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Voor u ligt het derde nummer van HET NUMMER. Tussen deze en de vorige
af levering ligt een wat langere periode omdat in de vergaderin g van de Werkgemeensch ap op 9 oktober 1979 besloten werd HET NUMMER in juni/juli en
in
december/ januari te laten

verschij~en.

Het leek ons niet zinvol om ook in

januari 1980 nog een nummer te laten uitkomen.
Bij zo'n 2 maal 's jaars verschijne n zal telkens de zomeruitga ve integ=ale

~aamlijsten,

de winteruitg ave

lijsten van interesseg ebieden e.d. bevatten, terwijl in
slechts aanvu llingen en wijziginge n worden opgenomen .

Zo vindt u in dit nummer weer alle lijsten volledig bijgewerk t, evenals
een lijst van in 1979 verschene n publicati es etc . Naast de gebruikel ijke
i~formatie

vindt u in deze aflevering ook een korte beschrijv ing van het
werkterre in van de wiskundig e afdelingen van het Waterloop kundig Laboratorium. Bovendien geven we een lijst van onderzoek sprojecten zoals we die
ontvingen van de groepen Numerieke wiskunde van de RU Leiden en de TH
Eindhoven . Het leek de redactie een goed idee dit het begin te laten
zijn
van een nieuwe rubriek, waarin de verschille nde groepen gelegenhe id krijgen

ee~

meer samenhang ende beschrijv ing van hun onderzoek te geven.

We merken op dat we , voor bijna alle informatie die wij vermelden , afhan
kelijk zijn van de correspon denten in de verschille nde instituten .
Daarom willen we allen die ons met het verzamele n van de gegevens geholpen
he~ben

en een ieder die anderzins aan de totstandko ming van dit NUMMER
he.e ft bijgedrage n hiervoor bedanken.

De redactie
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ADRESSEN INSTITUTEN
AKZO

Akzo Research, afd. C3.W, Velperweg 7.6,
6824 BM Arnhem.

ECN

ECN-Petten, afdeling Rekencentrum , Postbus 1,
1755 ZG Petten.

EUR

Erasmus Universiteit 3.otterdam, Econometrisch
Burgemeester oudlaan 30, 3062 PA Rotterdam
Tel.: (01 0 ) - 145511.
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KNMI, Wilhelminalaan.10, 3730 AE

KSEPL

Koninklijke/Shell F.xploratie & Productie Laborato=ium,
Volmerlaan 6 , 2288 GD Rijswijk.

KSLA

Koninklijke/Shell Laboratorium, Amsterdam,
Badhuisweg 3, 1031 CM Amsterdam-Noord,
Postbus 3003, 1003 AA Amsterdam,
Tel.: (020) - 209111 ~f 20 en doorkiesnummer.

KUN

Mathematisch Instituut der Katholieke Universiteit
Nijmegen, Toernooivelj, 6525 ED Nijmegen.
Tel.: (080) - 558833 tst. 2986 .

KUN-URC

Universitair Rekencentrum der Katholieke Universiteit
Nijmegen, Toernooivelj, 6525 ED Nijmegen.
Tel.: (080) - 558833.

LHW

Vakgroep Wiskunde van de Landbouwhogeschool
De Dreijen 8 , 6703 BC Wageningen.
Tel.: (08370) - 82382 of 82389 .

MC

Stichting Mathematisch Centrum, afdelingen Numerieke
Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Kruislaan 413,
1098 1\.J Amsterdam.
Tel.: (0201 - 5929333.

NLR

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium,
Voorsterweg 31, Pos·tbus 153, 8300 AD Emmeloord;
Anthony Fokkerweg 2 , 1059 CM Amsterdam.

PhISA

Philips Gloeilampenfabrieken, ISA-TIS/CARD,
Gebouw SAQ-II, 5600 MD Eindhoven.

RUG

Mathematisch Instituut der Rijksuniversiteit te
Groningen, Hoogbouw WSN, Universiteitscomplex Padjenpoel,
Postbus 800, 9700 AV Groningen.
Tel.: (050) - 116731.

RUG-RC

Rekencentrum der Rijksuniversiteit Groningen,
Universiteitscomplex Paddepoel, Postbus 800,
9700 AV Groningen.
Tel.: (050) - 116974.

Ins~ituut,

De Bilt.

Wagen ~ ngen
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RUL

Instituut voor Toe~epaste Wiskunde en Informatica
der Rijksunive rsiteit te Leiden, Wassenaarse weg 80,
Postbus 9512, 2300 RA Leiden.
Tel.: (071) - 148333 tst. 5096 of 5158.

RUC

Mathematisc h Insti~uut der Rijksunive rsiteit te Utrecht,
Universiteit scentr.l!Il De Uithof, Budapestlaa n 6,
3508 TA Utrecht.
Tel.: (030) - 531420 of 53 en doorkiesnum mer.

RUU-ACCU

Academisch Compute= Centrum Utrecht,
Budapestlaa n 6, 3508 TA Utrecht.
Te1.: (030) - 531436.

THD

Technische Hogeschool Delft, Onderafdeli ng der Wiskunde,
Julianalaan 132, 2628 BL Delft.
Tel.: (015) - 783833 of 78 en doorkiesnum mer.

THD-EL

Vakgroep Theoretisch e Electricite itsleer, Technische
Hogeschool Delft, Mekelweg 4, 2628 CD Delft.
Tel.: (015) - 786620.

THE

Technische Hogeschool Eindhoven, Onderafdeli ng der
Wiskunde, Den Dolech 2, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven.
Tel.: (040) - 479111 of 47 en doorkiesnum mer.

THT

Technische Hogeschool Twente, Onderafdeli ng der
Toegepaste Wiskunde, Drienerlo, Postbus 217,
7500 AE Enschede.
Tel.: (053) - 899111 of 89 en doorkiesnum mer.

THT-RC

Rekencentrum der Technische Hogeschool Twente,
Postbus 217, 7500 AE Enschede.

UvA

Instituut voor Toepassinge n van de Wiskunde der
Universitei t van Amsterdam, Roetersstra at 15,
1018 WB Amsterdam.
Tel.: (020) - 5222200 of 522 en doorkiesnum mer.

VUA

Wiskundig Seminariu:n der Vrije Universitei t,
De Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam .
Tel.: (020) - 5489111 of 548 en doorkiesnum mer.

