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A1

..\.ut omati sche \! aaiers .
.:ii:e n non-deterministisehe aut;omaat :produceert onder gunstige

omst andi 6 heden woorden van willekeuri g grote lengte(ove r een
ges e,ren alfabet ) ,die opc;9vat kunnen wo::-den a.ls beginsegmen.ten
van ke u ze-rijen. We zeggen dat de automaat een (automatische)
waaier v oortbrenc;t . Een k lass ifikatie van automatische waaiers
zal ge 6 evc1.1 worden .

Mej . Drs . M. Schrievers

A2

Zwak-natuurlijke getallen en zwak-eindige deelsoorten van NNat.

N(X) = X

Definit.Je:
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De.fini tie: N == {x
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N is een model voor de axioma•s van Peano.
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Definitie: U -Z Y ==U-is stabiel-zwak-gelijkmachtig met V =
1)

D

atabiel (R) ,\
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Definitie:
. ,. U is stabiel-zwak-eindig = SZFin.: ·_ U = -,A

__.....,..,...,.

D

D

xfN

[-,(u ~ X)]

De collectie van de stabiel-zwak-eindige deels oorten van IDlat 0

is gesloten t~o.v . de oper aties: v.ereniging, oartesisoh product,
de elsoortvorming en beeldvorming.
V

A3

Kaje-;;ar, /;}~p8r

Diagram gr aph - scheme composition me thod f or
Markov algorithms

The diagram_gra.ph- scheme (d. g- s . ) composition method (for
1-da.rkov al g ori t hr,s) i s a coobination of the d iagram method (for

r,Iarkov algorithm, so c a lled t he diagram algorithm, d. a.) and the
graph - s cheme method ( wi th Tar - Zalarjan' s interpr etation, s o

called t he quasi - normal algorithm , q - n. a.).
The former was introduced in [ 1 ] by a.na.lo£:,.ry to the diagram
of Turing machines used by Hermes, and normalized directly without
using I.1a.rkov'n operati ons.

a nd re ga.rdP.d as

3.

D.a. oan be shown to be equivalent to

"ge-:,r1•3trical" fo rm

:Jf

NagQlll;j'!l'. 1 s eJ.go:r.:i. t hm of

G.

type

e. " geometri oaJ!' form of and shown to b0 equivalent to Lja.punov 1 s
scheme.

l o gi cal

In [2]

it is shomi~

how to reduce the q - n.a. t o equivalent

1°.
0

2 •

d.a.,

hovr a.11 I,i:arkov' s operations can be d efined by means of

diagrams a nd grapn - sehemco,
Therefo r e it is convenient to intro duce the d .g - s. o f Markov

algori-'~h.ms ano. the corresponding algorithm (d.g - s.a.) .

Then,

vi a 1° ::i.nd the :ncrmali zability theorem fo r d.a., for each d.g- s.a.
an equ:i.va.l ont I,far:,:ov algorithm (1I.d.g - s.a.) c an be construct ed.
'l1he d. g - s~ cornposi tion method can be appl ied t o some other

algorithmic systems as well .
Referel'}52£..s
V

K. Se:Jer, NorYrJal :\.zr:i.t ion of diagram algorithms,

Glasnik mat2ma tic ki 1 (21) ( 1966), 5-16

[2] K.

'I

~eper, . A note on normalizabi li t y of Ter- Zaharjan 1 s

q_uasi - normal algori thrns and of bran ching, iteration
a nd union op e rations,

ib. 1 (21) (1966), ?-? .

L.G.L.Th . Meertens
De Computer als Instrument voor het Grondslagenonderzoek

De eigenschap van een computer, dat de handelingen die hij verr.icht
volkomen bepa.ald worden door het program.ma dat dpor de computer wordt
uitgevoerd, kan voor verschillende wetenschappel ij ke disciplines met
vrucht warden gebruikt om tot een strenge formalis atie te komen.
Bij het onderzoek van de grondslngen der wiskunde kan men een bewijssysteem formalise ren door de bewijsregels in een computerprogramma
weer te geven, zodat een geeeven bewi js door de computer op zijn juistheid getoets t kan warden.
Op deze w1Jze 1s een bewijssysteem onderzocht voor beweringen uit de
l ogika, waarin de operatoren => en V met enkele bijbehorende bewijsregcls als vast gegeven zijn. Dcze bewijsregels komen ove reen met de
meest gebruikelijke bewijsmethoden van de wiskundige praktijk; de
betekenis van de operatoren

~

en

V volgt rechtstreeks uit hun bewijs-

1·egels . Verder bestaat in het systeem de mogelijkheid operatoren te
definieren in termen van vast gegeven of reeds gedefinieerde operatoren .
Onderzocht zi,jn de volgende definities:

+

(a /\ b)

l.S

gedefinie erd als

Vz

((a~ (b ~ z))

(a Vb)

J. S

gedefinieerd als

Vy

(((a 9'Y)/\ (b ~y)) ~y)

l.S

gedefinieerd als

VX

(a~ x)

,a

z)

Het blijkt dat de beweringen die met dit systeem bewezen kunnen worden
juist die beweringen zijn die intuit ionistisch bewijsbaar zijn, zonder
dat het nodig is enig axioma in te voeren.

B.

Ai'JALYSE

Dre. D.w. Bresters.
Kwadratische vormen en distributies.

131

Voor de een-dimensionale distributie

geldt de relatie
1

( 1)

-:t·

waarbij

..lX

= -X1 -+ ino(x)

X 10

<

gedefinieerd wordt door

_l ,
x

¢i ( x) >

= lim
n~o

J

!xl>n

~

x

dx •

Het bewijs van (1) wordt gegeven door differentiatie van
log(x*io) :: loglxl *i'll9(-x).

(2)

Bij zijn onderzoek van de Klein-Gordon vergelijking beschouwt E.M. de J ager de
distributie (m 2 +P±io)- 1 gedefinieerd door
2
-1
(m +Ptio)

waarbij

P

x

x

0

,

x

1

,

2

=

x; + x~ + x~ --

,

x

3

x~,

P

1

een definiet positieve kwadratische

en m een reeel getal

~

o is .

Hij bewijst de volgende generalisatie van (1)
(3)
waarbij

2

(m +P±io)-

+
m

1 =

+

+ iwo(m 2+P)

rn +P

gedefinieerd wordt door

+P
<P(xo,•••x3)
2

m +P

~arm in

.

In daze voordracht zal een nieuw bewijs van (3) gegeven worden voor niet ontaarde kwadratische vormen
n

p :

~
g
r,s=1 rs

X

r

X

s

inn variabelen

X

n•

Dit bewijs vertoont veel overeensternrning met dat van (1). Het gaat uit van
(4)

. 2 +Pt
I in0(-m 2 -P).
log (m 2+P±io) = logJm

De diff erentiatie van (2) wordt vervangen door toepassing van de operator
L

P

=~

n

r,s=1 g

rs

op (4).

Door herhaald differentieren van (1) bewijst men

Analoog kan door toepassing van een geschikte operator op (3) bewezen worden
(5)

De relat i es (3) en (5) gelden voor

kt~• %+1•••• ook nog indien m=o.

Bij het bewijs treden dan enkele nieuwe moeilijkheden op. Tenslotte kan opgemerkt
worden dat met behulp van (5) op zeer eenvoudige wijze de Fourier-getransf ormeerden van (rn 2+P)-k en 6(k-l)(m 2+P) berekend kunnen worden uit die van (m 2+P±io)-k.

Dr. G. va.n Di.jk.

B2

Harmoni sche Analyse van bewegingsgroepen.

G zij ecn locaal com::_:,9.cte m1ir:1od.ulaire groep met een compete-tie
ondersroep u. l,aa ·G x een ge~1ornalizeerd irreducib el l:::.:1rc8::tcr
zijn van. u, v2-1.1 dinensie 'i . In v ele g eval len is d.e convolutiea.1 6 ebra L( x) , be s taande ui t C:l e co:nplexvmardig e cont i nue i\1n.1.~ties·
f -:net co:::1pacte dr a c;er, clie v olu.o en aan: f(u gu') = x(uu ' )i ( e; )
[u,u• 6 't.I , g e G] cou::iu·catiel' . In dat geval is op G harmoni s ch e
analy se z:L~1.vol . Ho t is t1o c~eli.jk bij G een duaal object g t;e
co11strueren, dc1:b d e rol va.n d.uale groep ve rvul-i, als G a bel s
is en u c;ereducecrd is tot het eenhe i ciselem.ont . De ele-;:1e11·ce11.
v 2..11. ~ zijn cie zgn . (zonale) oo lf1.mc"Gies v an ty-_pe x op G, c:.i.ie
positiei' definiet zijn. :G'ourier- analyse is m.ogel i jk en er
g eldt een oi·.1.keers·t;elling en een i' ormule v an Plancherel. Deid.e
stellin1;e11 eisen het bestae.n. vs.n een p ositieve maat op o Ee·i:;
zekere eir:;01.1s c l'la.p:pen . In cle p raktijk is deze v aak erg 11oeilijl:
tie bepalen. Ook o.e vorm V G.n ci.o bolfu.i."1.c ties voer-t vaalc tot
diepe bcschourdngen over specie.le i rreclucibele represen-caties
van G. '.! e zullen i...'1. deze voorciracht cle theorie illustrere:n
:a.o.·U\.. <ie bene e5ings gr6epen van de eucliciische ruim.te.

