (een universitair instituut)
Onderzoek oostelijk mijngebied (een universitair instituut)
Voedselgedrag van daphnia' s (een universitair laboratoritDTI)
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Vegetatie onderzoek (een universitair laboratoriwn)
Thennospanningen (een universitair laboratoriUlll)
Seismische berekeningen (een universitair instituut)
Berekening spaarbekkens Maas (een overheidsinstelling)
De rol van de pastor in de samenleving (een universitair instituut)
Internationaal studentenonderzoek (een universitair instituut)
Diverse onderzoeken over beoordeling werknemers (bureau voor organisatorisch advies)
Veiwerking van selectieprocedure in jeugduitwisselingsproject
(een stichting)
Impedantiebepaling van het bloedvatenstelsel bij honden (een universitair laboratorium)
Attitude onderzoek studenten (een universitair instituut)
t.t:lssa-absorptie correctieberekeningen (een universitair laboratorium)
Ondeiwijs onderzoek (een universitair instituut)
Berekeningen voor blaashallen (een constructiefinna)
Onderzoek baksteenindustrie (een universitair instituut)
Eierproductie bij pardosasoorten (een universitair instituut)
Veiwerking testresultaten kinderen eerste klasse middelbaar ondeiwijs
(een gemeentelijke instelling)
Kindergroei en invloed van inteelt (een universitair instituut)
Intelligentiestructuur (een universitair instituut)
Cytodyagnostiek van het cervix carcinoom (een universitair instituut)
Ontwikkelingsonderzoek (een overheidsinstelling)
Onderzoek energiespectra (een universitair laboratoriwn)
Grondverplaatsing bij profielverandering van sloten (een overheidsinstelling)
Maaiveld (een overheidsinstelling)
Voorspellingsintervallen (een universitair instituut)
Spanningen in pijpleidingen van stoomgeneratoren (een machinefabriek)
Berekening effectieve nucleon-nucleon wisselwerking (een universitair
instituut)
Onderzoek IQ bepalingen (een universitair laboratoriUlll)
Slotenvegetatie (een universitair laboratorium)
Beoordeling van kinderen (een universitaire instelling)
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Gerefonneerde elite (een universitair instituut)
Alcoholgebruik (een stichting)
Effectiviteit van studielessen (een universitair instituut)
Carriereonderzoek HTS-ers (een wetenschappelijk instituut)
1beaterbezoek (een stichting)
Havenstaking (een universitair instituut)
Onderzoek betreffende een fusie (een universitair instituut)
Sterfte en geboorte apenpopulatie (een bioloog)
Grondwaterstromingen (een universitair instituut)
Onderwijsefficiëntie (een universitair instituut)
Oogbewegingen en attentie (een universitair instituut)
Diverse vegetatie onderzoeken (een universitair laboratorium)
Recreatiegedrag (een universitair instituut)
Berekening van thermische stabiliteit in chemische reactoren (een universitair laboratorium)
Kernmagnetische resonantie (een universitair laboratorium)
Woordfrequentie (een universitair instituut)
Leefpatroon Amsterdam (een universitair instituut)
Interactie tussen groepsleiders en kinderen (een universitair instituut)
Drug onderzoek (een universitair instituut)
Onderzoek democratisering (een universitair instituut)
Risicogedrag (een universitair laboratorium)
Verwerking diverse onderzoeken (een sociografisch bureau)
Leeronderzoek 1969-1970 (een wetenschappelijk instituut)
Demografische berekening (een universitair instituut)
Surinaamse studenten aan Nederlandse universiteiten (een sociologe)
Vragenlijsten voor colleges (een interuniversitaire instelling) .
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