WL

Waterloopku ndig Laboratorium ,
Rotterdamsew eg 185, Postbus 177, 2600 MH

Delft.
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ONDERWERPEN VAN LOPEND ONDERZOEK/I~TERESSEGEBIED
ALFRIKK , B.
Toepassi ngsmoge lijkheden van de eindige elemente nmethode
voor stroming sprcblem en;
Berekeni ngsmode llen turbulen te stroming en .
ASSELT, E . J . van
Singulie re storingsp roblemen , randwaar deproblem en, multigrid methoden .
AXELSSCN , A.O.H.
Geconjug eerde gradiente n-method en; niet lineaire
partiele differen tiaalver gelijkin gen; singulie re storings probleme n .
BAKKER, F.
Differen tiaalverg 2lijking en.
BP...KKER, M .
Eindige elemente nmethode n voor differen tiaalver gelijkin gen .
BAKKER, P.M.
Regulari sering van slecht-g estelde probleme n; i.h . b.
Fredholm -integraa lvergelij kingen v.d. eerste soort.
BE~KUM,

F.P.H. van
Partiele differen tiaalver gelijkin gen; eigentri llingen in
een microgo lf geleider ; Navier-S tokes vergelijk ingen.

BEELEN, T.G . J.
Programm atuur voor halfgelei derprobl emen; lineaire algebra;
eindige elemente nmethode ; continue ringsmet hoden.
BERKHOF?, J.C.W.
Numeriek e stroming sleer; modellen voor watergol ven.
BE3T, M. R.
Spline-a pproxim atie; vliegbaa nreconst ructie m.b.v.
splines.
BLOM , J.G .
Integraa l vergelijk ingen.
BOERSTCEL, J.W.
Toepasse n van numeriek e methoden in de stroming sleer .
BOLLEN, J . A.M.
Fouten analyse van geconjug eerde gradient en algorithm en .
BOON , P.J.S.
Numeriek e programm atuur.
BarrA, E.F.F.
Iteratiev e methode~ voor differen tiaalver gelijkin gen;
numeriek e integrat ie techniek en.
BUS , J.C.P.

Niet-lin eaire stelsels ; niet-lin eaire programm ering en
optimale controle .

CUFPEN , J . J . M.
Numeriek e algebra; Fredholm -integraa lvergelij kingen van
de 1ste soort ; rang-een modifica ties van het synnnetri sch
eigenwaa rdeproBl eeD; eigenwaa rdeproble men .
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CUVELIER, C.
Partiele differentiaalvergelijkingen ; stromingsleer;
optimale controle; vrije randen; vrije randen in vloeistoffen beschreven door de Navier-Stokes-vergelijkinge n.
DAMSTE, B.R.
Numerieke algebra; stelsels met ijle coefficientenmatrix.
DEKKER, K.
Differentiaalvergelijkingen van het hyperbolische type.
DEKKER, Th. J.
Numerieke programmatu~r; implementatie in ALGCL 68;
berekening van eigenwaarden en eigenvectoren.
DIJKSTRA, D.
Numerieke stromingsleer; singuliere stromingsproblemen;
numerieke integratie-technieken.
EEKHOF, H.R.
Numerieke prgrammatuur; B-splines.
EMDE-BOAS, P. van
Arithmetiek, programmatuur, implementatie in ALGOL 68.
EXTER-BLOKLAND, A.W. den
Numerieke weersverwachtingen; berekening van stromingspatronen.
FLOKSTRA, C.
Numerieke stromingsleer; turbulente oppervlakte stromingen.
GEE, M. de
Kwalitatief en kwantitatief gedrag van oplossi~gen van
functionaal-differentiaalve rgelijkingen.
GERRITSEN, H.
Numerieke stromingsleer; ondiep water-vergelij :· dngen.
GERWEN, J.C.H. van
Beginwaardeproblemen; gewone

differentiaalvergelij~ingen.

GEURTS, A.J.
Numerieke programmatuur; conditie en numerieke

sta~iliteit.

GINNEKEN, C.J.J.M. van
Modellen voor watergolven, data smoothing.
GRAGERT, P.K.H.
Optimaliserings-methoden; formule manipulatie.
GRIEND, J.A. van de
Eendimensionale optimalisering; numerieke methoden met
interval arithmetiek.
GUSTAFSSON, E.I.
Geconjugeerde gradienten-methoden; incomplete =actorisatie methoden; singuliere storingsproblemen.
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HEMKER, P.W.
Singuliere storinssprob lemen; multigrid technieken.
HE:JER, C. den
Oplossen van niet-lineai re operatorver gelijkingen m.b.v.
inbeddingsmethode~.

HILHORST-GOLDMAN, D.
Niet-lineai re diffusiever gelijkingen uit de plasmafysic a;
Volterra-Lo tka vergelijkin gen.
HOFFMAfil;, W.
Numerieke programn:atu ur; numerieke algebra, i.h.b.
eigensystem en voor ijle matrices.
HOLLENBERG, J.P.
Numerieke programm.atu ur; formele-ma nipulatie; implementatie in ALGOL 68.
HOOP, A.T. de
Partiele differentiaa lvergelijkin gen; integraalve rgelijkingen; toepassing in de excitatie , propagatie en diffraktie van elektromagn etische, elastische en acoustische
golven.
HOUT, R. van der
Newtonachti ge methoden voor onderbepaal de stelsels; optimalisering; partiele differentiaa lvergelijkin gen.
HOUWEN, ?.J. van der
Integraalve rgelijkinge n en integro-dif ferentiaalv ergelijkingen van het Vol~erra type; beginwaarde problemen voor
differentiaa lvergelijkin gen.
HUNDSDORFER, W.H.
Beginwaarde problenen, gewone differentia alvergelijk ingen.
JACOBS, F.J.
Eindige-elem enten-netho de; stroming in oliereservo irs;
multiphase- flow-discre tisatie ; Maxwell vergelijking en.
JANSEN, J.K.M.
Speciale functies; eindige-elem enten methode; berekening
aan satalliet-an tennes.
JONG, J.L. de
Numerieke methoden voor optimale besturingspr oblemen;
niet-lineai re progra:mmer ingsprobleme n; optimale zweefvli~strategien.