B3

Drs. J.F. Frankena

Uniforme asymptotische benadering van de opl os sing vari e en
lineair singulier storingsprobleem van elliptisch type.
We beschouwen het lineaire elliptische randwaardeprobleem
L

(u]
C

o2u

a2 u

a2u

ou

OU

ax 2 + 2b axay + c ay2 + d -ox + eay- + fu.

- c{a

(1)
in G,

l

u -

r

op

<p

o

De coefficienten at/mg, het rechterlid hen de randwaarde <p zijn

gegeven functies van x en y, G is een convex (x,y)-gebied met
rand

r enc

is een kleine positieve parameter.

Vishik en Lyusterink, en onlangs Eckhaus en de Jager, hebben
begrensde functies u (x,y;c) geconstrueerd met de eigenschap dat voor
n
voldoend kleine waarden van c geldt

(2)

u

~

N-1
E

n=O

waarbij de waarde van N afhankelijk is van de orde van differentieerbaarheid der coefficient en at/mg, van hen 9•
Deze asymptotische ontwi kkeling is geldi£' in ieder gesloten deelgebied
van G +

r,

dat de raakpunt en (x ,y
0

karakteristieken x•x

0

reap. x=x

0

(x

1

en (x 1 ,y ) van r met ~e
1
< x ) van L niet bevat.

)

1

0

1

In deze voordracht wordt bovenvermeld resultaat in die zin
verbeterd, dat een func~ie u* (x,y;c) geconstrueerd wordt ~~t de
0

eigenschap dat in het gehele gebied G gel dt

(3)
waarbij
1

C min ((x-x) p

(4a)

0

c(x.. x

0

als (x,y) in een omgeving van (x ,y

(4b)

Iz;J

·
~

c1

l

1

.

)P

)

--2

0

0

)

·

0

ligt, en

l_2

min ((x -x)q, c(x -x) q
1
1

)

indieh (x,y) in een omgeving van (x ,y ) ligt.
1 1

J-

Hierin zijn p- 1 en q-1 de ordes van raking van de karakteristieken
n r,· c en c zijn positieve con stanten .
x=x resp. x=x 1 a.a
1
0
0
De afleiding van dit algemene resultaat is doorzichti3er dan
• 1
die, welke Vish1K
en Lyusternik voor het speciale ge val p=q=2
geven.
Tevens wordt aangetoond dat uniform in G +

r

geldt

( 5)
mets= max (p,q).

B4
Voorwaardelijk e onafhanke l ijkheid van a-algebra's en additiviteit
van voorwaardeli jke en~ropie.
Zij (X,R,µ) een genormeerue maatruimte en R0 een deel-o- alge bra
van R dan is er vol~ens de stellin 5 van Radan-Nikodym een operator
zodanig dat voor alle ~ E R geldt:
is een R -meetbare en integreerbare functie op X.
0

en n2 van R heten onafhankelijk t . a.v.
als PR (Ar. B) ., PR (A) ·pR (B) voor alle A E R1 en B E _R 2 •
Twee deel -a-algebra 1 s R

1

R

0

0

0

0

Bewezen wordt de volgende stelling.
Stelling, Zij (X,R,µ) een gen orm eerde maatruimte , R

0

,

R1 , _

deel-a-algebraSvan R met eindige entropie en R2 een will ekeuri ge
deel-o-algebra van R dan zijn de volgende twee uitspraken
a.equivalent,
1) R

1

en R2 zijn onafhankelijk met betrekking tot R
0

2) H(R1 IRO

V

R2)

In 2) stelt H(R /R 0
1

voorwaarde R

0

)

= H(R1 IRO)
de voorwaardelijke entropie van R1 ender

voor terNijl een soor~gelijke be tekenis wordt

gehecht aan de ui tdrukking H(R

1

l :a.

R )•
2
eind ig e entropie h ee ft is 2)
0

V

Indien ook de a-algebra R
2
a.equivalent met H(R Y R2 IR ) = H( R1 /R ) + H(R /R ).
1
2 0
0
0
De genoemde stalling is een uit breiding van een stelling van
Prof. Jacobs die de genoemde aequivalen tie aantoont indien
R0 alleen uit de elementen ¢ en X bestaa t waarbij ¢ de lege
verzameling is.

B5

ir. M.P . Ouwe rkerk-Dijke~ s .
Een int egr a al vergel iJjking '..lit de diffr a.ct ietheo ri e •

Bij het opl ossen van schev e rar.dwaarde pr blemen uit de pot ent i aaltheorie
en de diffrac tietheorie kmmen integra2.:i_vergelijkingen optreden van de
vorm
('--'O

fCO

f( a:) sin (a

)

X)da -

Jo

t(c)f(a:)co 3_a X:)da: = 1/;(x) ,

o

< x < "'° ,

0

waarin f(a:) de onbekende func t ie is en ldo.) en 1/J(x ) bekende f uncties zijn .
In potentiaalproblemen i s k ( a) gel ij k aa n een c,:-;nstan-te ~ lJij diffractieproblemen is k( a) ·, an de vorm

[1

1

+ (c/::l )~r 2 •

Het inverteren v:i.n de integr a.al vergel i jki:::ci; ·rind': p ~_s?.t.; T'!ei:, tehulp van de
oplossing van een Hi l bertprobleem. I n het ee:cste geval volgt dan onmiddellijk
de expliciete oplossing. In het t weede gcvs.1 leidt dit tot ee n Fredholmvergelijking van de tweede soort .

B6

Dr.ir. F. Schurer en Drs. F.io St eu ~~ l.

Stel f(x) f

c

2. n

• ;:1esc:1ouw ee:--

1"1 J

,__

n ,JJ

}

van lineaire

(n=l ,2,.

positieve operatoren va.~ de vorm

"

( 1)

L

n,p

f

(r;x) --

•

f(x+t)

(~~

1

1

-~--- ~ )

2u
- dt

-r

hierbij is p e<::n will~keuric rrae.r v-ast n atuurlij k getal.
In d,~ vcordracht z.al ecrst de exp.:.i c i ete vo rm van de e::_)rr -:i.toren ( 1 )

warden ve::-meld ..

~')t;lD.r rn

1tomen

ee!l aantal :tp'J?roxima.t ie eigensche.ppen a.an de

orde. Tenslotte wcrdt r_og inge~aan op he't f e :it of er fu.a cti es d (x) (x E:. [0, 1))
p

bes ta.an, a.J.e C:.c :: t'>t.·.ra,

0 1"' 1:n

I.J
~cn~:cc re :1..
r. , .,..:

Drs. Felio Simons.

B7

Over te rugkeertijd en vert,L·ektijd onder rneetbare conservatieve transformaties .
Een maatr uimte (X , R, µ) is een verzameling X met een a-algebra R van deelverza.rnelingen van X, de meetbare verzamelingen, en een niet- negatieve maat
-1

µ op R. Een afbeelding T van X i n zichzelf heet meetbaar als T E E R voor

alle EE R, en conservatief als iedere zwerver, dat · is een verzameling WE R
met de eigenschap W n T- n W = ~ voor alle n > 1 , maat O heeft . Stel een ver-

zameling E E R is gegeven, dan verstaan we onder de terugkeertijd rE (x)
van een punt x E E
eE (x) = min { n

rE (x) = min { n j Tnx E E, n > 0 } en de \ertrektijd

I Tnx

E l'J 1 , n > O } •

Van de volgende stellingen zal een kort bewijs &,--egeven worden :
Stelling 1 (EoincarE:n . Stel T is een meetbare conservatieve transformatie
in (X , R, µ), en stel EE R, dan bestaat er voor bijna alle punten van E
00

een oneindige rij { n. } .
J

J

=

1

, zo dat Tnjx E E voor alle j > 1.
=

Stelling 2. Stel Tis een meetbare conservatieve trans.formatie in (X, R,
I

.
1 ingen
.
"'
en stel EE R , dan bestaan er ve rza.me
. .; ' e~ c-.. R
• , J.• = 1 , 2 ,
.J

... '

µ) ,

zodanig

dat

Jr~ (x ) d µ (x) =
E

Stelling

3. Stel Tis een meetbare conservatieve transformatie in (X, R , µ) ,

en stel EE R , dan bestaan er verzarnelingen E'~ ER , j-= 1, 2 , ••• , zodanig
J

dat

J

00

I;
(1n+2n+ ••• +J.n) µ (E ' ~J+1 ) voor alle n >= 1 .
e~ (x) d µ (x) = j=1

E

B8

ir. P. van der Steen.
Over differentiaaloperatoren van oneindig hoge orde.