JONG, L.S. de
Partiele differentiaa lvergelijkin gen; simulatie van
continue systemen; modellen voor watergolven .
KAN, J.J.I.M. van
Globale foutschattin gen voor numerieke methoden in de
stromingsle er.
KATS, J.M. van
IJle lineaire stelsels (eigenwaard en en oplossen).
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KOK, J.
Numerieke programmatuur; implementatie in ALGOL 68;
partiele differentiaalverge lijkingen; numerieke algebra.
LAAN, C.G. van der
Numerieke programmatuur; implementatie in ALGOL 68;
approximatie van functies en data; B-splines.
LAAN-DE KLERK, mevr. P.
Gewone differentiaalverge lijkingen; mogelijk lokaliseren
van stijf gedrag van een stelsel differentiaalverge lijkingen in een deelsysteem.
LANGEVELD, A.T.
Optimaliseringsprob lemen en operations research;
algoritmen voor wachtrij-problemen ; iteratieve methoden
voor lineaire programcering en oplossen van stelsels
vergelijkingen.
LINDE, H.J. van
Numerieke programmatuur; differentiaalverge li j kingen.
LOUTER-NOOL, M.J.
Beginwaardeproblem en.
MATEN, E.J.W. ter
Hopscotch-methoden voor de Bending Beam Equation.
MATTHEY, R.M.M.
TWeepunts randwaardeprobleme n; stabiliteit var. differer.tie
methoden voor partiele differentiaalverge lijkingen; .
singuliere storingsproblemen.
MEIJER, K.L.
Numerieke aspecten van sterkteleer en grondmechanica.
MEYERINK, J.A.
Lokaal gridverfijnen en grote stelsels vergelijkir.gen.
MOL, W.J.A.
Numerieke stromingsleer; multi-grid methoden.
OFFICIER, M.J.
Numerieke stromingsleer.
OUDEN, A.C.B. den
Niet-lineaire stelsels vergelijkingen.
PERRELS, P.
Numerieke stromingsleer; berekening inhomogene getijstroming.
PFLUGER, P.
Approximatie van functies; algoritmen voor beste
approximatie.
POLAK, S.J.
Toepassen van numerieke methoden op partiele diffe=entiaalvergelijkingen in programmapakketten ; eindige elementenmethode; LOO- en ADI-methoden.
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PPJ\AGMAN, i--.
Differe ntiaalv ergelijk ingen; toepass ing van de eindige
element en-meth ode op de ondie~-water-vergelijkingen;
variabe le orde- en variabe le stap-me thoden .
RENES, J .J.
Approx imatie- theorie, parame ter-scha tting, optima lisatie van vliegba nen m.b.v. splines .
RIELE, H.J.J. te
Numerie ke getalth eorie; Fredhol m- en Volterr a-integ raalver
gelijkin gen.
SCHIPPE RS, H.
Iteratie ve methode n voor Fredholm integra alverge lijkingen van de 2e soo~t.
SC:c!URER, F .
Approxi matie theo~ie, i.h.b.sp line-ap proxim atie en
Birkhof f interpo latie; integra tieform ules en numerie
ke
integra tie.
SE:;AL, A.
Oplosse n van Navier- Stokes- vergelij kingen met de eindige
element en-meth ode; grensla ag bereken ingen.
SIMONS, J.L .
Dataver werking s-systee m vliegpr oeven.
SLUIS, A. van der
Hoofdw aarde-in teqralen , Romber g-integr atie; kleinst ekwadrat en problem En.
SOMMEIJER, B.P.
Beginwa ardeprob lerren.
SOlfNEVELD , F •
Iteratie ve methode n voor ijle stelsel s.
SPIJKER , M.t-;.
'B eginwaa rdeprobl emen; iteratie ve methode n voor nietlineair e vergeli jkingen
STE:'...LING; G.S.
Numerie ke aspecte n van waterbe wegings - en waterkw alitei ts modelle n.
STROEKER, R.J.
Diophan tische vergeli jkingen , elliptis che krommen ,
eigenwa arde-pro blemen, approxi matie-t heorie.
STICN, Tt. L. van
Stabilit eitsond erzoek in grensla gen aan de hand van
de
orr-Som merfeld -vergel ijking; stromin gsleer.
TEMME, N.M.
Bereken ing van special e functie s, asympto tische ontwikkelinge n.
TRA.~S,

C.R.

Parameterschattin~;

tweepun ts randwaa rdeprobl emen;
stelsel s niet-lin eaire vergeli jkingen .
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TUSSCHER, W. ten
Gewone differentiaalvergelijkingen , integro-differentiaalvergelijkingen.
VELDHUIZEN, M. van
Stijve begin- en rancwaardeproblemen.
VELDMAN, A.E.P.
Toepassen van numerieke methoden in de stromingsleer.
VELTKAMP, G.W.
Numerieke algebra.
VERBOOM,G.K.

Numerieke stromingsleer; modellen voor waterbeweging en
waterkwaliteit.
VERWER, J.G.
Beginwaardeproblemen voor differentiaalvergelijkingen .
VOOREN, A.I. van de
Numerieke problemen in de stromingsleer.
VORST, H.A. van der
IJle lineaire stelsels (oplossen en eigenwaarjen).
VOSSENSTIJN, N.
Beginwaardeproblemen; gewone differentiaalverqelijkingen .
VREUGDENHIL, J.C.W.
Numerieke stromingsleer; modellen voor watergolven.
VRIES, H.B. de
Beginwaardeproblernen, multigridrnethoden.
VRIES, R.W. de
Numerieke stromingsleer, eindige elementen methode.
WACHTERS, A.J.H.
Programmatuur voor 3-jimensionale elliptische en ?arabolische partiele differentiaalvergelijkingen ; programmatuur voor halfgeleidersproblemen; Navier-Stokes-vergelijkingen.
WELIJ, J.S. van
Programmatuur voor parabolische partiele differen~iaal
vergelijkingen; eindiqe elementen methode; LOD- en ADImethoden.
WESSELING, P.
Partiele differentiaalvergelijk±ngen ; toepassingen in ce
stromings·leer.
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WETTERLING, W.W.E.
Functionaal analyse; 1ste en 2de orde condities voor
lokaal oeste approximaties; berekening van kritische
pun ten.
WINTER, D.T.
ALGOL 68 programmatuur.
WOLKENFELT, P.H.M.
Volterra integraal- en integro-differ entiaalvergeli jkingen.
Z.11..NDBERGEN,

P •J •

Partiele

differen~iaalvergelijkingen.

ZEEUW, ?.M. de
Randwaardeprob lemen, multigrid methoden.
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ONDERWERPEN VAN LOPEND ONDERZOEK/INTERESSEGEBIED
Gerangschikt naar onderwerp
LINEAIRE ALGEBRA
Beelen, Damste, Hoffmann, van Kats, Kok, Meijeri~g,
van der Sluis, Stroeker, Veltkamp, van der Vorst.
EIGENWAARDEN EN EIGENVECTOREN.
Cuppen, T.J. Dekker, Hoffmann.
GECONJUGEERDE-GRADIENTEN-METHODEN
Axelsson, Bollen, Gustafsson.
APPROXIMATIE
Pfluger, Stroeker, Wetterling
SPECIALE FUNCTIES
Jansen, van der Laan, Temme.
DATA SMOOTHING/SPLINES
Best, Eekho=, van Ginneken, van der Laan,
Schurer.
PARAMETER SCHATTEN
Renes, Traas.
INTEGRATIE-METHODEN
Schurer, van der Sluis.
ITERATIEVE METHODEN
Botta, Hemker.
VOOR LINEAIRE STELSELS
van Kats, Langeveld, Meyerink, Sonneveld,
van der Vorst.
VOOR NIET-LINEAIRE
Spijker.

S~ELSELS

MULTIGRID METHODEN
van Asselt, Hemker, Meyerink, Mol, Schippers,
H.B. de Vries, wess-eling, de Zeeuw·.
NIET-LINEAIRE STELSELS EN OPTIMALI5ERING
Bus, van Emde-Boas, Gragert, van der Griend, van der Hout,
J. L. de Jong, Langeveld, den Ouden, Traas·.
CONTINUERING- EN IMBEDDINGS METHODEN
Beelen, den Heijer.
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DIFFERENTIAALVERGELIJKINGEN
Axelsson, F. Bakker, van Beckum, Botta, de Gee,
Hilhorst-Goldm an, van der Hout, van Linde, Matthey,
van Veldhuizen, Zcndbergen.
PROBLEMEN UIT DE STROMINGSLEER
Alfrink, Berkhoff, Boerstoel, Cuvelier, Dijkstra,
den Exter-Blokland , Flokstra, Gerritsen, Jacobs,
L.S. de ~ong, van Kan, Officier , Perrels, Segal,
Stelling, Stijn, Veldman, Verboom, van de Vooren,
Vreugdenl:il, R.W. de Vries, Wesseling, Zandbergen.
EINDIGE-ELEMENTEN METHODEN
Alfrink, Beelen, M. Bakker, Jacobs , Jansen, Polak,
Praagman, Segal, R.W. de Vries, Welij.
SINGULIERE STORINGSPROBLEMEN
van Asselt, Axelsson, Gustafsson, Hemker,
Matthey, van Veldhuizen.
ADAPTIEVE METHODEN
(variabele orde/variabele maas)
Hemker, Meyerink , Praagman.
BEGINWAARDE-PROBLEMEN
van Gerwen, van der Houwen, Hundsdorfer, Kok,
Laan-de Klerk, Louter-Nool, Sommeijer, Spijker,
ten Tusscher, Verwer, Vossenstijn, H.B. de Vries.
RANDWAARDE-PROBLEMEN
van Asselt, K. Dekker, Hemker, de Hoop,
ter Maten, Matthey, Polak, Traas, Wachters,
Welij, de Zeeuw.
INTEGRAAL VERGELIJKINGEN
FREDHOLM lSTE SOOR'l'
P.M. Bakker, Cuppen, te Riele.
FREDHOLM 2DE SOORT, RANDWAARDE PROBLEMEN
Hemker, de Hoop, Schippers.
VOLTERRA-VERGELIJKINGEN
Blom, van der Houwen, te Riele, Wolkenfelt.
NUM3RIEKE PROGRAMMATUUR
Beelen, Boon, Eeknof, Geurts, Hollenberg, Kok,
van der Laan, van Linde, Polak, Wachters, Welij.
ALGOL 68
T.J. Dekker, Hoffmann, Hollenberg, Kok,
van der Laan, Winter.
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SPECIALE ONDERWERPEN
DIOPHANTISCHE VERGELIJKINGEN

Stroeker.
NUMERIEKE GETALTHEORIE

te Riele.
INTERVAL-ARITMETIEK

van de Griend.
FORMULE-MANIPULATIE

Gragert, Hollenberg.
WACHTRIJ-PROBLEMEN

Langeveld.
NUMERIEKE WEERSVERWACHTINGEN

den Exter-Blokland.
OPTIMALISEREN VAN VLIEGBANEN

Renes.
MODELLEN VOOR WATERGCLVEN

Berkhoff, van Ginneken, L.S. de Jong,
Vreugdenhil.
BEREKENINGEN AAN SATELLIETANTENNES

Jansen.
NUMERIEKE ASPECTEN VP..N STERTELEER EN GRONDMECHANICA

Meijer.
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WERKGROEPEN, COLLOQUIA, SEMINARIA, VOO::WRACHTEN, SERIES
MC

Werkgroep "Differentiaal- en integraalvergelijkingen"
Deze werkgroep is in augustus 1976 opgericht als voor~zett:ng
en uitbreiding van de wer~groep Begin- en Randwaa=dep=obleaen.
Medewerkers van de afdeli~g NW, alsmede deelnemers van buiten
het MC behandelen in deze werkgroep problemen, welke bij hun
onderzoek naar voren kome ~ .
De volgende onderwerpen komen regelmatig aan de o=de:
betreffende differentiaal7ergelijkingen:
Multi-gridmethoden voor (~egin-)randwaardeproblemen, splitmethoden voor parabolische en voor hyperbolische differenti aalvergelijkingen, gestabiliseerde Runge-Kutta methoden,
Rosenbrockmethoden voor stijve differentiaalvergelijkingen.
betreffende integraalvergelijkingen:
Lineaire meerstapsmethode~ voor Volterra vergelijkingen (met
name repetitiefactor en stabiliteit), multigridme~hoden voor
Fredholmvergelijkingen, acfiterwaartse differentia~iemethoden
voor Volterra vergelijkingen van de tweede soort.
Hervattingsdatum:
Tijd
Plaats
Frequentie
Inlichtingen

MC-PhISA

september 1980
14.00-1 6 .00 uur
MC
eens in de veertien dagen, dindags of
woensdags
J.G. Verwer (MC) voor differentiaalverge l ijkingen en H.J.J. te Riele (MC} voor integraalvergelijkingen.