Laat

I[p,o] de rui ffite ziJn gevormd door de gehele functies

x van de complexe veranderlij ke z die ten hoogste van ' de orde/

p, type a zijn (0 < p, a< oo ) o Veronderstal dat de operuto ren
00
(I
a z
A (q=0,1, ••• ,p ) met genererenue r eeksen A (z) = ~
nq
q
q
~o
toepasbaar zijn op I[ p ,a]. Dan behoort
~

(a no + Za n 1+ • • • + Zpanp )x(n)(z)

tot I[p ,a] als p ~ 1 en tot I[p
alleen van de A

I[p

,a]

1

q

,e] met a

~

e < oovoarp > 1 (e hangt

s en a af) . Bij de natuurlijke topologie voo r

resp. I[p, e] is A continu .

p=1 bestaat er een v erband tussen de nuloplossingen
van(*) in I [1,a] en het aantal in het gebied jzj § a
analyti-sci1.e
Voor

oploss ingen van een differen_tiaalver 6 elij:,..:ing van eino.ige orcie :net
analytische cogfficien t0n (Perron) . Dit gaat niet door voor p

< 1,

maar in dit geval is er tech wel iets te zeggen over het maximale
aantal nuloplossingen in een zekere klasse en voor de oplosbaarheid van de ve rgelijking

Ax my,
in I[ p ,a]

o

y E I[p

,a]

drs . J.N.S. Calis.
Chobyshev Approximat iee met behulp van Rationale fu.ncties.

1. Definities.

P is de verza.meling van alle polyno11en van de graad n, met
n
elementen p.
n
Ql,m is de verzameling van a1le rati onale fu cties van de_ vorm

. -PlPm

p

en p

1

Ill

relatief priem •

Stelling 1.1 Voor alle functies f gedef inieerd op het interval
[a,b] is er een eenduidig bepa a l de rationale fu.notie
ql ,m -€ Ql ,m zodat voor alle ql , m-€ Q ,m
ql ,m
ql ,m
1
geldt

t

De functie ql, m noemen we de beate a:pproxima.tie van

f ui t Q

1 ,m

in de zi n van Chebyshev (ko rtweg de baste

approximatie).
Stelling 1.2 De rationale functie ql,m i s dan en alechto dan de
beate approximatie van f op ~, b] a lo

er

een v,?rz a.

moling punten (x ) bestaat, zo dnt
1
N~l+m+2
a. )
a~ 1<x 2( ••• •<~<b
b)
f(x.)-q
1
1,m (x i )=(-1)iE
_ .
o)

max
jf( ::) - q_
1'm (x) I..., !Ej
x -€ [?- , b]
:

De verz ame ling (x~) noernen we de basis of reference
J.

v an de approximatie . Some warden ie x.l. ook de kritieke punten genocmd.

2 . Een van de algorithmen t er bepal ing van d e best e approximaiie
is het gegeneraliseerde al~rithme van Remes, ook wel exchange:
algorithme genoemd.
Dit algorithme bestaat uit de volgende stapp en.
1. Kies een startbasis x ••••• ~
N=l+m+2
1

2. Bepaal een rationale functie q

1,m

die voldoet acn 1.~.b.

3. Bepaal de extrema x~1 van f(x)- q1 ,m ( x ).
Kies uit de

xr een nieuwe

basi s (x~

1

met de eigenscb~;re~

b) he t extremum x; waarvoor -.geld t
jr(x¾k)-q1

,m

(xk*)

I=

max

x-€~, b)

jr(x)-q1 (x)
,m

I

behoort tot de n ieuwe ba si s .

Vervolgens warden de stappen 2 en 3 herha a l d. t ot de N al te x.n<:,r :.1d6
extrema gelijk zijn in abs olut e waardc ( op 'b i ;jv . 11& 11auwke ·t'.:·ig).
Het is bewezen dat di t algo ri thme v oor p olyn oomappro ximat i es ( o-,O :1
altijd en voor rationale a ppr oximaties me e s tal convergeer t.

3. Het sub 2 b e s ch reve n al gorithme i s door Prof. A.J. W. D-..1ij v es-t;i 'in:
Ir. H. Q.. J. Meershoek en mij i n een AL20.L 1 ::·c..:gramrna g er e a l i s :~e r i.
Aan het algorithme is een aantal checks op pat hologisch e si tuaties taegevoe ~d .
Mede op grand van de testresultaten zijn wij van mening erin gaslaagd te zijn een fClo.lproof approximatie-p r ocedure t e sch ..:ijv ,m.
Van de methodes ter bepaling van q

in stap 2 gebruike>n we -Ji.?
1 ,m
van de interpolatie gecombine erd me t een linearisatieproce s 7e~

berekening van de E. Het voordeel van de interpolati emetho de i a
dat tijdens het iteratieproces de coifficienten van q
rekend beho even te warden.

1 ,m

n irt

00-

Voor het zoeken van de extrema in stap 3 gaan we uit van de punten

x 1, x 2, x
1. x

3 die

in extreemsituatie verkeren, dat wil zeggen

1<'. x 2 (x 3

2. met E(x)=lf(x)-q

E(x 1)<E(x 2)

1 ,m

(x)I

2

en E(x })E(x

3)

Met behulp van deze punten bepalen we nieuwe trio's x i , x i , x i
1
2
3
die in extreemsituatie verkeren, totdat of x i -x i
3 1

of 2E(x!9-E(x~)-E(x~)
klein genoeg is. Op dat moment noemen we x~ een nieuw extremum.

Literatuur.

1. N.I. Akhiezer. Theory of Approximations. 1956, Ungar , New York.

2. E.W. Cheney. Introduction to Approximation Theory. 1966.
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dat zi ·jn die rceJ e .tu..ncties f waarvoor geldt:
f(2~ 1 b~cf(a; + ~(b)
8U
a<' b ~:> f(a) < f(b) voor alle i ,beS
l)e f,rf:<i[:;Che
b:::-d;okei:lis
~van
r -~wordt benaald
door de in.terDr'3t··;:l.,ii:"'
J
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van de- o:pte11:L:n 6 +' c.u. de pre~-ordening _s I i.:a s ..
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In de:::;<:3 voord:ec:.ch:t ne::r1en we "Joor 3 een verzameling van toes ~:anden
van. nech3.11is ,~h~:1 s:-rstemen, +' betekent samenvoe gen en a < 1 r·
betel::unt: er :Ls eeu J)&.ssi<1f proces rne·t ·begintoesta.."'1d a en e i.nd-·
toes cand b .. I.n cli.t 6 eval zijn de funct-;ies -i' ~ju:Ls't de er,i.~~f'unctier,.,
'bezew~thoc'..e V 8.11 L1voer!J>::.ll..t ·va:.w. ,DE:: t energiebegr:Lp maa..i<t een
goed or~dernc heid r:10f.5e1ij}c tussen cle:fin.ities, in terpret; a t ies ,~.n
axior1c1. ~ ~~ ~~::1 /~ '.; ··1---::c·!J.r·1..~.~-(.E~~ ../c;J~,1e11t is '-,.J..e ~~6 Glallpa1: zeer gescl1i}~t
v oor \1.et uitb:ceid.en van het ~-mere;:Leb e gr·ip tot a.lgemenere
1

u :t' _,' h erm ody.c1ami cs ..