Studiegroep "Grondslagen van de eindige elementen -met.'lode"
In samenwerking met de Computer Aided Research and Development group, Philips ISA, o rganiseert de afdeling Numerieke
Wiskunde van het MC een studiegroep op het gebied van de grondslagen van de eindige ele:nenten-methode. In deze groe? worden
discretiseringsmethoden voor randwaardeproblemen best4deerd
aan de hand van boeken zoals: Aubin, Ciarlet en Oden en Reddy.
De studiegroep staat open voor iedereen, maar het is de bedoeling dat de deelnemers actief aan de bestudering deel~emen.
Hervattingsdatum: september 1980
10.30 U4r
Tijd
beurtelings in het Mathematisch Centrum,
Plaats
Amsterdam en Philips gebouw SAQ-II ,
Kastanjelaan, Eindhoven
eens· in de veertien dagen
Frequentie
P. Hemker, (MC} en S. Polak (tel. 040 - 735881).
Inlichtingen
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MC-RUG

Werkgroep "Approximatie van functies"
Deze werkgroep is een gezamenlijke activiteit van het MC en
het rekencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Op de
bijeenkomsten spreken ce deelnemers over hun onderzoek over
algemene aspecten van ce theorie. Een belangrijk onderwerp
hierbij is de systematische behandeling van de speciale functies uit de mathematische fysica ten aanzien van analytische
en nurnerieke aspecten, waarrnee een vorig seizoen is begonnen.
Het ligt in de bedoeli~g van de behandelde stof een syllabus
uit te geven. De eerste delen zijn inrniddels verschenen.
Op aanvraag kan men hiervan in het bezit komen. Eerstvolgende
bijeenkomst 16 juni, MC.
Inlichtingen: C.G. van der Laan (RU Groningen,
tel. 050 - 118382) en N.M. Temme (MC).

RUL

In het cursusjaar 1980-1981 zal een seminariurn nurnerieke wiskunde gehouden worden. Onderwerp, plaats en tijd zijn nog
onbekend en zullen. nader bekend worden gemaakt.

TH':'-RUG

Studiegroep "Approximatie"
Deze studiegroep bespre€kt op het ogenblik: BOOR, C. de
(1978): A practial guide to splines.
(Springer) ISBN 3-540-9()356-9.
Frequentie
eens in de vier weken
Inlichtingen: Dr. R. Eekhof (RC-THT: 053 - 894770)
C.G. van der Laan (RC-RUG: 050 - 118382).

UvA-RUG

Werkgroep "Wiskundige programmatuur"
Volgende bijeenkomst: vrijdag 30 mei 1980 van 13.30 tot 16.30
uur in zaal 302, Wiskundegebouw van UvA, Roetersstraat 15,
Amsterdam.
De bijeenkomsten worden geconvoceerd, inforrnatie bij:
T.J. Dekker (voorzitter, UvA)
C.G. van der Laan (secretaris, RUG-RC)

WL

On numerical models for nonlineair wave propagation
Onder bovenstaande titel wordt in april 1981 door het Waterloopkundig Laboratoriurn in Delft een seminar georganiseerd.
De contactpersoon hiervoor is Dr.ir. G.K. Verboom,
Waterloopkundig Laf>oratorium, Rotterdamseweg 185, Delft,
Tel.: 015 - 569353.
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BUITENLANDSE BEZOEKERS
KUN

Henryk Wozniakowski (Universiteit Warschau)
24-27 november 1980.

BEZOEK AAN BUITENLAND
KUN

O. Axelsson: IFIP-congres Melbourne
13 - 17 oktober 1980.

CAPUT COLLEGES
RUG-RC

Blokcursus Gebruik Numerieke Prograrrunatuur
In maart 1981 geeft het rekencentrum van de RUG een blokcursus
(1~ week + prakticum) over het gebruik van Numerieke Programmatuur, gebaseerd op het boek: Forsythe, G.E., Malcolm, M.A.,
Moler, C.B. (1977): Computer methods for mathematical comp~

tations.
UvA

Capita Selecta Numerieke Wiskunde (van der Houwen:
Dit college zal in het 2de semester gegeven warden en beha~
delt numerieke methoden voor gewone en i.h.b. stijve cifferentiaalvergelijkingen.

THD

College Numerieke Wiskunde Bijzondere Onderwerpen

1980-198~:

Numerieke analyse van bifurcatie-problemen
(verschillende docentenl . Tijd en plaats zullen nag bekend
gemaakt warden.
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COLLEGEI:ICTATEN
KUN

Inleiding Numerieke Analyse

(Axelsson, Matthey) 1979

E!nd!ge elementen I (Axelsson) 1979
Eindige differentie-method en voor partiele differentiaalvergelijkingen (Matthey) 1979

LHW
RUU

Dictaat Numerieke Wiskunde (B. van Rootselaar en B.R. Damste)
Dictaat van het College Toegepaste Analyse
Dictaten van de colleges Numerieke Analyse I/II/III.

THD

Stelsels niet-l!neaire vergelijkingen (van Kan)
Variationele ongelijkheden (Cuvelier)
Numerieke Analyse CII/BIII (Numerieke methoden voor partiele
differentiaalverge lijkingen: e.i:ndige differentie-method en,
eindige elementen-methode) . (J. van Kan & A. Segall

THE

Numerieke methoden a, b en c.
Numerieke methoden I en II.