Ove:r Isin·~··,.,.u.:·~·uli.1

:.l·J~?:·<t
,,.__.No__ ,.,._ _,,,,...._.,,.1!~,J_,.lli.,,___...,-.,;.,..,.""v.....,~.--.,,.
't:.• ......,..,

Een van de Vt.d.:::i.g 0 mr;d,Li ~.e,: :in .. .s 5\'.G.tist;iscbe mecb.anica, die eeh
l°;e:rek.enir:.3 \;:-~1: C:.~ ,i,,:i: ',.,.~~-,-:.'·, rc.c~.i;:: heob~n "toegela·cen, is het twee-

d.i:::m11:1iona.J1: :r. ,: ::.:r.:.'-; ":--:.o~fo 1 ·n · ~ ·~e--, :~,"'1-r0:m.acneet,. Twee bela.nt:,'Ti,jke

mcthc·,fo ''. Gee;: y._,r, be1.c.:, :,1•:t.t ~ \::n. ,.::wt. t0t e.~sver de cplossin.g voor
bi,jv •. :'!et :r::oi:.-:u::un

1;,

cli:,i.e d.:rttens:i·::s g~•-:1:::n eri. de wiskundige a;pparnten

Y:m b;;•:.d:; ;s~(:thode!1 1.:.r::. h"s ...n c:id.e.r·li i:lge verb,;i.nden ~ijn kortgeleden ond.er-

wer:p van 0n,Icr,:e,d·

,~•.•10::,:•il.eD., ;.:i,::,t;

h-et doel essentiele moeilijkheden

bloc,t te legge·n rm ec.::: m;;;~ e:,, 1; g~eiger:o.e method(t te ontwerpen. Dit
De u-;•;c;.r.:r-ix:11ec:i.1c1:l.•r:: ztil •,te,:td.~n geillust:,...ee~·d a.an de behandeling wm he.t

~c-.::1diJJt.;!llsic.n1:1.lc p:,;-l,blo.:.:m e •• "al gegeneraJ.iseerd worc..e:n op een andere

wijze dc:.n tot r.hisver g(;!bruikel::.j!:;; -;w s ., betgeen le:i.dt tot een ni euwe'
f\::n.·'lltU~ltn:ing va1J hc-t tvef..:dim.ensionale p'.~C)bleem. a.ls eombinatorisch

}'..1::·cbL,c,'il'.,. Indicn tij:::. ua.111,;f.,,.l.tg,, Zf:u. de t,.e~quivalentie :met, de beb:ruiki:li,i}:l~
c,.:.n,.bin:3,torii?,che r,roble<;-rl:<.t(:lli:ng woroe:·1 geschetst en een overzi.cht ~nn1
,•crd()!''·, :1.itbC/ttw van de the<:>rie i.mr-Je,1 ~1:1geven~

rneta"l,er.·
-------t~~zoeTcctr.lsc~he - - --------,
. _.__
t,.rJet:: T>j

... ,

...... __,.,..~.......

<:;d

"'f.J1t,e.'.·!
....

lJ"lati;~.,.L
;·..:_

I n vele tectm:i scbe toe1,ifassj_ngf=rt wordt gebru:ik gemaakt van :piezoe"tectrische
ma.terialen, zoo,1, i:; in J:,.ick-ups, hydl'ofoons, f, .d. Deze materialen hebben al,s belang:cijke
eigenschap dat mecbani sche e~nergie voor een deei, omgezet wordt in e1,ektrische en omge--

keerd.
We zu"l'Len een mode1, bekijken voor een hydrofoon (ge"Lu :ids opnemer onder water). D~t
mode1. bestaat uit vier goed a i:metkaar gepl..akte p1aten met oneindige af'met inger,. De
twee binnenste platen z i.jn geme,akt van een bomogee!l-uni.sotroop, :pj_ezoel,ektrisch

raateriaa·~. In het scheidingsv·La..1:::: is een oneindig dunne elektrode aangebracht (zog.
hete e1.ekt nxLe) . De l;uJt,cnste platen z:Ljn van metaa.l en fu.r,ger en a1.s kou,:le elE:ktroden ;
ze zijn e·Lektrisch kortgesloten en saxnen v:ia een im:pedru1tie verbonden met de Lete
e"Lektrod.e.

Dit systeem wordt in tril,1.ing gebracht door een harmonische, van de tijd af'hankel::.,j k e be la stj_ng, die op het bui tenste oppervtak van

een

der meta1en platen werl,t.

Deze belasting induceert een wisselend etektrisch vel.,d in de piezoel,ektrische platen.

Uitgaande va.n de lineaire e·Lastische en piezoe1ektrische re1aties warden de ve rge1i;jkfogen afge1.eid dj_e het potentia.a1-verschi 1, tussen hete en koude el.,ektroden en
de resonantie--f:t'equenties bepa·Len. Daarvoo.r woI'den de afhanke1.ijke variabe'Len voor
iedere plaa.t afzonderlijk ui tgedrukt in de be·1,ast:ing op de buitenste oppervla.kken van
de mete.1,en p·Laten en de mechanische verp1,a,a,tsingen in de drie scheidingsvl,akken, die
voor1.opig nog onbekend zi jn. In de scheidingsv1akken zijn de mechanj_sche verp'Laatsingen e:n s:r,,ar.rningen continu. We moeten dus d e spanningen die aan beide zijden vwi een
scheid:i.ngsopperv"Lak beersen aan e1,kas:r gelijk ste1:Len en deze eis geeft ons 9 "Lineaire
.

-.r <;oK

crn:1p1exe verge1,i,ikingen van 9 onbekende veJ•pl,aatsingen.

c4
Lc_·_r_e_n_t_z_•-_i_ri_v_a_i·_i_e..n
._ _t _e_ Y_e_r_..g._e_1jjki ngen meet lrnndiz behRndeld

2
2
2
p
p = 0 spelen
1
2
3
:m de fysics een bela.ngrijkc rol als ·energic-moment vecto~van deeltjes"

De 4-d:imensionale l :i chtvect,::,ren

r;

:JH?t D

2 _
-

Po2

-p

die zich bew-egen met de licht~nelheid en een massa ge1i,jk aan nuJ hebben
( fotonen en neutrino ts). De vector p t :i~ eedt op in een vector-:t" 'unct'ie lji(p ) ,
die zic:h transformeert volgens een repres ents.t i e van de Lorentz-groep
.
.
.
.
( )
endieverbonden J.s
met de
-coesta.ndsfu.nct1e ip x van het deeltje volgens:

ip(x) = ip(p )e1.px

(ontwikkeling in vlakke golven).

Besproken worden de existentie en eigenschappen van ~(p} en de vergelijkingen
waaraan ip(p) voldo et m.b . v. methoden uit de pro,jectieve meetkunde. Qndat
deze vergeJijkingen corresponderen met de vergelijkingen uit de kwantum-

mechanica. waa.raan 1)1(x) voldoet (vergelijkingen van Maxwell en Weyl) gee f't

deze meetkundige aanpak de a.chtergrond. van b.v. het feit dat de vergeli.i •1

•~

kingen van Maxwell in lpinorvorm gebra.cht kunnen worden en dat fotonen slecht s

tra.nsversa.al gepo1ariseerd zijn.

c5

Ir . L.A. Peletier

Ji:t.abili :te1t

YJ.U'l

lj.neaire gol.v:.en.

Voor een klasse -van lineaire golven wordt met behulp
van de Fourier tranarormatie een formele oplossing
gevonden. Het ged.rag voor grote tijd wordt onderzocht
en er wordt aangetoond hoe dit slechts bepaald wordt
door de plaats van enkele speciale vertakkingspunten

van de wortele van de dispersierelatieo Een criterium wordt
gegeven voor de bepa.ling van de ligging van. juist deze
vertakkin.gspunten.

Prof.dr . i r , L. van lv'i.jng-aa rd en

C6

rliet lineaire, dispersieve go l ven in twee - f asen
stromingen
Beschouwd warden druk - en snelheidsgo lven in strominge n van
men g sels besta~nde uit vloeistof en ga sbellen . Voor zeer kle i ne
bellen is dit medium op te vatten als een (fictieve) homogene
v l oeistof . io l ang kleine amplituden wo rd en beschouwd is de voo rt p l anting van go lven niet dispersief . Voor eindige ampl i tuden
treedt " amplitude dis pe rsie" op, waarmee het verschijnsel ge karak te ri seerd wordt dat het ~ ecompr imee r de de el van de go lf sne ll e r
l oopt dan het geexpandeerde deel.
warden de eindige afrnetingen van de gasbellen in de be schou wi ngen betrokken 9 dan b lijken de li neaire g olven d ispe r s ief te
z c jn 9 d . w. z . bij iedere frequentie hoo rt een eigen voortplantings sne l heid .
dorden zowel

·.n dige bel l en a l s e indi ge ampl i tuden bek e ken, dan

treden zowel fr equ enti e a l s amp l it ude d i sp ers i e op .
De math e matische vergelijkingen voor dez e verschijnselen warden behandeld .
Aangetoond wordt dat onde r zeke r e voorwaarden de niet l ineai re
dispersie beschreven kan warden door een vergelijking van de ~ e daante van de zogenaamde "Lort e we g -d e Vri e s" ve r ge lijking voor
zwaartekrachtsgolven op ondier water.

D. ALG.::;BRA

D.C. van Droo_ge

D1

<G:r,u>~ ·twstaar/e nit nen essod atieve k-o.lgcbra

zo

2)

Hicrbij is: u(x,y)

=

afbecJ.d_j_nr, v

A, die aa_n '1)

: '}

-+

u(x+y)-u(x)-u(y).

.
, " horr.omorfisl"'.e g ; Gr ...
een
is c·r precies
clat c; o u

=

v.

Bij ieo.ere rc,chtsvectorr uimte V ovP-r D, bestaat (op isonor.fie

na) nrecics

~&~

~ergelijke uit~en~ige algebra< Gr ,u>.

De bi.j1)ehorende k-alr;ebra Gr b l ijkt ste c,ds corn.mutatief te z.ijn-.

D2

.A s;rnm,E1 t:ri c ma tri:x C of order n 1 with O on the diagonal and + 1 or - 1

T

C C ""(n-1)I
is c:S\.lled a Confer ence Mat-:r:i.x. Suoh matric es can only erlst
to 1 rrc<xlulo 4, ~s -the

B\..l.Iil

of two aq_us:ees of' integers. The on.l;y

Cti•11i.atr 1,..;us

iO 'J<.:r

k
oor,:itr'i;.cted wa::rr, o1)tained. for order n .. p + 1, where p ia a. primac

l.'c.,tn,g

1.

rssu.lt of Wi l liamson, a ne..- C-ma. trtx of order 226 is conB L~c ~ed. by

a. meth::o, o-r:tginn.1ly tlN1 to Bel~vi tch,, Hada.ma-rd ma trices of orders 452 ari.d. ~•c4

D3

ThE: problem to be diGc1.1,s sed is the f ol1owing. One wi shes to forecast the

outcome (VJin 1 lose or draw) of 5 football matches. The question is what
i s the moH t effich,nt way of making e. number of forecasts such t ha.t, no
r;;q.ttcr v:ha.t U.e ontcome of the matches is, at l east one of the forecastB
v-rill i-..ave 4 cor.roc.t :resu.l ts.
This _problem can be set up in the fo1lowing form. let ~ be an Abelia.n
g:r'OU.:,J ;

ivith 1wt

.-r~

but n

bcJ.S(;

fot

:t~.,.

d.eno-t:e t.rie set

e],:':!rtP 1fa::.

of the .2n + 1

-

\I

~·

each of order 3.
distinct powers of the base

..-:lernents :;c1 $ x2,

l

••

0

,.

TJ-.:, qu.er, tion then :i.s to determine t he minimal integer k(n.) fc x

whi.ch ·c:.,0:rr.~ exist[, at leas t one set O::>, consisting of k elements of G\.. ,

(R "" 4-. ~.

It has been s hown, that if v is a power of 3, t hen
1 1
tr.e Bet (~ ca.1:1 be a. ::,ubg-rou:p and k =
. . ,- •

such Lhst

f

'I1h1...''.L'P.fore it is tr~.vial that i n the case of n"' 5

22 < k (5) ~ 27,. Tne

(que,~t:i.on ask scl by O. 'l aussky and J . Todd (1958)) is
1

d.ete:nr.ined to be 27 by ,j oint work of .J .H .. va.n Lint and the author.

D4

Thi•

a,ric1c.::-,Phi&::n

gI"C'-\P

of th'1 Poteraen graph on v ... 10 vertioen io

isor..crph:L,) -~e, tho 5},;n.n{rt::-io &NUP on 5 f;yn1bolfl., Tho ( ...1 , 1 ) o.djaoon, ('j'Y

mat:-ix C of t~--"' r_,-t,,,,roon graph he.a tho prop!lrtiee a

w1 th A t ...nd B aymmetrio and oiroulant .,

may oo vr.ritwr u3

C

=

k
2 {mod 4) , ·, .... 1 • p • p prime, a graph
r::c::,,, v
.:lf ~,l.'dG1.' ·-1 iMJ-::f 00 oon;.truot.ed i1hoae ( •.:\, 1 ) a.d,ja.oonoy ll}4trix ha0 propc-r5',J 1 • It ::h;. prl".:r•:fJ(l thnt £01· thees zr:i.phs also property 2. holds

ct; ••i:-...~~:11 ly, ~·or

l-.l;.,·s'Cl

~

..,-1,- ·( "'v.1......

,-

',1

,.

•-~•1,-

\a..,..,f!..

.r ,,t',

,...J
t,h
"-·4.

Coethel.s ). The g:r ,upo

or

theae ,g:ro.pho

are;

oor-

D5
Ean _ter11a:L'e a:J.£.§lbrt'~ met automorfi.§.l]lfil1£:C~~J2..J~ 7 o
I

K

~-B

oorm:11:itatitd iichnam, mei; ks.Y'akt erist i.ek /, 2,3; V

Hm

OYGl'

0,;n

K ,,

en een ternai r produkt
line,;;.il'

.

~-1---(x"
..

1

~x,,';::,.,
~ . . J~) ~ Jt:1..-:.:..oma tzi
.

·-:

1;' •,>mc•r

,m ,;;;t:.maeJ.r iBch .. Stel <x ~.x. ,x ,x
2

3

> ..

4

<x ,
1

{x 2 ,xyx }> ,
4

(

!'

K 11.l[;ebrair.·ch g'. '.?! Bl oten i s, :<:unnen d~ze structuren volledig

ge~la3aifi03erf w?rdeno Bet meest interessante geval is dat van a9n
56--dimor.:.,:i. ont1.l~1 V ~ waa.rbij de automorfismengroep een enkclvouiig€

algebraischc groap is met type E~ .. Oe ternaire algebra kan word en
f

gebrnikt voor !:et c,nde r zo,Jk van de z J groepen bij willekeurig
g--rondl i cha.am. K,.

Eon artj kP l me'~ t. G,.M~ !,fare hierove r is in voor·oereiding.

D6

De stel ling van Mra:Uie,vin.
In 1959 slaagde Malliavin erin te bewijzen dat iedere niet-discrete locaal c ompacte abelse g roe p

6

geslo ten deelverzamelin~en A bezit

die niet spech·aa.lsynthese v-ervul len. Zo 1 n A word.t gekarakteriseerd

door de eigenschap,
,(S)

Er zijn meerdere gusl ot en idealen I in de convolutiealgebra
1
L (G)
(G is de duale gro ep van G] die A tot ooapeotrum

hebben.
[ooep 1 ..

r-..

coap f~ coap f • {2 E

f E I

6jt(i) • o}.J

Equivalent hiermee iaa
Er is een g E L'(G)
sp <p (

A

,

en een <p E Lc,o(G) m.et co ap g) A

en desondanks

< g,

q>

>•

J

,

g(x) ;r;ydx /. O.

G

,.
Men kan zi.ch ·be perken tot e en com:pacte (ni et -discrete) G, wa.arbij

G discreet is .
He t bewijs bests.at uit twee he el verschillende delena

(i) Conetructie' van een f E L'(G) die aan een zekere, zwa.re, eis
voldoetJ

(ii)Constructie hiermee van g, ~ en A die (st) vervullen.

I
I

Deel (ii) zal in de voordracht be aproken warden.
Lit~ • P. Malliavin, Impossibilit6 de la oynthese apeotrale sur lea
groupea abejiens non compaota, I~H .E.s. Publ. Ma.th. 2 , 1959 i 85-92.

·I

E. TOPOLOGIE

E1

Po van Emde Boas •

.lluimten me t minim~le basis.
We beperken ons t ot T ruimt en .
O
Bij iedere topologische ruimte laat zi ch een partiele ordening
definieren do or: x ~ y

~>[x E O

==-=>

y

E O]

voo r iedere open ver-

zamel i ng. Als gP.ldt dat de doorsnede van willekeurig veel open
verzamelingen open is bepaalt deze partie le ordening de topologie
op triviale wijze.

Een bas is voor de t opo logie he et minimaal als geen enkel echt
deelstelsel de to po logie genereerto Bezi t een ruimte een minimale
basis dan is ieder van deze open basisve rz ameli ngen tegelijkertijd
de kleinste open omgeving van

een

zijner punten (het centrale

punt). De partiele ordening ~ blijkt t ez amen met de verzameling van
centrale punten C de topologie te bepalen. De nodige en v oldoende
voorwaarden waaraan C en~ moeten voldoen om een topologie te
bepalen zijn de volgende:

a)
b)

c)

\ixEx3c E C [c ~ x]
~ a, b E c Vx E x[ [a ~ x, b ;§ xJ ~ 3 Y E C [a
\Jx,y E x[[V c E C [ C ~ X ===i> C ~ y]] """=o/ X

:?i y,b
~

~

Y,Y

y]

De eigenscha.p "de ruimt.e bezi t een minimale ba s is " i s invariant
voor open en gesloten deelruimten , t opologische verenigingen en
doosprodukten. Een minimale basis is uniek bepaald. Ieder e T1
r uimte me t minimale basis is disc ree t . De klasse van dicht
liggende deelruimten is precies de klasse van alle T ruimten.
O

~

x] J

E2

Drs. J. van de Lune
Continuiteit van dekpunten

Zij (X,p) een metrische ruimte en ¢A voor elke A uit zekere topologische
ruimte A een zwak contraherende afbeelding van X in zichzelf, zodanig dat
het beeld ¢A(X) relatief compact is in X.
Stelling 1 • Als bij elke x ~ X en elke
0

is zodanig dat er bij elke

~~ te,~ n

>..