THT

Partiele differentiaal vergelijkingen: Numerieke Oplossingsmethoden I (hyperbolisch & parabolischl (van Beckum, van Eck &
Zandbergen)
Partiele differentiaalverge lijkingen: Numerieke Oplossingsmethoden II (elliptisch) (van Beckum & Zandbergenl
Numerieke wiskunde en programmeermethode n (Traas)
Numerieke lineaire algebra (Wetterling}

UvA

Syllabus Numerieke Wiskunde (3de jaars, Pfluger, 2 delenl
Numerieke Algebra (T.J. Dekker, MC Syllabus 12)

VUA

Syllabus Numerieke Wiskunde I (van Veldhuizen, bevat 100
opgaven)
Syllabus Nwnerieke Wiskunde II (van Veldhuizen, gedeeltelijk
gereed)

30

MEDEDELINGEN
Studieweek Getaltheorie en Computers
Van 1 tot en met 5 september 1980 vindt in het nieuwe gebouw van het
Mathematisch Centrum in Amsterdam een studieweek plaats over de toepassing
van computers in de getaltheorie. Het (voorlopige) prograIIDlla vindt u hieronder. Een brochure met nadere gegeven, samenvattingen van de voordrachten
en een aanmeldingsfo rmulier is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretar~aat
van het Mathematisch Centrum, tel. t/m 20 juni: (020) - 947272
vanaf 23 juni: (020) - 592 93 33
PROGRAMMA (voorlopigl

Maandag 1 sept.
10.00-11.00
11.30-12.30
14.00-15.00}
15.30-16.30

H.W. Lenstra jr.
J.W.M. Turk
P. van Emde Boas

(UvA)
(MC)
(UvA)

Priemtesten
Factorisatie
Cryptografie
Volmaakte getallen en
aliquote rijen

H.W. Lenstra jr.
M. Voorhoeve
P.J. Hoogendoorn
H.J.J. te Riele

(UvA)
(MC)
(MC)
(MC)

Factorisatie en polynomen
Bepaling van Galoisgroepen
Bepaling van klassegetal en
eenheden
Kwadratische getallenlicham en
en factorisatie

(UvA)
A.K. Lenstra
F.J. van der Liril.en (UvA)
(UvA)
H. Zantema

Inleiding
Computerarithm etiek
Complexiteits theorie
Getaltheorie

e~

Dinsdag 2 sept.
10. 00-11. 00
11.30-12.30
14.00-14.45
15.15-16.30

Woensdag 3 sept.
10. 00-11. 00
11.30-12.30
14.00-15.00
15.30-16.30

R.J. Schoof

(RUL)

Kettingbreukal goritmen
Fundamentaalee nheden van
cubische lichamen
Diophantische vergelijkingen
(algeora!sche methoden :
(approximatiem ethodenl

A.J. Brentjes
A.J. Brentjes

(RUL)

R.J. Stroeker

(EUR)

R. Tijdeman

(RUL)

Nulpuntbepalin gen
Oscillatorisch e verschijnselen
Het vermoeden van Mertens
Demonstraties en problemen

J. v.d. Lune

(MC)

J. v.d. Lune
H.J.J. te Riele

(MC)

Donderdag 4 sept.
10.00-11.00
11.30-12.30
14.00-15.00
15.30-16.30

Vrijdag 5 sept.
10. 00-11. 00
11. 30-12 . 00
12.00-12.30
14.00-16.30
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Se

Numerieke Wiskunde 1980

~onferentie

Deze con=erentie zal worden gehouden van 29 september tot en met 1 oktober
in :-iet c:::mfe!:entieoord "Woudschoten" te Zeist.
De

zijn:

~nderwerpen

- S"lelle oplosmethoden voor elliptische differentiaalvergelijkingen
- Randwaarde?roblemen met vrije of bewegende randen.
De -70lgende sprekers hebben zich bereid verklaard ieder twee lezingen te
houjen over de volgende onderwerpen:
I. ?ast solvers for e lliptic differential equation s
Dr. G.H. Golub (Stanford Univ. U.S.A.)
(i)

A survey of some direct methods for solving separable equations

(ii) On

~he

use of direct methods in combination with the conjugate

gradient method.
Dr. P. Henrici (ETH , Zurich, Switzerland)
Fas~

(i)

Fourier methods for Poi sson's equation

The point of view of the nunerical analyst

(ii) The point of view of the mathematical physicist.
Dr. u. S=humann (Kernforschungs Zentrum, Karlsruhe, B.R.D.l
(i)

Cyc~ic

reduction and influence matrix techniques for fluid-

strncture-interaction simulations.
(ii) Numerical solution of elliptic equations on domains with periodic
structure.
II. Solution of partial differential equations with free boundaries
Dr. J. Crank (Brunel Univ. Uxbridge, Englandl
(i)

How to deal with moving boundaries in thermal problems

(ii) The numerical solution of free boundary problems by interchanging
dependent and independent varia5les.
Dr. R. Glowinski (INRIA, le Chesnay, Francel
Numerical solution of vortex ring problems.
Dr. J.R. Ockendon (Oxford Univ., England)
(i)

Free and moving boundary problems in heat flow and diffusion

(iil Calculation of weak

solutio~s

of free and moving boundary problems.
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Bovendien zullen de deelnemers in de gelegenheid worden gesteld in korte
bijdragen een schets van hun onderzoek op het gebied van het conferentiethema te geven.
Gegadigden worden verzocht hun bijdragen, met vermelding van •:in bet
Engels gestelde) titel en samenvatting van hoogstens een pagina bij de
voorbereidingscommissie voor 1 september a.s. in te dienen. De duur van
deze bijdragen zal 15

a

20 minuten zijn afhankelijk van voorkeur der

indieners en het aantal bijdragen.

De opening. van de conferentie zal plaatsvinden op maandag 29 september om
11.15 uur (vanaf 10.00'

uur koffie en uitreiken congresbescheiden), en

de sluiting op woensdag 1 oktober om :6 .00 uur (met aansluitend thee).

De totale deelnemerskosten bedragen f

195,-- (inclusief maaltijden en over-

nachtingen van 29/9 na ontbijt tot 1/:0 v66r diner).

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Drs. E. Slagt, Mathematisch Centrum,
Kruislaan 413, 1098 AJ

AMSTERDAM, te:.: 020 - 5929333 .

Men wordt verzocht zich aan te melden door middel van het achterin dit
nummer opgenomen aanmeldingsformulier. Extra aanmeldingsformulieren zijn
op aanvraag bij het Mathematisch Centrum verkrijgbaar. De deelneming is
beperkt.