0

c

A

£ > 0

een omgeving
een omgeving

van' AO be__staat zoda.nig da.t

p(cpA (x), ♦ /x))

<

£

voor al.le xcU
XO

0

en alle A6T.\,
0

dan is het dekpunt xAvan ¢A continu op A.
Stelling 2. Als er bij elke x 0 t: X, elke AO c A en elke £ > 0 een omgeving
= TA (x ,£) van AO bestaat
U
= U (AO, s) van x 0 en een omgeving T
AO
0 0
XO
XO
zodanig dat
p(¢ 1 (x ),<PA(x))

Ao

0

<

£

voor al.le x~U

xo

enalle Ac'l'A,

o

dan is het dekpunt x>..van ¢A continu op A, mits X locaal compact is.
Opmerking. Aan de hand van een voorbeeld zal nog warden aangetoond
dat in stelling 2 de conditie "mits X locaal compact is" niet gemist
kan worden.

Drs. J. van der Slot

E3

Een klasse van topologische eigenschappen
In het onderstaande wordt met "ruimte" altijd bedoeld "volledig reguliere
ruimte".
Het is welbekend dat iedere ruimte X een compactificatie BX bezit met de
eigenschap dat iedere continue afbeelding van X naar een compacte ruimte Y
voortzetbaar is tot

ex.

Dit feit geeft aanleiding tot de definitie: Een topologische eigenschap

'P

heet universeel ,wanneer voor iedere ruimte X een ruimte yX bestaat met
eigenschap

9 die
)

X als dichte deelverza.meling bevat, z6 dat iedere continue

afbeelding van X naar een ruimte Y met eigenschap 9 voortzetbaar is tot yX.
De eigenschap "compact" is · blijkbaar een voorbeeld van e in uni versele
eigenschap. Er zijn meer voorbeelden van universele eigenschappen.
We noernen o .a. "reeelcompact" en "volledig uniformiseerbaar 11
(Bonaschewski), '' E-kompact '' (Engelking-Mrowka) ....
Het blijkt dat een eigenschap !rdan en slechts dan universeel is, wanneer

'Y

invariant is voor het nemen van gesloten deelverza.melingen en (willekeurige)
topologische producten, en iedere compacte ruimte eigenschap "1 heeft.

Drs. F. Takens .

E4

Een excisie stalling voor homotopie.
Blakers, Massey en Toda bewezen:
Stelling

(a)

Zij (X;A,B) een tripel zo dat

Of X=IntA

v

IntB, of

x~A

v

B waar A en B gesloten deelver-

zamelingen zijn van X zo da t Ar.Been sterk deformatie
retr act i~ van een omgeving in

(b)

(A ,A

~

B)

is n samenhangend en

Dan is de natuurlijke afbeelding n
isomorphisme als q

<n

q

A (of B).
(B, A~ B)
(A ,A

r.

ism samenhangend.

B) - n (X,B) een
q

+men een epimorphisme als q

~

n + m.

Aa.ngegeven zal worden hoe in het geval dat X een aftelbaar

c. w.

complex is en

A

en B C.Wo deelcomplexen van X zijn, een

eenYoudig bewijs van deze ste lling gegeven kan wo r den door
toepass ing van differentiaal topologie •

.J?.e compactheidsoperator en het Ls,mma .Jl§JLAJ_exander
Zij X een willekeurige verzruneling) en
deelverzamelingen, dan kan

g warden

1 een

willekeurig stelsel van

opgevat als een subbasis voor de

gesloten ver za.me.lingen voor een topologie. De compacte verza..111elingen
u it die topologie vormen een nieuw stelsel van deelverzamelingen van X.
Zi j warden aangeduid met pf. We kunnen p opvatten als een operator
X
2
werkend op de punten van 2 . We bewijzen de volgende stelling:
p(

Oftewel: Wanneer

WJ J

g\) p 2 f)

= p ( ,S>)

•

• o elementen u1t
• p20
·
aan een subbas1.s-:)
;, toevoegen,

dan heeft deze nieuwe subbasis dezelfde compacta als

f.

E6
V

Stor,.e - Ce ch

co1.1pac ti:i.'i ca t i c e

·r•
,L

Zij I~ de verzamelin 6 van ~e posicieve ~eh6 :e geta llen
'✓

met de discrete to~olo~ie . De Stone-Cech compactificatie

hiervan is ~IN. Ie~ere be~rensde funktie f
waarbij X een co~pacte v a rzameli ~~ is, h8e~t een continue
zgn. Stone-uitbreiciing

.,,µ

L

begrensde afbeeldingen f : IN - iio
Voor w E p:i::{

/f/ jw

jfj ~(w).
jrj(n) =ilr(n)j j .
11.11 w verhrijgen
j

op
func-;;ie

=

!I f I!

..1..;,,1,

r

door

is geuefinieerd door

het ner..1en van e r~ Ld.vc.:.J.a--Cie-klasse,, too .v.
we een ruimt e ii(w) .

~ij A E L(H),

... 1
H(w; is weer een n~
.... -

is cle

inn ,~ definieert ee~ ~fboeldin; in

r

door ~e ~oevoe6ing

Jeze af~celding laat e~uivalentie klassen inv&riw1t en ~e verkrij~ en een re praeentat~e 9( w)

van L( rl) in L(H(w)).
Lls ii separabel is, is ie~ere oy c~i~c~e re;:esenta~ie

F. GETALTHEORIE

M.. de i.ru.iB,•

Algebrdsche ona;f.b.ankelijkheid in gevalueerde lichamen&

In Bull •.A.mer. Soc. 68 (1962), 475 - 478 bewijst W.M.Schmid•c; een

voldoende voorwaarde voor algebrai sche onafhankelijkheid van een
klasse

reele getallen als uitbreiding van de stalling dat; een.

V311

Liou.ville-getal transcendent is, ·,:1.l. :

reeie getallen; als er voor elk n..:-itm.n>•

Stelliqg: Zij

lijk getal ct een natmxr1ijk geta1 q bestaat, zodat
0< I k~l / <·:! lt'il l·l k\il l
·I kJ-1 l}d ql-ud (k
dan zijn

Hierin is

~--, · · · .

I is ! I

=

1,2,,

<H,

n)

algebraisch ona.:fhari..kelijk bo·,ra.c. Q"

-€:. , ,

de af~stand van -~ tot het dichtstbijzijnd.e ge he l ,: gu t;:..:, ..

Deze stelling kan gegeneraliseerd \Vorden tot het geval van e0n
lichaam :F' van karakte.r i..stiek O d.c:i.t corupleet is me(; betrekki.nr5 t )ti

een valuatie

heef't

I f,

niet een. d.eelring R dte d.0. vo J_gende o:i.ge:r.1-sch.3.p -?eP.

I

In de stelling worden de ree·le g E-ta1.len

ele:menten van l!1;

It- a/<

1re:i..""v8.n.gon do ')r

c. bli.j:/ c een aatuurlijk getal, de getallen q wo:rden.

elementen van R (m.et de e:is dat

met

i., · · · , fy,

iq I > 1

+ £ ,roor aJ.le d) ~

1/2.

De stelling geldt, da.n. in ( bijna) jozelfde vor:m en men kan h v., b,::lwi;;-": r

Zij aER,

/a.f >

finieerd:

1 en

....

.t\_ (~

u. <l) elementen

. -[Cm+u.)( m+u)]

Au= m£1 a

Dan geldt : Elk eindig aan:tal va:u deze

¾

is algeb:raisch (.:n.afn.mJ.kcf.i.l.,:,l:

boven R.
De verzameling

~

t-¾_ /O<u<li heeft

dus de machtigheid van het con-:;:i. ·:i'J.1fo·.

Poto Cyaou.w.

F2

Over Hausdorff>-dimensies.
F. Hausdor:t'.f definieerde in zijn bekende artikel "Dimension

und ausseres M.ass 0

(Math. Ann • .z2 . (1919), 157-179) een dimensie-

begrip waarmee het mogelijk is een grootte toe te kennen aan
willekeu.rige begrensde verzamelingen in metrische ruim.ten.
Van de algemene def'initie van Hausdorff wordt tegenwoord1g
slechts een bijzonder geval gebruikt, dat in de litteratuur
bekend staat als "den Hausdorff'-dimensie. Een ,van de belangrijkste

kenmerken van deze dimensie is, dat hij in staat is Lebesguenulverzamelingen nog in grootte te onderscheiden. Zo is de

Ha.usdorff'-dimensie van het gewone Cantor-discontinuiim gelijk aan
log 2.(log 3)-1 •

Hat is evenwel mogelijk een uitbreiding van dit laatste
dimensie-begrip te geven, die een nog veel starker onderscb.eidingsvermogen voor "dunr.ten verzamelingen heeft. Met behulp hiervan
kunnen we een generalisatie bewijzen van de stelling van Jarn:!k

en Besicowitch uit de getallentheorie.
De Hausdor:ff'-dimensie wordt in de getallentheorie en in de
differentiaalmeetkunde toegepast. Hij kan echter in ieder
· vakgebied waar men "dUlfile 11 verza.melingen wil onderzoeken van
bela.ng zijno

Dreo R. Koois t ra.

F3

Een literatuuronderzoek over de st ellin 0 v an Porges-St e inhaus.
Is N e en natuurlijk getal, in het tient al: ig stelsel ge schreven
ala li = a 1 •• o an , dan definieren , ,e de i\mctie

s( ll) ""

n
.>:

2

De rij s =If, sk=s(s.
) (k i,; 1) bewerkstel ligt
o
k-1
een merkwaardige spli tsing in twee klassen va,1 de verzameling
k=1

ak

0

van alle natuurlijke getallen.

Drs. Do Kruyswijk.

F4

Een puzzel over het vi erkan t.
Onderzocht wordt, voor welke- waarden van N het eenheidsvierkant
zich laat onderv erdelen in N driehoeken met rationale zij den .

Dr, H,G, Meijer

f5

yoorwaarde voor gelijkverdeling van p-adische getallen

Zij peen vast priemgeta.l, . Q.p het lichaa.m der p-adieche getallen en
Zp de ring der gehelen in Q.
p Bij ieder element a E Qp defini&ren we een
element {a}Jf'E Zp met behulp _van de p-adische reeksontvikkeling van a.
Hierna definHiren we een begrip gelijkverdel i ng voor rijen in Zp • We
geven een noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor de gelijkverdeling

van een rij in Zp (criterium
van Weyl). Ook geven ve een voldoende
voor~
.
waarde voor een rij (x) 1 in Q opdat de corresponderende rij
~
n .n•
p
·
( {xn} p)n. 1 in ZP gelijkverdeeld ia. Deze la.atete voorvaarcl., , , wordt b&-

wezen met behu.lp van een verscherplbng van het bek-ende oriieriwn van Weyl
voor de gel ijkverdeling van rijen . relle getallen.
Literatuur~ H.G. Meijer~ Uniform distr ibution 0£ g-adic nwnbers,
Chapter II.

F6
Prof . dr . J. Popken .

Differentiaal transcendente functies .

Naast de zo klassieke theorie dcr algebraische geta llen bestaat
een analoge theorie , die echter veel minde r bekend is; n.l . die der
functi e s die aan een algebraische differentiaal vergelijking voldoen.
Een bevredigende abstracte opbouw hiervan vindt men in de differentiaal
algebra , waarin naast de bekende algebraische operaties ook een formele
differentiatie wordt ingevoerd . In deze theorie bestaat b.v . een
"Galois - theorie" analoog aan de gelijknamige klassieke theorie (Ritt) . Er
zijn meer overeenkomsten. Kolchin heeft op fraaie wijze de ap proxima tiestelling van Liouville uitGebreid tot differentiaallichamen en F .
Kuiper deed hetzelfde met de theorie der Von Neumann - getallen .
De theorie der transcendente getallen is de tegenpool van die der
algebraisch e . Zo ook komt men vanu it de differentiaal algebra a ut omatisch
tot de differentiaal transcendente functies: funct ies,die aan geen
enkele algebraische differentiaal vergelijking voldoen . Bekende voorbeelden h i ervan zijn de Gamma functie (Holder) e n de Zeta functie van
Riemann (Hilbert), terwijl ook 6fn der problemen van Hilbert hierop
betrekking heeft .
Het meest ontwi kkeld is dat deel van de theorie waarin de beschouwde
functies door reeksen van Dirichlet kunnen worden voorgesteld (Ostrowski,A . G.
Postnikov en anderen) . Men kan dan zelfs gemakkelijk tot ste llingen
komen over de algebraische onafhankelijkheid van mee r dere functies ,
inclusief al hun af c eleiden .
Het nadeel van der J elijke stellingen is echter hun negatief
karakter, terwijl er momenteel in de wi s kunde juist een stroming is om
negatieve uitspraken en niet effectief berekenbare konstanten zoveel
mogelijk te weren. In de theorie der transcendente getallen heeft men
daarom het be g rip " transcendentiemaat" ingevoerd . Bij voorbeeld een
transcendentiemaat voor
geta l minstens van

TI

TI

geeft aan hoe v e r een gegeven algebraisch

verwijderd is . Bij de different i a 2 l transcendente

functies is het analoge onderzoek moeilijker, maar bij de Zeta- functie
gelilkt het toch om een transcendentiemaat aan te geven .

G.

STATISTIEK EN ,-iAAhSCHlJNLIJKtlEIDSREKENING

G1

i.l-mcnotone rangschiKking
• - r-·-

:Kru1 men MN gegeven reele get&llen steeds zo in een M

x

N matrix

A plaa.tsfm de.t; alle tweede differenties a.

. . - - a.
. - a. . .
+ a. .
i+ 1 .J+ 1
1+ 1 ;J
i,J+1
1,J
niet--negatief djn? Voor M = 2, N willekeu.rig, en voor M = U = 3, blijkt
een plaatsingsvoorschrift te bestaan dat al.leen beru.st op het rangnUillliler

van elk gete.l in de geordende :rij van MN getallen. Voor g:rotere waarden
is zo'n regel omnogelijk. Wel is er een ad hoc methode voor M = 3,
n = h. Verder is het probleem nog openo

G2

G3

Dre. F.W. Steut&l
Oneindige deelba.arheid en ligging der nill.nuut~

bij rat.iauCLle k.&l"akteristieke :funltties

De

karakteristieke i'unktie

(k. r • 's) behorende bij gamma-verdelingen,

d.w.z. k.t. 's van de vorm {.>./(). .. it) }P

O.>o, p>o) :r:ijn oneindig

deelbur. Voor gehele waardeu van p vorden k.t.•s beachouwd• die
mengsel.8 ( line&ire kombinaties ) zijn van k. t'. 'a van deze vorm.
Dergelijke k.f. 'a :tijn re.tionaal.
Met behulp van de kancmieke voorstellings..,·ijze:

-F~

voor oneindig,

deelbare k.f'. 's en de ligging ¥r nulpuuten !tan men op zeer eenvoudige
wijze de oneindi~ d.eelburheid van een deelklasse van deze rationale
k. :f'. 's aantaien.

Er wordt ecm aantal voorbeelden gegeven en een mogelijk.heid tot
genera.J.iaatie van deze methode besproken.

G4

Ir. A.~.F. van de Ven
'l 'oepassingen van. de Theo:cie van Stocbastische
Processen in de Mechanica

Hierin zullen syatemen bahandold worden, die besohreven kunnen word.en door

lineaire diffe.rentiaalvergelijkingen me t atoohastiaohe ooeffioienten, zoala

die 'bijvoorbeeld voorkomen bij gyrosoopen met random bewegende oph.angpmiten.
De coefficienten word.en noI."Jll8B.l verdeeld genomen.
Op twee manieren zullen lineaire vergelijkingen voor de verwa.chtingswaarden
en de spreidingen van de variebelen van het systeem word.en a.fgeleid, nL,:
0

1 • M.b.v. de zg. Fokk:er-Planch-vergelijking. Deze methode is alleen toepa.a-

ba.ar voor Markov-prooessen. Hi ervoor is h et noodzake-lijk, dat de ooefficienten
witte~ruia-prooes s en zijn.
2°. Door Qireote 1ntegratie en m.b.v. ka..rekteristieke functies. Deze mathode
geldt algeme..-rie:r. da.1·1 1° (ook voor niet-w:Ltte-ruis-processen). Het zal blijken,

dat 2° voor witte-rui.o-processen weer de resultaten van 1° geeft.
Als voorbeeld behandeld women het sys teem :

i< + [ ~ + .\. B ( t) ]x + kx = V ( t)

(:B( t) en V( t) stocha.stische proces s en) ,
zowel voor wi-tte-ruis-coefficienten ale voor p:rooessen met correlatiefunc-ties

van de vorm:
(µ > 0) •
Beide resul taten zullen met elkaar vergelake."1 word en ..

Drs.

w.

G5

Vervaat

Een ui tgcriund Poissorproc~s

Zaadjes ward en gezaaid in een vore; de plaatsen waar ze terechtkomen ziJn de
realisatie van een stationair Poissonproccs op de relHe getallen. Met een dun··
machine \.:Orden de zaad.jes gedund, d.w.z. de reelc rechte wordt opgesP.litst in
twee soorten intervallen, a- en b-intervallen, waarbij de intervallen van beide
soorten elkaar afwisselen; uit de b-intervallen worden de zaadjes verwijderd ,
in de a-intervallen blijven alle zaadjes liggen; de lengten van de a- en deb-.
intervallen zijn onderling onafhankelijke stochastische grootheden, die bovendien onafhankelijk zijn van bet Poissonproces dat de plaats der zaadjes aanwijst;
de lcngtl1n '✓an alle a-intervallen die de oorsprong niet overdekken bczitten dezelf<lc verdelingsfunctie, hetzelfde geldt voor alle b-intervallen die de oorsprong niet overdekken. Het stochastische proces dat de plaats der za.adjes na
uitdunning beschrij ft is een generalisering '\•an een stochas;isch proces dat
doot" ZA.AT en later door RUN1IENBURG en VERVAAT is onderzocht ); deze auteurs bepaa.lden in sommige gevallen de verdel ingsfunctie van de afsta.nd tussen twee opeenvol3endc zaadjes.
Resultaten van soortgelijke berekeningen en een. bcla.ngrij k aspect van de gevolgde
berekeningsmethode z.ullen door de spreker warden toegelicht .
J.C.A. 7..J.\AT, Poissonproces met interrupties, een waarschijnlijkheidsmodel

voor het machinaal dunnen van bieteti., Statistica Neerlandica ~ (l 964),
3Jl - 323.

J.Th. RUNNENBURG en

w.

VERVAA7, Opmerkingen betreffende "Poissonproces met

inte:r.rupties" . van .J .C.A . Za.at: • Stat is tic.a Nt~erlandica 20 (l 966) • I 99 - 211.
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Ui t praktisch oogpu.nt verdient het trekker:. van een systematische

steekproef vaak verre da voorkeur boven een aselecte steekproef. Bovendien kan de variantie van het steekproefgemiddelde, als schatter voor
bet populatiegemiddelde, bij syetematiache steekproeven kleiner zjjn.

Deze hebben echter het welbekende nadeel dat ze geen. zuivere schatters
voor deze variantie opleveren. Om deze mo eilij kheid te ontgaan heeft

Z1ng

(1963) Yoo:cgesteld aan de systematische steekproef nog .een aselecte

van

erkte omva.ng toe te voegen. Ui t de combinatie van deze twee word.t

c.a.n

gevraagde zuivere schatter ve r kregen. In deze voordracht wordt

een

EU

1ere afle:i.ding gegeven van Zinger• s resul taat da:t in werk,elijkheid

te zijn u it aen veel ruimere klasee van vari-

ean

hattera. Aangetoond zal worden aan welke optimaliteitaeisen de opvan Zinger voldoet.

GB

F . Gobel

Een wachttijdmode l met wisse l ende prio r iteiten
Bij de gebruikelijke prioriteitsregeling wa r den de k l anten
in 2 of meer groepen verdee l d, aangeduid met 1, 2, ••• , r;
de klanten uit groep i hebben dan voorrang boven de klanten
uit groep j als i

j . In tegenstel l ing hiermee wordt in het

onderhavibe model prioriteit geGeven aan klanten met nummer i
zolanb er i-klanten in het systeem aanwezig zijn . Voor r

2

moet een regeling van sub - prioriteiten dan aangeven hoe dient
te warden gehandeld als een i - klant vertrekt die geen i - klan ten achterlaat.

Aij beschou~en hoofdzakelijk het geval r = 2.

iiiet de methode der collectieve kenmerken warden de Laplace btieltjes getransformeerden van~ ~achttijdverdelingen bspaa ld.
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Numerieke stabiliteit van het eerste orde Richardson proces

De methode van Richardson wordt gebruikt om positief definiete
matrix:vergelijkingen op te lossen. In de eerste orde versie van deze
methode bestaat het gevaar voor numerieke instabiliteit. Deze blijkt
st erk afhankelijk "'c E. zi j i1 van de volgorde van de relaxatie parameters.
Bijvoorbeeld rangschikking naar opklimmende of dalende waarden van de
relaxatie para.meters leidt na een relatief klein aantal iteraties tot
numerieke instabiliteit, terwijl de door Young aanbevolen strategy tot
aanzienlijk betere resultaten leidt (Forsythe and Wasow, Finite-difference
methods for partial differential equations, John Wiley

&

Sons, Inc.

New York, Londen p. 233). Toch is de methode van Young niet bevredigend
wanneer grate nauwkeurigheid gevraagd wordt of wanneer de matrix slecht
geconditioneerd is.
In deze voordracht wordt een rangschikking van de relaxatie parameters
beschreven, welke op de rekenmachine stabiel bleef voor een veel grater
aantal iteraties dan mogelijk was met de volgorde van Young.

Dr . R. P . van d e Rie t
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Complexe-arithmetiek in ALGOL 60

Besproken wordt een manier om op elegante wijze ALGOL 60 programma's te
schrijven die met complexe getallen opereren.
Voorts wordt besproken hoe de elementaire functies, i .h. b. de arctan
functie, geprogrammeerd zi jn en hoe de meerwaardigheid van die functies
is behandeld.
Tenslotte wordt uiteengezet waarom de constructie van een complexearitlunetiek systeem in ALGOL 60 past in het kader van een zogenaamd
"formula manipulation 11 systeem.

Drs. A.C. Yl~egenthart.

I3

De negenpuntsfoJ.'mule e::1 de vergel ij .cing van Laplace.

Bij het op l ossen van het pr obleem Dirichlet, in een
rechthoekig gebied , m. b .v. puntiteratie, wordt de 9-puntsformul e
vergeleken met cie 5-puntsf ormule.
In het algemee~ wordt de 5-puntsformule vaker toeg opasto

De fout, welke zich ten gevolge van het discretiseren
v~ordoet 1 i s bij de 9-~u~ts formule zoveel kleiner d~n bij ~e

5-puntsformule.
Bij de ~e bespreken numerieke methoden zal verder blijken,
dat de konvcrgentiesnelheden van de twee formules te veel verschillen. Om deze redenen is het aa.n te bevelen meer van de
9-puntsformule gebruik te maken.
Voor de 9-puntsformule z~l -oij de overrela:x:a tiemethode "''=m

t~f ••

leiding worden b esproken van d e optimale relaxatiefaktor.
Deze afleiding is anders, dan die, welke reeds eerder door
Carabedien is gegev en. De resultatEn zijn eveneens verschillend ,
Enige uitkomsten zi,j:n m.b.v. numerieke berekeningen ;::,evesti 6 d.

~ k er ing_van Bessel-funkties

Dr.ir. L. Dckkor
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Vorm::i..jdon van r"'chtstr0c.ks numori0k oplosson van oon "b0gin on oindwaardo '' pro blo om door transforma tic hi c rvan in c,en
"boginwaardon -probleom
De opl oss:i.ng v ·'-11 "b eginwaardvn" p:roble:.r;10n kan num 8rio k
wordcn bepaald door uitgaando

van do bokcnde bogintoestand

hot st~ls~l diif eront iaalvc,rgolijking0n numoriok to integr s ron .
Dit kan ni 0t bij "b egin - -.;n eindwaardcn " protlomen d.oor hot
ni0t volledig bckond zijn van de begintoostand. Het is bij
het aanvangon van hbt n~moriok integrsran vanuit do dan ga deeltelijk bek ende bogintoostand niet mogolijk b ~j voorbaat
r e konin g t~ houdcn mot d~ ge d ee ltelijk voorg~sch revcn eindtoestand.
loegol1.cht zal worden een me thod e om aan een "begin - en
eindwaarcien'' probleem een stabie l ''be g inwaarden" probleem toe
te vo egen zodanig dat dit in de periodiek - stationaire toestand
de oplossing van het "be g in - en eind,1aard.en II probleem beva t
met een door de mate van stabi lit eit bepaalde nauwkeurigheid.
Ook de "insline;e rtijd" en dus de rekentijd is afhankelijk van
de mate van stabiliteit. ileze l aatste is door middel van een
parameter vrij te kiezen . Verll1inderen van de stab ili tei t verhoogt ae theor e tische nauwkeur :i.gheid (afgezien van d e opbouw
van num~rieke fouten) , maa r doet de r ekentijd t~enemen . rlauwkeurighe1d 1s dus binnen gren zen uitwisselbaar t cgen r e kensnelheid.
(De methode zal - onvoorziene omstandigh eden voorbchouden
worden gedemonstreGrd m. b.v. een analobe re kenma ch ine . )