De organisatie is in handen van de voorbereidingscommissie bestaande uit:
prof.dr.ir. A.I. van de

Voore~

(RUG)

prof.dr.ir. P. Wesseling (THD)
prof.dr. G.W. Veltkamp (THEl
drs. E. Slagt (MC) en van het Mathematisch Centrum.
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Voorstel tot Werkgemeenschapscolloquium

. d e sde vergadering
.
. een
Tijdens de rondvraag in
van d e Werkgemeensc h ap is
voorstel

na~r

voren gebracht om het KIJN-MC-THD-colloquium, dat in de pe-

riode januari-mei 1980 zes maal afwisselend in Delft, Amsterdam en Nijmegen gehouden is, voort te zetten onder auspicien van de WNW.

Dit voorstel

is na a£loo? van de laatste bijeenkomst van bovengenoemd colloquium op 30
mei j.l. in Amsterdam nader besproken. Kort gezegd komen de plannen voor
voortzetting van het colloquium op het volgende neer: Het colloquium zal
3 :naal per jaar worden gehouden en wel in collegevrije perioden, namelijk
eind augustus, medio januari en eind mei. Iedere bijeenkoms t zal in het teken
staan van een speciaal onderwerp
ijle

ma~rixoplossers,

ve~gelijkingen,

ui~

de Numerieke Wiskunde, bijvoorbeeld

stijve differentiaalvergelijkingen , Navier-Stokes

multigrid-methoden, optimalisatie, etc .• Een bijeenkoms t

zal bestaan uit een morgenzitting en een midd agzitting, met 2 lezingen van

+ 45 min. per zitting. De middagzitting kan eventueel gevolgd worden door
een korte discussie tussen de sprekers en het gehoor, en de sprekers onderling, over het onderwerp van de dag. Het colloquium zal worden gehouden op
een voor ieder zo goed mogelijk bereikbare plaats in den lande. Gedacht
wordt aan het Universiteitsgebouw in het centrum van Utrecht of, indien hier
geen ruimte beschikbaar is, aan het Wiskundegebouw van de Universiteit van
Amsterda m.
Het

col~oquium

Axelsso~,

zal georganiseerd worden door afwis s elend d e heren

van der Houwen en Wesseling. De heer Verwer zal als secretari s op-

treden. Het ligt in de bedoeling dat de organisator van een bijeenkomst het
program!la samenstelt en de sprekers uitnodigt. Aan h8m wordt ook de beslissi~g

overgelaten om sprekers van buiten de Werkgemeenschap, bijvoorbeeld een

buitenlandse gastspreker, uit te noc igen.
Uw commentaar op dit voorstel tot een algemeen Werkgemeenschapscolloquium
wordt gaarne tegemoet gezien door

J.G. Verwer

namens:
A.O.H. Axelsson
P.J. van der Houwen
P. We sseling
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O~-nERZOEK

I~

AAN DE INSTITUTEN

deze af levering van HET NUMMER geven we voor de eerste rnaal beknopte

beschrijvingen van onderzoek zoals dat aan enkele instituten plaatsvindt.
In deze rubriek kan bijvoorbeeld in een korte vorrn het onderzoeksprograrnrn a
van een instituut of een verslag van het onderzoek in het afgelopen jaar
wcrden opgenomen . Vooral voor die instituten waar in groepen wordt samengewerkt kan een beschrijving van gezamenlijke projecten een beter inzicht
geven L• de richting van het onderzoek dan het geval is bij de lijst van
persoon l ijke interessen zoals die hierv66r wordt gegeven.

RUL

Onderzoeksprojecte n van de groep Nurnerieke Wiskunde der
Rijksuniversiteit Leiden in het jaar 1979
Onderzoeksprojecte n:
1.
2.
3.
4.

Foutafschattingen voor differentiemethode n.
Toepassing van intervalarithmetiek bij numerieke methoden .
Inbeddingstechnieke n voor het oplossen van vergelijkingen .
Oplossen van beginwaardeproblem en met intervalarithmetiek
- Onderzoek naar de nurnerieke oplossing, met exacte fout afschatting, van beginwaardeproblern en voor stelsels
gewone differentiaalverge lijkingen .
5 . Methoden voor het oplossen van stelsels niet-lineaire
vergelijkingen.
6. Nurnerieke methoden voor beginwaardeproblem en .
- Onderzoek op het gebied van het nurneriek benaderen van
oplossingen van gewone differentiaalverge lijkingen, i.h . b.
het gedrag van impliciete Runge-Kutta methoden .
TIO- EL

Onderzoekprograrnrna van het Laborator±um voor Theoretische
Elektriciteitsleer
De onderzoek projecten van het Laboratorium voor Theoretische
Elektriciteitsleer hebben voornamelijk betrekking op de opwekking, voortplanting en verstrooiing van elektromagnetische ,
akoestische en elastodynamisclie golven. Verder wordt er op
beperkte schaal onderzoek gedaan op fiet gebied van de quantumelektronica .
Meestal hebben de onderzoek projecten betrekking op een speciale technische toepassing. In dit verband kunnen we noemen:
comrnunicatietechni ek, energietechniek, fysische elektronica,
geofysica, quanturn-elektronic a.
De onderzoek gebieden waarin h.e t laboratoriurn actief is , kunnen als volgt worden samengevat:
(a1 Verstrooiing en diffractie van elektromagnetische golven
(bJ Optische elektromagnetische th.e orie
(c) Berekening van elektromagnetiscfie velden
(dl Akoestische en elastodynamische golfverschijnselen
(e1 Quanturn-elektronic a
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Voor een tweetal projecten wordt subsidie verleend doo~ de
Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetens chappelijk G:lderzoek
(ZWO).
THE

Onderzoekspro jecten van de Groep Numerieke Wiskunde va.• de
Technische Hogeschool Eindhoven
In het studiejaar 1978-1979 was het onderzoek binnen de vakgroep toegepaste analyse, mathematische fysica, numerieke
wiskunde en mechanica gericht op verschillende gebiede:l uit
deze takken van de wiskunde.
Het onderzoek werd door verschillende leden van de vakgroep
individueel of in samenwerking met anderen binnen en b-Jiten
de vakgroep verricht.
De groep Numerieke Wiskunce verrichtte onderzoek cp de volgende gebieden:
- ontwikkeling van oplossingsmeth oden voor Boussinesqver gelijkingen
- niet-periodiek e functies en separatie van de golfvergelijking in oblate sfero!dale co6rdinaten
- algoritmen voor speciale functies (i.h . b. Legendre functies,
Fresnel integralen)
- het numerieke convergentiege drag van de gradient-algor itme
en de geconjugeerde gradienten algoritme voor het oplossen
van stelsels lineaire vergelijkingen
- klassieke kwadraten-aanp assing van een incompatibel lineair
stelsel, m.b.t. matrix en rechterlid
- Riccati-transf ormaties t.b.v. randwaardenprob leIT-en
- conditie van problemen en numerieke stabiliteit van algoritmen
- numerieke behandeling van singuliere storingsproblem en
m.b.v. de eindige-elemen ten methode en exponentiele aanpassing
- evaluatie van numerieke programmatuur
- semi-discretise ringsmethoden voor partiele differentiaalvergelijkingen
- stabiliteitsan alyse meerstapsmetho de voor eerste en tweede
orde differentiaalv erge:ijkingen
Naast het wetenschappel ijk onderzoek dat werd verricht, verleende de groep numerieke wiskunde service aan diverse personen en groepen. Met name wordt genoemd het werk in de eigen
onderafdeling over approx~matie van functies m.b . v. lineaire
operatoren, en verder aan medewerkers en studenten van andere
afdelingen van de TH Eindhoven, voornamelijk in de vorm var:
advisering bij het oplossen van numerieke problemen en bij de
verwerking van hun programma's.
Aan het Rekencentrum van de TH Eindhoven werd medewerking verleend bij de ontwikkeling van de plotmachine, bij de cntwikkeling en beschikbaarst elling van numerieke programmatuur en
de verzorging van gebruikersdocu mentatie.
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WL

Beschrijvin g van het werkgebied van de wiskunde afdelingen
van het Waterloopku ndig Laboratorium
Het Waterloopku ndig Laboratorium is een te c hnisch-wete nschappelijk instituut dat adviezen geeft en onderzoek uitvoert op
het gebied van hydrodynami ca in ruime zin.
Dit begrip omvat de volgende hoofd-onderwe rpen:
dichtheidsst romen en transportve rschijnsele n, afsluitwerk en,
maritieme constructie s, baggertechn iek, havens en kusten, hydrodynamica en morfologi e , pompen en industriele circulaties ,
rivieren en schaapvaart , stuwen en sluizen, milieuhydro dynamica.
De afdeling wiskunde van het Waterloopku ndig Laboratorium , een
afdeling in laboratoriu: n Delft en een laboratorium te Voo rst
in de Noord-Oost Polder , ondersteune n als lokale stafafdelin gen het advieswerk door:
toepassing van wiskundige modellen, ondersteuni ng van hydrodynamische modellen door wiskundige modellen, fundamentee l
onderzoek van vloeistof-dy namische verschijnse len, berekeningen met en ontwikkelin g van standaardpro grammatuur , statische
analyse van gegevens, gevoelighei d- en risicoanaly se .
Gezien de plaats en het doel van de toegepaste wiskunde in de
organisatie zijn de volgende hoofdrichtin gen te onderscheid en:
Mathematisc he fysica: - analyse
- asymptotiek
Numerieke wiskunde

- differentiaa lvergelijkin gen
(gewone en partiele)
- benadering en/interpol aties

Stochastiek , statistiek, systeemtheo rie.
De op te lossen vergeli J kingen hebben betrekking op in principe alle voornoemde hoofdonderw erpen, maar in het bijzonder golven, ondiepwater benaderinge n, dispersief transport, grondmechanica, turbulentie- modellen, Navier-Stok es-vergelijk ingen
en pijp- en pompstromin~en.
Zij beslaan alle typen : elliptische , hyperbolisc he , parabolische en mengvormen .
Het onderzoek richt zicr niet alleen op de vergelijking en zelf
maar vooral ook op de nunerieke oplostechni eken waarbij zowel
eindige differentie s als eindige elementen gebruikt worden.
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TECHNISCHE HOGESCH)OL EINDHOVEN
Onderafdeling der Wiskunde
Postbus 513, Eindhoven
Bij de groep numerieke wiskunde van de onderafdeling der Wiskunde
bestaat plaatsingsmog elijkheid voor e en

wetenschappel ijk (hoofd) medewerker .

Tot de taken van deze medewerker behoren:
- het verrichten van onderzoek op het gebied van de numerieke wiskunde,
bij voorkeur de numerieke analyse;
- het medewerken aan het onderwijs in de numerieke wiskunde .
Gegad~gden dienen een academische studie (universiteit of technische
hogeschool) in de wiskunde te hebben voltooid , blijk te hebben gegeven
i~ staat te zijn zelfstandig onderzoek te verrichten en over enige
e~var~ng op het gebied van de numerieke wiskunde te beschikken .

Aanstelling zal geschieden in het rangenstelsel van wetenschappel ijk
medewerkers. Bij gebleken geschiktheid en bekwaamheid ligt aanstelling
in vaste dienst in het vooruitzicht.
Ncdere inlichtingen omtrent de funktie kunnen worden verkregen bij
prof . dr . G. W. Veltkamp, telefoon 040- (47)4626 of (47)4606.
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van nwnmer V 4163 te
aan de beheerder van de onderafdeling der wiskunde van de
Technische Hogeschool Eindhoven, postbus 513, 5600 MB Eindhoven.
r~chten

I

I

Aanmel dingsformulier cortfeterttie ·numetieke wiskurtde
Bij voorkeur v66r I september 1980 in te zenden aan drs. E. Slagt, Mathematisch Centrum, Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam.
Ondergetekende,
Naam, voorletter(s), titel
Instituut, bedrijf
Adres
Beroep, functie
geeft zich op als deelnemer vcor de conferentie numerieke wiskunde welke
gehouden zal worden van 29 sertember t/m I oktober 1980 in het conferent i eoord "Woudschoten", Woudenl:ergseweg 54, Zeist;
meldt zich aan een bijdrage te leveren in de vorm van een korte voordracht over het conferentiethema ••••••••• ·•••••••••••••• ja/nee;
zo ja,
geschatte duur van de bijdrage: ••••••••••••••••• 15 min/30min.
titel en abstract (in het Engels) zullen v66r I september a.s. worden
opgestuurd naar bovenvermeld adres.
De deelnemingskosten ad I 195,-- zijn overgemaakt op postgirorekening
nr. 462890 t.n.v. Stichting Mathematisch Centrum te Amsterdam onder
vermelding van "Conferentie numerici Woudschoten".

Datum:

~~~~~~~~~~~~Handtekening:

