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Congresccmnissie

Prof. Dr. H.A. Lauwerier, voorzitter
Prof. Dr. A.B. Paalman-de Miranda,
penningrreester
Dr. P. van Eitrle Boas, lid
Dr. Tj. Blanksma, lid
Dr. R.W. van der Waall, secretaris

Mw.

Ter inleiding

De Universiteit van Amsterdam is verheugd in het Brouwerjaar als

gastheer te nogen fungeren voor dit nu al zeventiende Nederlands
Matherratisch Congres. Inderdaad is bij de sarrenstelling van het
programma in ruirre mate aandacht besteed aan persoon en werk van
L.E.J. Brcuwer. Maar evenzeer staat dit congres in het teken van
recente ontwikkelingen van wetenschappelijke en organisatorische
aard, van wiskundig werk en van werkgerreenschappen. De congresconmissie stelt het in dit verband op prijs dat het Matherratisch
Centrurn bereid is gevonden de wiskundigen een dag in het nieuwe
instituut te ontvangen nog voordat de officiele opening zal hebben plaatsgevonden.
Ik nodig U uit dit congres te beleven in de geest van een
rreervoudige sarrenhang, van eenheid in verscheidenheid.
'Want wiskunde is een en ondeelbaar. '

H.A. Lauwerier
voorzitter congrescomnissie

Het congres vindt de eerste dag, \\Oel1Sdag 15 april 1981, plaats in gebouw A
van de Faculteit der Wiskunde en Natuw::wetenschappen van de Universiteit
van Amsterdam, Roetersstraat 15, Amsterdam.
Treinreizigers wordt geadviseerd bij het Centraal Station of Amstel Station
uit te stappen en net de Metro verder te gaan naar halte VEeSperplein (reistijd CS - Weesperplein en Amstel St- Weesperplein 6 a 7 minuten) .
Gebouw A ligt op circa 5 minuten lopen van die halte (via Sarphatiestraat
richting Cx:>stl.
Autarobilisten dienen net parkeerproolaren rekening te houden, aangezien
het terrein van de faculteit uitsluitend door werkneners van de faculteit
gebruikt mag warden.
De tweede dag, donderdag 16 april 1981, is het congres in het gebouw van de

Stichting Matherratisch Centrum, Kruislaan 413, Amsterdam. Bijgaand kaartje
geeft de ligging weer. Er is voldoende parkeerruimte aanwezig. Vanaf de
aangegeven haltes van lijnen 8 en 10 is het nag minstens 15 rninuten lopen.
Neemt U dan ook ruim de tijd.
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16.00
Brcuwer Merrorial Lecture; Kesten, zaal A

17.00
Laudatio H. Kesten; Rlnnent:urg, zaal
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17.20
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neetkunje
van der Schaft Klein Haneveld
Bochnak

Cohen

l'rorrer

SchUITacher

376

de Paater Kolen
nUin. wisk
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Kluit
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Slotvoordracht van Benthem, zaal Z Oll; sluiting

I

Vergadering werkgerreenschaJJPel1 analyse en diskrete wiskunde; zalen Z 009, Oll

I

ALGEMENE VOORDRACHI'EN

van Benthem, J .F .A.K., (slotvoordracht)
Grondslagenonderzoek van de Wiskunde: bevestiging of
ondennijning?

3

Bochnak, J., (algebra/r:eet.kunde syrrposiurn)

Hilbert's 17th problem
van Dijk, G., (le analyse synposiurn)
Representaties op eigenruirnten van de Laplaciaan

19

van Est, W.T., (openingsvoordracht)
Foliaties, een grensgebied tussen analyse en topologie

20

Herrlich, H., (voordracht op uitnodiging)
Ccrrpletions of concrete categories
de Jager, E.M. en Martini, R., (2e analyse synposiurn)
Differentiaalrreet.kundige benadering van evolutievergelijkingen

29

Kaashoek, M.A., (le analyse synposiurn)
Realisatie als hulµniddel bij het oplossen van convolutievergelijkingen
Kesten, H., (Brouwer ~rial Lecture)
Percolatietheorie voor wiskundigen
Knorrer, H., (algebra/rreet.kunde synposiurn)
Geodesics on the ellipsoid
Kristel, T. en Bakema., J., (didaktiek synposiurn)
Keuzerrorrenten bij het ontwikkelen van algoritrniekonderwijs
I.ekkerkerker, C.G. en Kaper, H.G., (le analyse synposiurn)
Extensieoperatoren in de lineaire transporttheorie
van Lint, J .H., (voordracht op uitnodiging)
Bewijs van het venroeden van vander Waerden over
pennanenten

5

30

36
38
41

43

ALFABEI'ISCH

Apt, K.R.
Bart, H.
van Benthem, J .F .A.K.
van Benthem Jutting, J. S.

REX;ISI'ER

infonnatica
analyse/functionaalanalyse
slotvoordracht
didaktiek der wiskunde
Bochnak, J.
synposiumvoordracht
den Boer, H.
analyse/functionaalanalyse
de Bruin, R. en Teime, N.M.
math. fysica/toegepaste analyse
Buhnnan, J.M.
statistiek
de B..lnje, T.
analyse/functionaalanalyse
Calis, J.N.S.
didaktiek der wiskunde
van Casteren, J .A.
analyse/functionaalanalyse
de Charrpeaux de Laboulaye, D.M.G. infonnatica
de Charrpeaux de Labculaye, D.M.G. infonnatica
Cohen, A.M.
diskrete wiskunde
Cuppen, J.J.M.
numerieke wiskunde
van Darme, E.E.C.
besliskunde/operations research
Daniels, H.A.M.
rreth. fysica/toegepaste analyse
Ditters, E.J.
algebra/rreetkunde
van Dijk, G.
synposiumvoordracht
van Est, W.T.
openingsvoordracht
Eijgenraam, P.
nurrerieke wiskunde
Frenk, J .B.G.
kansrekening
Groenewegen, L.P.J.
infonnatica
Hart, K.P.
topologie/rreetkunde
Heitman, W.G . en Riedel, J .A.
numerieke wiskunde
Herman, G.C.
math. fysica/toegepaste analyse
Herrlich, H.
voordracht op uitnodiging
Hilhorst, D. en Diekmann, o.
math. fysica/toegepaste analyse
Hooghiemstra, G.
kansrekening
de Jager, E.M. en Martini, R.
synposiumvoordracht
Kaashoek, M.A.
synposiumvoordracht
Kester, A.D.M.
statistiek
Kesten, H.
Brouwer t-atorial Lecture
Klaasen, C.A.J.
statistiek
Klein Haneveld, L.A.
kansrekening
Kluit, P.G.
algebra/rreetkunde
Kneppers, H.A.W.M.
algebra/rreetkunde
Knorrer, H.
synposiumvoordracht
Koene, J.
besliskunde/operations research
Korevaar, J.
getaltheorie
Kristel, T. en Bakerra, J.
synposiumvoordracht
van der Laan, G. en Talman, A.J .J. topologie/rreetkunde
van Leeuwen, J.
infonnatica
Lekkerkerker, C.G. en Kaper, H.G. synposiumvoordracht
I.enstra, A.K.
algebra/rreetkurrle
van Lint, J.H.
voordracht op uitnodiging
van Maanen, J .A.
geschiedenis der wiskunde
van Maaren, H.
besliskunde/operations research
van Mill, J.
topologie/rreetkurrle
besliskunde/operations research
~-b raal, M.
-o<.--
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23
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25
26
27

28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40

41
42

43

44
45
46
47

Mur, G.
Nederpelt, R.P.
Nijrreijer, H.
Pagter, B.
Pestman, W.R.

Praagrran, K.
van Putten, B.
Ran, A.

de Riele, H.J.J.
de Riele, H.J.J.
van der Schaft, A.
van Schagen, F.
Schoof, R.
Schrijver, A.
Schumacher, H.
Terme, N.M.
Thijsse, G.P.A.
Tijhuis, A.G.
van Veldhuizen, M.
Veldrnan, A.E.P.
Veldrnan, H.J.
Veling, E.J.M.
Verrreulen, A.M.
Verwer, J.G.
Vietsch, W.K.
Wakker, P.
wattel, E.
~dt, W.D.
Wilders, P.
i'blkenfelt , P. H.M.
van der W::ude, J.
Zijm, W.H.M.
van Asselt, E.J.
Grasman, J.
Hemker, P.W.
Kolen, A.
van de Lune, J.
Mol, W.J.A.
Schippers, H.
Schornagel, A.
van Schuppen, J. H.
Sc:mreijer, B.P.
Stougie, L.
de Vries, H.B.
Wilbrink, H.
de Zeeuw, P .M.
Koornwinder, T .H.
de Vries, J.

numerieke wiskunde
logica/grondslagen
systeemtheorie
analyse/functionaalanalyse
analyse/functionaalanalyse
analyse/functionaalanalyse
analyse/functionaalanalyse
analyse/functionaalanalyse
getaltheorie
numerieke wiskunde
systeemtheorie
analyse/functionaalanalyse
algebra/meetkunde
diskrete wiskunde
systeemtheorie
math. fysica/toegepaste analyse
analyse/functionaalanalyse
math. fysica/toegepaste analyse
numerieke wiskunde
math. fysica/toegepaste analyse
diskrete wiskunde
math. fysica/toegepaste analyse
algebra/meetkunde
numerieke wiskunde
analyse/functionaalanalyse
statistiek
topologie/meetkunde
math. fysica/toegepaste analyse
l1llilErieke wiskunde
numerieke wiskunde
topologie/meetkunde
besliskunde/operations research
numerieke wiskunde
besliskunde/operations research
!1l.lilErieke wiskunde
besliskunde/operations research
getaltheorie
numerieke wiskunde
nurrerieke wiskunde
besliskunde/operations research
systeemtheorie
numerieke wiskunde
besliskunde/operations research
numerieke wiskunde
diskrete wiskunde
numerieke wiskunde
analyse/functionaalanalyse
topologie/meetkunde

48
49
50
51
52

53

54
55
56

57
58
5<:r
60
61

62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72

73

74
75
76
77

78
79
80
81
82
83

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94
95

KORI'E VCDRDRACHI'EN (ingedeeld naar secties)
(vcxx:lrachten rret *) zijn wel opgenorren rraar vinden niet plaats tijdens
het congres)
Algebra/rreetkunde
Ditters, E.J.
De formele completering van de Jacobi - var ietei t van een curve over

W(k )

18

Kluit, P.G.
Hyperelliptische modulaire kr omrnen .

34

Kneppers, H.A.W.M.
De isomorfieklassificatie van gladde comrnutatieve 2- dimensionale
forme le groepen covariant versus contravariant .

35

Lenstra, A.K.

Roosters en factorisatie van polynomen .

42

Schoof, R.

Elliptische kromrnen en klassengroepen van kwadratische getallenlichamen .

60

Verrreulen, A.M.
Buigpunten op vierdegraads kromrnen .

70

Analyse/functionaalanalyse
Bart, H.

Toeplitz vergelijkingen met analytisch symbool .
den Boer, H.
Blokdiagonalisatie van matrixfuncties met essentiele singulariteiten .
de &mje, T.
Projectieve systemen van kansruimten en correspondenties.

2
6
9

van Casteren, J .A.
Operatoren similar met zelfgeadjengeerden of ~nitairen .

11

*) Koornwinder, T.H.
Sferische functies op Grassmann- varieteiten, zonale polynomen en een
karakterisering van de bijbehorende irreducibele functieruimten .

94

de Pagter, B.
Inbedding van een

51

f - algebra in de algebra van orthomorfismen .

Pest.nan, W.R.
Convergentie van vectorvaardige martingalen .

52

Praagnan, K.

Jordan decorrrpositie van differentiaal , lineaire differentie en
Q- differentie operatoren .

53

van Putten, B.
Hernormering van zekere genormeerde

54

f - algebra ' s .

Ran, A.

Factorisatie van zelfgeadjungeerde rationale matrixfuncties .
van Schagen, F.
Rationale matrixfuncties met voorgeschreven singulariteiten .

55
59

Thijsse, G.P.A.

Partiele rrrultipliciteiten van het product van twee holomorfe
matrix functies .

64

Vietsch, W.K .

Recent werk over positieve compacte operat or en

72

Besliskunde/ operations research
van Dan1re, E.E.C.

Spelen in uitgebreide en noY'l71ale vom .

16

Grasman, J.

Optimale besturingsproblemen met een bijna kostenvrije oploss ing .

81

Koene, J.

Een primair simplex algoritme voor het minimale kosten stroomprobleem
in een procesne t werk .

37

I<olen, A.

Een polynomiaal algoritme voor een speciaal "set- covering " probleem .

83

van Maaren, H.

Dualiteitsprincipes in de wiskunde en hun r elatie tot optimaliteitsproblemen .

45

r-braal, M.

Stackelbergoplossingen in lineaire progrClll111lerings problemen .

47

Schornagel, A.

Een optimale vertrekstrategie voor voertuigen in een t r anspor tsysteem m. b . v . algemene Markov progrClll111lering .

87

Sta.lgie, L.
Hierarchisch routerings probleem .

90

Zijm, W.H.M.

R- theorie voor stelsels aftelbare niet- negatieve matrices in dynamische systemen .

79

Didaktiek der wisku.ride
van Benthem Jutting, L.S.

Natuurlijke deductie , een cursus voor eer s t ejaar s elect rotechniekstudenten .

4

Calis, J.N.S.

Een scriptie als afsluiting van wiskunde twee .

10

Diskrete wiskunde
Cohen, A.M.

Enkele opmerkingen over metasymplektische ruimt en

14

Schrijver, A.

Min-rn= relaties voor gerichte grafen.

61

Veldman, H.J.

Generalisatie van Hamiltonse grafentheorie .

68

Wilbrink, H.

Unitaire block- designs

92

-Li.t.-

Geschiedenis der wiskunde
van Maanen, J.A.
Hendrick van Heuraet (1634 - 1660?) en de r ektifikatie van krommen .

44

Getaltheorie
Korevaar, J.
D. Neuman ' s bewijs van rr(x) "" x/logx .
van de I.llne, J. en te Riele, H.J.J. en Winter, D.T.
Snelle numerieke verificatie van de Riemann- hypothese .

* te Riele, H.J.J.
Hypervolmaakte getallen .
Infornatica

84
56

Apt, K.R.

Implementations of fairness using random assignment .
de Champeaux de Lal::x:,ulaye, D.M.G.
Algoritmische deductieve modulen .

l

12

de Chanpeaux de I.aboolaye, D.M.G.

Verificatie van code met griezelige zijeffecten .
Groenewegen, L.P.J.
Operational research modellering van parallelle programma ' s
van Leeuwen, J.
De complexiteit van reguliere relaties .

13

23
40

Kansrekening
Frenk, J.B.G.

Vernieuwingsrijen en reguliere varia t ie .

22

Hooghianstra, G.
Weak limit theorems in heavy traffic .

28

Klein Haneveld, L.A.
Simpele stochastische wandeling
een analytische aanpak .

33

in het kwadrant :

Logica/Grondslagen der wiskunde
Nederpel t, R.
Een foI'meel sys t eem voor de beschri jving van wiskunde,
gebaseerd op getypeerde functies .

49

Mathematische fysica/toegepaste analyse
de Bruin, R. en TerrnE, N.M.
Een viervoudige integraalvergelijking uit de electrostatica .

7

Daniels, H.A.M.

Passivity and equilibrium for classical Hamiltonian systems .

17

Herman, G.C.

Numerieke ber ekening van de ver s trooiing van gepulste akoestische
golven door een driedimensionaal inhomogeen obs takel .

26

Hilhorst, D. en Diekmann, 0.

Een vr ij r andi,;aardeprobleem
geioniseerde gassen .

uit de fysica van de
27

Tenne, N.M.

Asymptotiek van een klasse van integralen .

63

Tijhuis, A.G.

Direkte en inverse diffractie voor een inhomogene,
dielektrische plak .

65

Veldman, A.E.P .

Nog meer oplossingen van de Falkner- Skan vergelijking .

67

Veling, E.J.M.

Over het puntspektrum van een singulier
Sturm- Liouville probleem.

69

Wendt, W.D.
A

new approach in the theory of thin elastic plates .

75

Nt.urerieke Wiskunde
van Asselt, E.J.

Application of one sided difference schemes and the full
multi- grid method to a two dimensional nonlinear elliptic equation .

80

Olppen, J.J.M.

Singuliere -waardenontbinding in produktvorm .

15

Eijgenraam, P.
Het oplossen van beginwaardeproblemen met intervalarithmetiek .

21

Heitman, W.G. en Riedel, J .A.

Numerieke inversies van Laplace transformaties .
Hemker, P.W.
Some aspects of multigrid methods .

82

l'Dl, W.J.A.
Berekeningen van stromingen rond een cylinder en
Karman- Trefftz profiel .

85

25

M.lr, G.

Behandeling van singulariteiten in de eindige differentiebenadering
van de elektromagnetische veldvergelijking in het tijddomein .

48

te Riele, H.J .J.

Collocatiemethoden voor Volterra- integraalvergelijkingen van de
2e soort met zwak- singuliere kern .

57

Schippers, H.

On the regularity of the principal value of the double layer potential .

86

Somreijer, B.P. en van de r Holl\'len, P.J.

Een speciale klasse van meerstaps, m- punts Runge - Kutta methoden met
stabiliteitsintervallen ter grootte O(m 2 ) .

89

van Veldhuizen, M.

Colloc~tie en een singulier gestoord model probleem .

66

Verwer, J.G.
Begrensdheideigenschappen van Runge- Kutta - Rosenbrockmethoden .

71

de Vries, H.B.
Preconditioneren en grof rooster correcties bij het oplossen van het
begiruuaarde probleem voor niet-lineaire partiele differentiaalverge lijkingen .

91

Wilders, P.
Local errors of convective difference schemes.
vbl.kenfelt , P.H.M.
De repetitiefactor en numerieke stabiliteit van directe kwadratuurmethoden voor Volterra- integraalvergelijkingen van de tweede soort.

77

de Zeeuw, P.M.
Experimental research compared with Fourier-analysis of the
multigrid method.

93

76

Statistiek
Bulu:m:m, J.M.

Statistiek bij continu- onderzoek .
Kester, A.D.M.
Optimaliteit m.b . t . "grote afwijkingen " van meest aannemelijke
schatters in exponentiele families .

8

31

Klaassen, C.A.J.

Schatters en spreiding.

32

Wakker, P.
The additivity principle in decision making under uncertainty .

73

Systeemtheorie
Nijrreijer, H.
Regelbaarheidsdeelruimten voor niet- lineaire systemen.

50

van der Schaft, A.J.

Stuurinvariantie voor niet- lineaire systemen.
Schunacher, H.
Deelruimtes als konstruktiemateriaal .
van Schuppen, J. H.
De constructie van toestandsruimten in de stochastische
realisatietheorie .

58
62

88

Topologie/Meetkunde
Hart, K.P.

Enige eigenschappen van M. E. Rudin ' s Dowker ruimte .

24

van der Laan, G. en Talman, A.J .J.

Labelling rules and orientation : On Sperner ' s lerruna and
Brouwer degree.

39

van Mill, J.

Enkele voorbeelden van topologisch homogene ruimten.

46

* de Vries, J.
Topologische transformatiegroepen in de algemene topologie .

95

Wattel, E.

Enkele voorbeelden van topologisch homogene ruimten II .

74

van der W::lude, J.

Twintig minuten topologische dynamica .

78

SAMENVA'.IT:m}

VOORDRACHI'EN

(geordend volgens het alfabetisch register)

IMPLEMENTATIONS OF FAIRNESS USING RANDOM ASSIGNMENT
Krzysztof R. Apt,

Erasmus Universiteit Rotterdam

ABSTRACT
In the context of DO loops of Dijkstra two natural fairness
assumptions can be studied. By a weak (strong) fairnes s we mean the
assumption

that any guard continuously (infinitely often) true will

eventually be scheduled for execution.
For each type of fairness assumption we provide an appropriate
transformation of a DO loop. We prove that the transformed programs
r ealize exactly all fair execution sequences. These transformations
make use of the random assignment for scheduling purposes.
These results come from a paper written jointly with E.R, Olderog
where this type of transformations is

used to prove termination of

DO loop programs under fairness assumptions.
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TDEPLITZ VERGELIJKINGEN MET ANALYTISCH SYMBDDL
H. Bart, Vrije Un iversiteit, Amsterdam
Beschouw de Toeplitz ve r gelijking
j

=

0 ,1, 2 , . ..

Hierin zijn de ~ken de r,j vectoren in een complexe Banachruimte Y.
Verder zijn de Tn begrensde lineaire operatoren op Y. Het symbooi van
00

An T, c/>-1 = 1).
n= - 00
n
Aa ng enornPn ,1ordt dat \,/ ccn analytische voortn,t, tlr,g heeft tot een ringde vergelijking

(* )

is de functie W(.\l = L

vorrnig gebied om de eenheidscirkel, m. a.w . er bestaat een q > 1 z6 dat
L

00

n== - 00

q I n I IIT II <
n

00 •

Een equi val ente eis is dat er een Banachruimte X

en begrensde lineaire operatoren A: X ➔ X, B: Y ➔ X en C: X ➔ Y bestaan
met de volgende eigenschappen . De cperacor A heeft geen spectrum op de
eenheidscirkel en
n

1, 2 , ...•

n

=

0,

n

=

-1,- 2 , ... ,
- I

(.\IX-Al
d.\ de Riesz projectie is behorend
IX - 2Tii
A
bij het buiten de eenheidscirkel gelegen deel van het spectrum van A.

waarbij P

=

1

r=1

In een bepaalde zin is de vergelijking (* ) equivalent met het discrete
lineaire systeem

o.
Hie rvan gebruik makend warden nodige en voldoende voorwaarden voor unieke oplosbaarheid van (* J in £.p ( YJ afgeleid . Dok word en expl iciete formules gegeven voor de oplossingen van (*) in termen van A, Ben C.
De gebruikte methode is nieuw en maakt geen gebruik van Wiener-Hopf
factorisatie van het symbool. De methode is oak van toepassing op
andere typen Toeplitz vergelijkinge n.
<

Het onderzoek waarover wordt gerapporteerd werd verricht in samenwerking met I . Gohberg en M. A. Kaashoek .

- 2-

Grondslagenonderzoek van de Wiskunde:

bevestiging of ondermijning?
J.F.A.K. van Benthem
Met de term "grondslagenonderzoek" zijn vlammende filosofische programma's verbonden, gedragen door vurige
voorvechters. Hoewel de roerige beginfase reeds in de
jaren dertig eindigde, halen Hilbert, Russell en
Brouwer nog steeds de culturele bijlagen en supplementen.
Moderne grondslagenonderzoekers zijn wat minder flamboyant wellicht; uit de strijdleuzen van weleer zijn dan ook
stabiele onderzoeksprogramma's ontstaan. Toch brandt in
menige inborst nog een heilig vuur.
Het eigenaardige, en voor sommige temperamenten onweerstaanbare, van grondslagenonderzoek ligt in de combinatie
van filosofie en wiskunde.Filosofische ·vragen over wiskundig redeneren (rekenen ,bewijzen) die op het eerste
gezicht alleen voor onbestemd piekeren vatbaar lijken,
blijken uiteindelijk toch Wiskundig exact te bestuderen.
Zo'n studie vereist een logisch perspectief op het
betreffende wiskundige thema, hetgeen in de lezing aan
enkele voorbeelden zal worden toegelicht.
De pretentie van deze onderneming is niet zozeer dat men
aldus wiskunde beter leert bedrijven- wel dat men ze beter
leert begrijpen. Dit "bevestigende" aspect van het grondslagenonderzoek vindt men in het eerste voorbeeld:
Tarski's volledigheidsbewijs voor de elementaire meetkunde.
Meer "ondermijnend" wordt zo'n studie wanneer schijnbaar
definitieve keuzen uit de ontwikkeling van de wiskunde
opnieuw ter discussie worden gesteld, zoals in het tweede
voorbeeld: Robinson's n1et-standaard analyse. Rechtstreeks
subversief tenslotte zijn G5del 1 s onvolledigheidsstellingen
voor de rekenkunde, die het intuitieve begrip wiskundige
waarheid danig relativeren. Hun lof wordt echter reeds
genoeg bezongen, recentelijk nog op muziek Van Bach.
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NATUURLIJKE DEDUCTIE, EEN CURSUS VOOR EERSTEJAARS ELECTROTECHNIEK-STUDENTEN;

L.S. van Benthem Jutting, Technische Hogeschool Eindhoven, onderafd. Wiskunde

Een korte schets wordt gegeven van de inhoud van bovenvermelde cursus
(14 college uren).
Het doel van de cursus is om de studenten te leren van bewijzen te
structureren met behulp van een formeel systeem van natuurlijke
deductie. Wat wordt bereikt is dat de studenten het formele systeem
beheersen (getuige tentamenresultaten). Het is niet zeker of ze het
systeem in concrete situaties, dus bij het vinden, opschrijven en/of
analyseren van concrete redeneringen kunnen toepassen.

HILBERT'S 17th PROBLEM
Jacek Bochnak, Vrije Universiteit, Amsterdam.
Hilbert's 17th problem is concerned with the respresentation of positive
functions as sums of squares. E.Artin [1) succeeded in solving the
original Hilbert problem. Namely, he proved that any rational function
in :R(X , ... , Xnl is positive if and only if it can be represented as a
1
sum of squares in :R(X , •.. ,Xn). Actually Artin proved the result when
1
:R is replaced by k, any real closed field. Earlier Hilbert himself proved
that, in general, a positive real polynomial of n

~

2 variables cannot

be expanded as a sum of squares of polynomials. Another related question
is the following: does there exist an upper bound r(n,kl such that
each positive polynomial is the sum of at most r squares in K(X , ••. ,Xnl?
1
If K; :R, Pfister and Cassels showed that n + 1 s r(n,:R) s 2n.
It is natural to consider the analogous question for other classes
of real functions, for example for analytic functions. Risler has shown
that every germ of real analytic positive function is a sum of squares
of germs of meromorphic functions [5]. The global case is much harder.
In fact it is not known if each positive real analytic function on a
real manifold Mis a sum of squares of real meromorphic functions,
except in the case where Mis two dimensional, or if f

-I

(OJ is discret,

and then it is so representable,[3]. It is possible to obtain a complete
solution of the 17th problem and related problems for particular subrings
of the ring of real analytic functions on a non-singular real algebraic
. variety, namely for the ring of Nash functions, [2].
[1]

Artin E.: Uber die Zerbegung definiter Functionen in quadrate,

[2]

Bochoak J., Efroymson G. : Real Algebraic Geometry and the 17th

Hamb. Abh. 5 (1927).
Hilbert Problem, Ann.Math. 251 (1980).
[3]

Bochnak J., Kucharz W., Shiota M.: An equivalence of ideals of real
global analytic functions and the Hilbert 17th problem, Invent.
Math. 63 (1981).

[4]

Pfister A.: Hilbert 17th problem and related problems, Proc.Symp.
Pure Math. 28, AMS 1976.

[5]

Risler J.J.: Les theoremes dez zeros en gemetrie algebrique et
analytique reelles, Bull.Soc.Math. France 104 (1976).
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BLOKOIAGONALISATIE VAN MATRIXFUNCTIES MET ESSENTIELE SINGULARITEITEN
H. den Boer , Vrije Universiteit , Amsterdam .
Beschouwd warden analytische matrices , d.w . z. matrices waarvan de
elementen analytische functies zijn van A in een gepuncteerde omgeving
van AO

E

[ .

Er zal warden bewezen dat zo'n matrix A geschreven kan

warden als
□

(1 l

A(A)

1 (Al

E(A)

o2 (AJ

o·

0
F(Al

or (Al

D

D
waarbij E en F vierkante analytische matrices zijn gedefinieerd op een
(vollel omgeving van AO en met inverteerbare waarden E(A ) en F(A )
0
0
in A . Hi erbij zijn de [evenals A niet noodzakelijk vierkante) analy0
tische matrices Di z . g. irreducibel . Bovendien is,gegeven A,de middenterm van het rechterlid van (1) uniek op twee soorten triviale veranderingen na . Namelijk ; men mag twee irreducibele blokken verwisselen en
blokken door z . g . equivalents blokken vervangen .
Deze uniciteitsei genschap
schap van DA , de ring (van

berust op een ring-theoretische eigen-

kiemenl va n analytische functies in een

(volle) omge9ing van A , In de lezing zal voorts een karakterisering
0
· van de verscheidene blok groottes in de middenterm van het rechterlid
van (1) uitgaande van een analytische
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matrix A warden gegeven .
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Een viervoudige integraalvergelijking uit de electrostatica
door
R. de Bruin en N.M. Temme, Mathematisch Centrum, Amsterdam

SAI1ENVATTING
3
Beschouw in de halfruimte R = { (x,y,z)
+

fi¢

=

0 met randvoorwaarden voor z

v , b
3

=

E

2 2 ½
waarin a< b < c, r = (x +y) en v
gezocht warden in de vorm ¢(r,z) =

3

, z > 0} het potentiaalprobleem

0

2-1
=
az 0,
a¢ - o,
az
-

< r < c

R

1

a

<

C

< r,

en v

f;

r

<

b

konstanten zijn. De oplossing kan

s-1 A(t)

J (tr) e-~z d~, waarin A
0
uit de randvoorwaarden in z = 0 bepaald moet warden. Voor A ontstaat de vier-

voudige integraalvergelijking

f"'0

t-

1

A(~) J (~r) dt
0

I; A(t)
f"'0

t-

1

J (tr) dt

0

= o,

A(~) J (~r) d~
0

I; a(t)

J (tr) dt

0

vi•

= o,

0

:;;

r < a

a < r < b
V3,

b < r < c
C

< r.

Er zal besproken warden hoe de functie A bepaald kan warden. Het probleem
wordt teruggebracht tot een Fredholm integraalvergelijking van de tweede
soort. Een expliciete oplossing van deze vergelijking is niet beschikbaar,
maar voor limietwaarden van a/b en b/c kan een asymptotische oplossing geconstrueerd warden.

STATISTIEK BIJ CONTINU-ONDERZOEK
J . M. Bu hrman , Inter/View BV, Zocherstraat 30-36, 1054 LZ

Amsterdam

In het marktonderzoek neemt continu-onderzoek een belangrijke plaats
in. Ten behoeve hiervan werkt men vaak met een maandelijkse steekproef. Aan elke geenqueteerde worden o . a . vragen gesteld die betrekking hebben op de afgelopen maanden (b . v . twee , drie of zes maanden).
Informatie over een bepaalde periode wordt daardoor verkregen uit alle maandelijkse steekproeven die voor tenminste een maand betrekking
hebben op de desbetreffende periode . De meeste van de maandelijkse
steekproeven bevatten informatie over slechts een deel van deze periode . We bespreken een situatie waarin de moeilijkheden en mogelijkheden van deze wijze van steekproef- trekking worden geillustreerd.
Elke maand wordt aan n huisvrouwen gevraagd of zij de afgelopen
drie maanden een of meerdere exemplaren van artikel A hebben gekocht, en zo ja, in welke maand of maanden . Op grond van de resultaten

hiervan kan men een zuivere schatting maken van de totale ver-

koop van artikel A in elke periode die uit gehele maanden bestaat .
Een minder eenvoudig probleem is het schatten van het percentage huisvrouwen dat in een bepaalde periode een of meer A's heeft gekocht.
Als deze periode !anger is dan drie maanden (zeg k maanden), is het
zelfs onmogelijk dit percentage te schatten, tenzij de veronderstelling wordt gemaakt dat een huisvrouw nooit meer dan een maal perk
maanden naar de winkel gaat om A' s te kopen. Als de periode waarover
men het percentage wil weten, een, twee of drie maanden bedraagt,
kunnen wel zuivere schattingen worden gemaakt .
Laten we aannemen dat het eerste kwartaal van 1980 wordt bestudeerd. In vijf steekproeven komen een of meer maanden voor van dit
kwartaal , n.l . Februari 1980 (vragen over nov .' 79/jan.'80) t/m Juni
1980 (vragen over m~art/mei ' 80). Alleen de huisvrouwen uit de aprilsteekproef worden over het eerste kwartaal volledig ondervraagd .
M. b . v . deze steekproef is het gevraagde percentage zuiver te schatten. Besproken zal worden in hoeverre het zinvol is, de gegevens
uit de vier andere steekproeven te betrekken bij de schatting van
het percentage huisvrouwen dat artikel A in het eerste kwartaal heeft
gekocht. Verder zullen enige problemen uit de praktijk worden aange-

_,_

stipt waar de mathemaat-statisticus nooit mee te maken krijgt.

-9PROJEKTIEVE SYSTEMEN VAN KANSRl!IMTEN EN CORRESPONDENTIES
T . de Bunje

Rijksuniversiteit Utrecht

Bekeken worden systemen F:

(( X.l ' Al. ' JJ l. ) l. EI ( cp l••] ) l• , ]• EI ,

waarin (I,~) een partieel geordende verzameling is,
een kansruimte, en cjl .. : (X .,A., µ.)
J

l]

J

J

➔

.~ - ) '

l ""]

(X., A.,µ.)
l

l

l

(X ., A.,µ.) een meetbare,
l

l

l

maatbewarende correspondentie .
Het probleem is nu voorwaarden in termen van F te vinden waaronder
F een kansruimte (X, A, µ) en een collectie correspondenties (cjli)iEI

bepaalt . Hiertoe wordt het begrip "projektieve limiet" uit de
categorietheorie gegeneraliseerd tot " projektieve limi et in een
a - categorie " [ de "a" komt van " approximation" ].
De aanpak van het probleem verloopt stapsgewij s. In .:ie,iere stap
wordt minder van de struktuur van de kansruimten " vergeten ".
Het geval, waarin de A.'s opgevat worden als preboole algebra ' s
l

is in [ 2 ] en [ 3] behandeld . Daarin is ook aangetoond dat het
moeilijkheden geeft als je de A. 's beschouwt als boole algebra ' s .
l

Het is mogelijk de resultaten uit [ 3 ] uit te breiden tot het geval
waarin de A.' s opgevat worden als a - pre algebra ' s , d .w. z . collecties
l

verzamelingen gesloten onder aftelbare doorsnedes en aftelbare
verenigingen. Onderweg wordt de enige kandidaat gevonden voor de
projektieve limiet van F in de a - categorie van de kansruimten .
Er moeten sterke eisen worden opgelegd om het bestaan van zo 'n
limiet te garanderen . Wel geldt , onder acceptabele voorwaarden,
dat de gevonden kandidaat de projektieve limiet van Fi s in een
iets ruimere a - categorie van

11

0-prekansruimten".

[ 1] J . R. CHOKSKI , Inverse limits of measure spaces.
Proc . London Math. Soc . III Ser . 8 , 321 - 342 (1958).
[ 2 ] E.M.U. BERTIN, Limites projectives dans une categorie d'espaces
mesurables et de correspondances mesurables . C .R. Acad. Sc .
Paris , t . 283 , 809 - 811 (1976).
[ 3 ] E.M.J. BERTIN, Limites projectives dans une categor i e d ' espaces
probabilises et de correspondances mesurables . C . R. Acad . Sc.
Paris, t. 284, 49-51 (1977).

EEN SCRIPTIE ALS AfSLII TTI NG VAN WIS ~UN DE TWEE.
Drs.J.N. S.Calis.

Florens Radewijns Colleqe
te Raalte.

9 ij het schriftelijk school onderzoek en bij het centraal
schriftelijk eindexamen worden steP.ds dezelfde capaciteiten
van rlA leP-rlina oetoetst n.l.:
het kunnP.n lezen
het kunnen bearijpen

van wiskundiqe opgaven

- het kunnen oplo s sen
Van een eindexamenkandidaat VWO mag echter verwacht worden
dat hij in staat is (ee n voudiqe) nieuwe teksten zelfstandig
of samen met eniqe anderen:
te bestuderen
de daarin voorkomende onduideli .ike of onvoldoende uitqewerkte
overqanqen te verduideli j ken.
een tekst te producere n die voor leerlinqen van hetzelfde
niveau direct toeaan kelijk is.
Sinds de cursus 78/79 wordt daarom op het F.R.C. te Raalt e
het vak wiskunde twee, bij wijze van experiment, afqesloten
met een scriptie waarin de bovenqenoemde vaardigheden worden
qetest.
Er zal worden qesproken over de ervaring van de leerlingen
en de docent bij dit experiment.
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OPERATOREN SIMILAR MET ZELFGEADJEHGEERDEN OF UNITAIREN
Jan A. Van Casteren

Universitaire Instelling Antwerpen

Laat 1H een complexe Hilbertruimte zijn en laat T : 1H ➔ 1H een
continue lineaire operator zijn. De operator T heet machtsbegrensd
als sup{ /ITn ll : n E IN} eindig is. T heet gemiddeld kwadratisch begrensd als voor iedere x in 1H de uitdrukking
sup{ (n +lf 1 Ek~ 0 /1 Tkx /1 2 : n E IN} eindig is. T heet similar met een
operator U als TV= VU voor zekere continue lineaire operator V met
overal gedefinieerde inverse.
Stelling: Laat Teen continue inverse S hebben. De volgende beweringen zijn equivalent:
( i)
Tis similar met een unitaire;
(ii) Ten S zijn machtsbegrensd;
(iii) Tis machtsbegrensd, (I~ AS)-l bestaat voor I\I < 1 en
sup{ (1 - I \I ) II (I - \Sf 111 : I\I < 1} is eindig;
(iv) Ten T* zijn gemiddeld kwadratisch begrensd, (I 1
bestaat voor I\I < 1 en sup{(l- l\l )/l (I - \Sf 11
is eindig;
Sen T* zijn gemiddeld kwadratisch begrensd ;
(v)
Voor [\[ < 1 bestaan de inverses (I - \ S) -1 en (I - H) -1
(Vi)
en sup{(l-r 2)J~; l((I - rei 8 s)- 1(I - re-i 8T)- 1x,y) lde : 0 s r < 1}
is eindig voor iedere x, yin Il-l.
Door gebruik te maken van een parametrische groepen kan ook een
dergel ijke stell ing bewezen warden om operatoren te karakterizeren
die similar zijn met een zelfgeadjengeerde.
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ALGORITHMISCHE DEDUCTIEVE MODULEN
Dennis de Champeaux, Bedrijfsinformatica UvA

Deductie is in het algemeen een niet-algorithmisch zoekvraagstuk.
Een compacte formalisering van deductie is de resolutietheorie, waarin met slechts een afleidingsregel wordt volstaan. Hoewel deze compactheid theoretisch aantrekkelijk is - compleetheid kan b.v. eenvoudig worden aangetoond - staat daar pragmatische inadequaatheid tegenover. Vijftien jaar is men bezig geweest om de excessieve genereringskracht van de resolutieregel in te dammen, maar nog altijd !open resolutiestell ingen-bewijzers vast - ook voor 'triviale' problemen - in
geheugen gebrek. Sturing van de resolutieregel wordt bemoeilijkt door
de 'vlakheid' van de datastructuur: conjunctieve-normaal-vorm.

Een alternatief voor een monolitische zoekprocedure is een familie
van deductieve modulen, waaronder een algemene zoekprocedure, teneinde
de compleetheid veilig te stellen, waarin de overige algorithmische
modulen deductieve macro-acties belichamen die met een hogere prioriteit op een vraagstuk kunnen inwerken.
Drie algorithmische modulen werden tot op heden ontwikkeld en geimplementeerd tezamen met een klassieke resolutie component. Een eenvoudig
module 'opent' predicaten waarvoor een definitie (niet recursief) gevonden kan worden. Een deelproblemenherkenner tracht een probleem te
herschrijven als een equivalente conjunctie. Een derde moduul tenslotte
is in staat om speciale gevallen en alfabetische varianten te herkennen.
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VERIFICATIE VAN CODE MET GRIEZELIGE ZIJEFFECTEN

Dennis de Champeaux, Bedrijfsinformatica UvA

Een aantal voorbeelden worden gegeven van LISP functies die in eerste
instantie buiten het bereik van gewone verificatietechnieken vallen.
De crux is dat, wanneer 'onderin' boomstructuren mutaties plaatsvinden, allerlei entiteiten simultaan beinvloed worden. Een theorie
wordt ontwikkeld waarin voor een ruime klasse van functies deze zijeffecten beschreven kunnen worden. Een - vereenvoudigde - variant
werd geimplementeerd in een z.g.n. symbol ische evaluator, die samen
met een beschikbare deductiemachinerie in staat is enkele van dit
soort functies geheel automatisch te verifieren.
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Enkele opmerkingen over metasymplectische ruimten
door
Arjeh M. Cohen, Mathematisch Centrum, Amsterdam

Krachtens

een stelling van J. Tits in 'Buildings of spherical type and

finite BN-pairs' kan een gebouw van type F gezien worden als een meta4
symplectische ruimte.
Een metasymplectische ruimte is opgebouwd uit punten, lijnen, vlakken en
symplecta (= deelruimten die met de daarin bevatte punten, lijnen en vlakken
een polaire ruimte voorstellen).
Een axiomastelsel voor metasymplectische ruimten zal worden besproken waarin
slechts punten en lijnen (dus geen vlakken of symplecta)aan bod komen.

SINGULIERE WAARDENONTBINDING IN PRODUKTVORM
J,J.M. Cuppen (Universiteit van Amsterdam)
Evenals gebruikelijk is voor de QR ontbindjng van een matrix blijkt
het mogelijk en voordelig te zijn bij de Singuliere Waarden ontbinding de
gegenereerde orthogonale factoren niet uit te vermenigvuldigen maar in produktvorm op te slaan. Daartoe kan de gangbare methode van berekening worden
toegepast die eerst de matrix door Householdertransformaties op bidiagonaalvorm brengt en ~aarna met een QR iteratie de bidiagonale matrix door middel
van Jacobi (Givens) rotaties diagonaliseert (vergelijk bijvoorbeeld SSVDC
uit LINPACK, J.J. Dongerra et. al. [1979]).
Door een speciale "ultimate Echift" strategie (Pc.rlett [ 1980]) is
het mogelijk het aantal rotaties in het algemene geval zo te beperken dat
de totaal benodigde geheugenruimte voor opslag van Householder-vectoren en
Jacobi rotaties niet groter is dan de ruimte die ingenomen zou worden door
de uitvermenjgvuldigde orthogonale factoren.
Bovendien blijkt bij matrices waarvan de singuliere waarden zich ophopen
in de omgeving van O (deze matrices treden op bij de behandeling van slecht
gestelde problemen) dat ook bij de normale shiftstrategie een zeer snelle
convergentie optreedt waardoor veel minder geheugenruimte nodig is voor de
opslag van de Jacobi rotaties.
Telling van het benodigd aantal operaties levert dat de kopterm
van een bovengrens voor bet aantal vermenigvuldigingen bij de voorgestelde
aanpak afneemt met een factor 8, maar bij de uitvoering van de berekeningen
op een computer blijkt de winst in rekentijd veelal beperkt te blijven tot
een factor 2

a

3.

Parlett, B.N. [1980], The Sy1TD11etric Eigenvalue Problem, Prentice Hall.
Dongerra, J.J., Bunch, J.R., Moler, C.B. and Stewart, G,W.

LINPACK Users Guide, SIAM.
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SPELEN IN UITGEBREIDE EN NORMALE VORM.
E.E.C. van Damme, Technische Hogeschool Eindhoven, Onderafd. der Wsk.

Niet-cooperatieve spelen kan men weergeven in uitgebreide vorm (men
geeft dan een volledige beschrijving van de volgorde der zetten) of in
normale vorm (m.b.v. het strategie begrip). Het is bekend dat bij de
overgang van de uitgebreide vorm naar de normale vorm informatie verloren kan gaan. Voorbeelden hiervan werden gegeven in Selten [1].
In de voordracht zal getoond worden dat het verlies aan informatie niet
zo dramatisch is, als door Selten gesuggereerd wordt. Men kan veel informatie terug winnen door "proper evenwichtspunten" van de normale
vorm te beschouwen. We gaan in op de vraag welke informatie wel en
welke informatie niet m.b.v. het properness concept terug gewonnen kan
worden.

Referentie
[1]

Selten, R.,Reexamination of the perfectness concept for equilibrium
points in extensive games.
Int. J. Game Theory 4 (1975) 25-55.
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PASSIVITY AND EQUILIBRIUM FOR CLASSICAL HAMlLTONlAN SYSTEMS*)
H.A.M. Daniels, Instituut voor theoretische natuurkunde,
Groningen.
Abstract. In statistical mechanics one describes equilibrium states by
a density function (operator) of the form p = e-SH/Z, where His the
Hamiltonian of the system and Z the partition function. The aim of
this talk is to give a justification for this from the second law of
thermodynamics: If a system is in equilibrium no work is performed
by the system if the external parameters are varied in a certain
cyclic way (The state is passive).
We consider continuous classical systems consisting of n point
masses. Passive states can be characterized by a very simple condition
on the density function p . This enables us to prove the equivalence of
equilibrium with complete passivity. Part of the results can be generalized to infinite classical systems.
The notion of passivity is introduced in [I] and the equivalence
of equilibrium (KMS) and complete passivity is established for general
quantum systems. In a related paper [ 2 ] the problem is treated for
finite quantum systems in detail. Similar results, for finite classical
systems, have been obtained independently in [3). The mathematical
framework to describe Hamiltonian systems can be found in [4].
[I]

Pusz, W. and Woronowicz, S.L., Commun. Math. Phys. 58,
p. 273-290 (1978).

[2)

Lenard, A.,J. Stat.?hys. _!i, p. 575-586 (1978).

[3]

Goriecki and Pusz, Passive States for Finite Classical Systems, prepr.

[4]

.Arnold, V.I., G.T.M. 60, Sprin8er, New York-Heidelberg-Berlin
( 1978)

*)

To appear in J. Math. Phys.
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DE FORMELE COMPLETERING VAN DE JACOBI-VARIETEIT VAN EEN CURVE
OVER W(k).
E.J. Ditters

Vrije Universiteit

We formuleren een stelling , die de isomorfie-klassen van n-dimensionale
gladde commutatieve formele groepen over W(kl, k perfect lichaam van
positieve karakteristiek p beschrijft . [n

~

1) .

Voor genoemde abelse varieteiten leidt deze stelling tot de conclusie:
heeft de curve geslacht g

~

1, dan zijn er hoogstens g+ 1 matrices in

Mg [W[k)) nodig om de isomorfie klasse van de completering te beschrijven.
De sprongen ri in de rang en de plaatsen hi waar deze sprongen optreden
zijn discrete invarianten van de bijbehorende isomorfie klasse,
leiden tot het begrip jump-sequence en voldoen aan
h = g +

i ri

[; hj)

[his de hoogte) .
Kennis van deze g+ 1 matrices geeft geeft onder meer de s- functie van
de reductie modp.
hyperelliptische

We hebben een computer programma geschreven, dat voor
curven van geslacht 5 4 een p-adische benadering van

deze s-f unctie geeft .
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Representaties op eigenruimten van de Laplaciaan - G. van Dijk.

a2

Zij

+ ••• +

de gewone Laplace-operator op

ax 2

]Rn en

E

n
00

de ruimte van de C -functies op

]Rn voorzien van de topologie van

uniforme convergentie op compacte deelverzamelingen van alle afgeleiden. Voor iedere

AE

~

zij

EA

de eigenruimte

die we voorzien van de topologie die geinduceerd wordt door die van

E

EA

is een gesloten lineaire deelruimte van

G van alle isometrieen van

E, waarop de groep

]Rn op een natuurlijke manier werkt.

De volgende stelling zal bewezen worden:

Stelling.

G werkt irreducibel op

Een beschrijving van

EA

voor

EA

A# 0

d.e.a.d. als

A# 0.

zal besproken worden. Voor het

bewijs van de stelling zijn twee methodes ontwikkeld door Helgason:
de eerste maakt gebruik van een soort middelwaardestelling voor de

EA, de andere berust op een karakterisering van het

functies in
beeld van

00

C (lRn)
C

onder Fouriertransformatie, uitgedrukt in

spherische coordinaten (een Paley-Wiener-achtige stelling).

Bovenstaande probleemstelling is te beschouwen als een eenvoudig
geval van een veel algemenere voor Riemannse en pseudo-Riemannse
ruimten, die thans onderwerp van studie en research is van de werkgroep "Analyse op Lie groepen" (RUL/MC).
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FOLIATIES EEN GRENSGEBIED TUSSEN ANALYSE EN TOPOLOGIE
W.T. van Est, Universiteit van Amsterdam.
Foliaties of bladerdeeg-structuren verkrijgt men o.a. ala verzamelingen van oplossingen van een niet-singuliere differentiaalvergelijking van het type

a(x,y)dx + b(x,y)dy = 0

2 - dimensionale varieteit ( x en y

op een

zijn locale coordinaten) of,

algemener op hoger dimensionale varieteiten, ala oplossingen van
een niet-singulier integrabel systeem Pfaffsche vergelijkingen.
Locaal gezien kan een foliatie altijd beschreven worden door een
dx 1 = •.• = dx-,l = 0
( x 1 t/m xn zijn locale coordinaten). D.w.z. locaal gezien is
een foliatie niets anders dan een vezeling door middel van
stelsel Pfaffsche vergelijkingen van het type

"verticale"

(n-k) - dimensionale schijven.

De studie van blader-

deeg-structuren is dan ook in hoofdzaak een studie van het globale
gedrag ervan.
De voordracht, die elementair van aard is, beoogt een indruk te
geven (onvermijdelijk eenzijdig en oppervlakkig) van enkele
problemen die zich hierbij aandienen, daarbij vooral aandacht
schenkend aan aspecten waarbij analyse en topologie nauw verweven
zijn.
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BET OPLOSSEN VAN BEGINWAARDEPROBLEMEN MET INTERVALARITM l•:TIEK

v. Swietenstr. 29

P. ElJgenraam

2334

EA

Leiden

In deze voordracht beklJken we een methode voor het insluiten van de oplossing van een beginwaardeprobleem voor een
stelsel gewone differentiaalvergellJkingen. BlJ deze methode
worden alle bronnen van fouten,'met inbegrip van afrondfouten,
in acht genomen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van afgerondinterval-aritmetiek.

i.

Voor zekere waarden O <: t 1 <:: t 2 <: ••• <
van de onafhankellJk variabele t wordt de oploasing U(t0 ) ingesloten in een
verzameling y0 . Deze y0 wordt zo berekend dat deze de waarde
voor t=t 0 bevat van alle oploasingen van het stelsel differentiaalvergellJk.ingen waarvan de waarde voor t=tn-l is bevat in
j n- 1 • Voor de verzamelingen yn worden lineaire transformatiea
van rechthoekige blokken gekozen.
Zonder enige complicatie kan de methode ook worden toegepast als een verzameling y0 van beginwaarden gegeven is. De
verzameling y bevat dan de waarde voor t=t van alle oplosn
n
singen V'iD dit gegeneraliseerde beginwaardeprobleem.
De aethode is gebaseerd op het in iedere stap ontwikkelen
van de oplossing in een Taylorreeks en bet insluiten van de
restterm.
De waarden t 0 worden niet van tevoren opgegeven maar in de
loop van het rekenproces bepaald. Het bereiken van een waarde
t=tn impliceert de existentie van de oplossing van het beginwaardeproblee■ op bet interval

[o, tnl

(in bet geval van een
beginwaardenverzalleling geldt dit voor elke beginwaarde).
We zullen m.b.v. de Hausdorff-afstand het begrip globale
fout definieren en een afschatting hiervan presenteren intermen van de stapgroottes h 0 =tn-tn-l en de diameter van de beginwaardenverzameling.
Tenalotte zullen enkele numerieke resultaten worden besproken.
-21-

VERNIEUWINGSRIJEN EN REGULIERE VARIATIE
J.B.G. Frenk , Econometrisch Instituut, Rotterdam .
In deze voordracht wordt aandacht geschonken aan het gedrag van de
vernieuwingsrij un (n-+oo) , indien de staart van de lattice verdeling
F regulier varierend is .
Een dergelijk probleem werd voor het eerst behandeld in een artikel
van Garsia en Lamperti. Zij bewezen voor ~<a < 1 de volgende stelling:
1 - F(n) E R.V . S .

00

-a

~ u

n

Beide relaties impliceren
lim m(n) u

na
rrn=aJ;
sin

n

m(n) ~

n
I:

1 -

F(p).

p=O
Ven~

Wij bewijzen nu een analoog resultaat ia het geval a= 1 (grensgebied
9/'i;cR,

e indige en oneindige verwachting) m.b.v. Fourier analyse en ia het
geval 1 <a<

00

(eindige verwachting) m.b.v. Banachalgebra technieken.
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Operational research modellering van parallelle programma's
Luuk P.J. Groenewegen

vakgroep Toegepaste wiskunde en informatica,
Subfaculteit Wiskunde,
Rijksuniversiteit Leiden.

Een van de problemen uit het gebied van de parallelle programmering laat
zich als volgt beschrijven.
Stel er zijn n programma's tegelijkertijd aktief in een of meer gekoppelde
komputers. Elk programma bestaat uit twee gedeelten: de kritieke sektie en
de nietkritieke sektie, waar zo'n programma beurtelings mee bezig kan zijn.
Elke verblijftijd in de kritieke sektie is eindig voor ieder programma.
Stel nu verder dat we hoogstens een programma tegelijkertijd in de kritieke
sektie bezig willen zien, en vervolgens nog dat een programma dat de kritieke sektie wil binnengaan, dit ook inderdaad binnen eindige tijd moet doen.
Het probleem is nu de betrokken programma's zo te schrijven dat alles naar
wens verloopt.
Voor dit probleem bestaan al talloze oplossingen, alle gepresenteerd in de
vorm van een set programma's, waarvan de juiste werking achteraf gekontroleerd wordt, bijvoorbeeld door alle mogelijke klassen van gevallen die in
deze programma's besloten zitten, na te lopen. In deze voordracht zal het
probleem beschreven warden als een beslissingsproces. Voor dit proces blijkt
een optimale - optimaal met betrekking tot de vermelde wensen - strategie
eenvoudig te geven. Door een strategie op te vatten als een algoritme, zijn
de bijbehorende parallelle programma's direkt te vinden.
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K . P . Hc, 1·t. .

Enig8 eigensch appen van M. E. Rudin' s

Dowker ruimte

Same nva tt. ing:
We leid8n enige ei g enscl1appen af van de in de titel genoemde
ruimte X en z ijn re~elcompactificatie UX af.
1. Er bestaat een inbedding ~: ux x ux + ux met de eigenschap
dat ~~[X) = X x X.
2 . (gevolg) De ruimte X i s ste rk collcctiegewijs norrriaai,
hetgeen betekent dat de collectie der omgevingen van de
diagonaal ~(Xl in Xx X een uniformiteit is.
3. Er bestaat een homeomorfisme

w[x

K

x)

=

W:

ux x UX

+

UX zddat

X

4.(gevolgl Xn "'X voor elke n E ~. u(Xnl = (UX)n voor elke n E ~
5. Xw is niet in te bedden in X en hetzelfde geldt voor UX.
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BIJLAGE
Korte bijdrage voor het Mathematisch Congres

Sprekers: J.A . Riedel (THE)
W.G. Heitman (KSLA)
Titel

Numerieke inversie van Laplace transformaties

Samenvatting
Een bondig overzicht van een aantal bekende methoden voor
Lapalace-inversie zal worden gegeven. Uit deze methoden is een
keuze gemaakt welke ge implementeerd is in een flexibel -int e raktiefcomputerprogramma.
De theoretische aspecten van de gebruikte methode zullen worden
besproken alsmede een aantal interessante eigenschappen van het
ontwikkelde algorithme.
Resultaten zullen worden gepresenteerd van het door ons ontwikkelde
algorithme, toegepast op een scala van testfuncties waarvan de
analytische oplossins bekend is .
Tot slot hebben we ons algorithme gebruikt om een diffusieprobleem
op te lossen. De resultaten hiervan zullen worden besproken .

-26i~UMEHU:KE IiEHEKENlNG VAN DE VEHS'l'ROOIING VAN GEPULSTE AKOESTISCHE GOLVEN
lJOOH EEN DHIEDlMENSlONAAL, INHOMOGEEN OBS'rAKEL * )

1:erard C. Herman
Vakgroep Theoret.i.sche Elektriciteitslec>r , Afd. der Elektrotechniek , TH Delft
Een numerieke methode wordt beschreven
voor de berekening van de verstrooiint

41

van gepulste, scalaire akoestische
r;olven door een willekeurig gevormd,
driedimensionaal , doordr.i.ngbaar en inhornogeen obstakel van begrensde afmetingen.
!let probleem wordt geformuleerd inter-

A~rj~

rnen van een volume integro-differentiaal

0

"

Geometrie van het verstrooiingsprobleem

vergelijking over het binnengebied van
het obstakel. Deze vergelijking heeft
de vorm:
p(!'.,t)
met:

//fctv(r' )[c(r • )V
-

2

p(~ ,t) is de scalaire overdruk ter plaatse r en op het tijdstip t;
pi(~,t) is de invallende puls;
Vis het binnengebied van het obstakel ;
co lS de plaatsonafhankelijke geluidssnelheid ln het medium dat het
obstakel omringt;
c(r •) lS de plaatsafhank:elijke geluidssnelheid 1n het 6bstakel;
at is de partiele tijdsafgeleide.
lle struktuur van de vergelijking is zodanig, dat op ieder tijdstip de druk
berekend kan worden uit waarden van de druk in het obstakel op eerdere tijds tippen.Hierdoor kan de integro-differentiaal vergelijking zonder matrix
inversie opgelost worden. Er wordt ook enige aandacht besteed aan numeri eke
iustabiliteiten . De methode die 1n deze voordracht wordt toegelicht voor een
scalair akoestisch probleem is, met de juiste modificaties, ook toepasbaar
voor vectoriele elektromagnetische en elastodynamische verstrooiingsproblemen
van overeenkomstige aard.

Referentie:
G. C. Herman, "Scattering of transient acoustic waves by an inhomogeneous
obstacle ", J. Acoust . Soc. Am. Vol. 69 (verschijnt in feb / mrt 198 1).

*) Dit onderzoek

is gesubsidiee rd door de Nederlandse organisatie voor

zuiver -wet~nschappelijk onderzoek (Z.W.O.).

Een vrij randwaardeprobleem uit de fysica van de geioniseerde gassen
door
0. Diekmann

&

D. Hilhorst, Mathematisch Centrum, Amsterdam

De oplossing van sommige singulier gestoorde niet-lineaire elliptische
randwaardeproblemen convergeert als EiO naar de oplossing van een vrii randwaardeprobleem (vergelijk recent werk van Brauner en Nicolaenko). Een model
van een "prebreakdown" gasontlading blijkt tot een dergelijk type vergelijking te leiden. Het probleem dat bestudeerd wordt is

Gebruik makende van een variationele formulering vinden we in eerste
instantie een karakterisering van de limiet in termen van een variationele
ongelijkheid . Vervolgens tonen we aan dat de limiet voldoet aan een vrij
randwaardeprobleem. Langs deze weg zijn we in staat om uitspraken te doen
over de regulariteit van de limiet en om een scherpe convergentiestelling
te bewijzen.

WEAK LIMIT THEOREMS IN HEAVY TRAFFIC.
G. Hooghiemstra, University of Utrecht.

Let {Qn}==I be a sequence of M/M/1 queues, and let the n th queue be
characterized by the pair (a ,8). Here a-I is the rate of the Poisson
n
n
arrival process of the n th queue, while in each queue the service times
are distributed according to a negative exponential distribution with
mean value 8. Define the traffic intensity or traffic load of Qn by
:= 8/ a . The actual waiting time of the k th customer in Q is
n
n
n
denoted by ~~n); the number of customers served during the first busy
a

period is denoted by

~ (n).

Further we denote by ~ .IA a random variable

with the conditional distribution of the random variable~ given the
event A.
We present a functional limit theorem for the D[O,l]-valued process
n-½w(n) In < n(n) <
~ nt]
when lim
n-><x>

n(l-an)

2

=

C;

00

'

0.,;:: .,;:: I
""t"" '

0 < c <

00 •

This asymptotic behaviour is interesting, because it explains the
peculiar discontinuity in the traffic intensity parameter a, which
occurs in weak limit theorems for waiting times conditioned by the
event that the first busy pe riod has not yet ended (cf.[ I] and [ 2]).

References
[ I] Durett, R.T. (1978. Conditioned limit theorems for some null
recurrent Markov processes. Ann. Probability~. 798-828.
·[ 2] Hooghiemstra, G, (1979). Brownian excursion and limit theorems for
the M/G/1 queue. Ph.D. thesis, University of Utrecht.
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DIFFERENTIAALMEETKUNDIGE BENADERING VAN EVOLUTIEVERGELIJKINGEN

E . M. de Jager

Universiteit van Amsterdam

R. Martini

T.H. Twente

Aan de hand van enkele concrete vergelijkingen (Korteweg de Vries, nietlineaire Schr6dinger, sine-Gordon) zal uiteengezet worden hoe deze vergelijkingen kunnen worden bestudeerd in het kader van "de theorie van
de Uitwendige Differentiaal Systemen" (Cartan).
Vervolgens zal de prolongatie-theorie van Estabrook-Wahlquist behandeld
worden en zal de interpretatie hiervan als Cartan-Ehresmann-connectie
gegeven worden .
Speciale aandacht zal worden besteed aan het bepalen van prolongaties
en uiteengezet worden hoe een onderzoek hiervan leidt tot een Lie-algebraische problematiek.
Tevens zal geillustreerd worden hoe nuttig prolongaties kunnen zijn bij
het zoeken van

Behoudswetten, Backlundtransformaties en Inverse Scatter-

ing.
Tenslotte zullen enkele open problemen besproken worden.
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REALISATIE ALS HULPMIDDEL BIJ HET OPLOSSEN VAN CONVOLUTIE-VERGELIJKINGEN
M.A.Kaashoek, Vrije Universiteit, Amsterdam.
In deze voordracht zal een nieuwe methode warden gepresenteerd om
vectorwaardige convolutie-vergelijkingeR van het type
T

(*)

(p(tl -

J

k(t-s) (p(slds : f(t), D s t s

T

s

00

D

op te lossen . Deze methode is gebaseerd op een bijzondere exponentiele
operator-representatie van de kern k(tl , die verkregen wordt door linearisatie en realisatie, en waardoor het mogelijk wordt de vergelijking
(*) om te vormen tot een lineair dynamisch systeem
p(t) : -iAp(tl
{

f(t) : Cp(tl

+
+

i~ ( tl

1P(t l

met een i.h.a. oneindig dimensionale toestandsruimte en extra randvoorwaarden opp. Oeze samenhang kan warden aangewend om criteria te
verkrijgen voor de oplosbaarheid van de vergelijking (*) en voor het
produceren van explicite formules voo r de resolvente kern , de oplossingen
van de homogene ve rgelijkin g en voor tal van andere karakteristieken van
de vergelijking (*) . Voor deze benadering maakt het in principe geen
verschil of de vergelijking (*l bekeken wordt op een begrensd interval
of op de halfrechte. Het onderzoek waarover wordt gerapporteerd werd
verricht in samenwerking met H. Bart en I.Gohberg.
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OPTIMALITEIT M.B.T. "GROTE AFWIJKINGEN" VAN MEEST AANNEMELIJKE SCHATTERS
IN EXPONENTIELE FAMILIES.
Arnold Kester, Wiskundig Seminarium V,U,-Amsterdam
In een parametrische familie kansmaten {Pe: e

E

0} beschouwen we consis-

tente schatters Tn
Tn(X , ••• ,Xn) van g(e), waar g een afbeelding van
1
0 naarIRm is en x , ... ,Xn een aselekte steekproefuit Pe• Voor elke
1
vaste £ > 0 en e E 0 gaat

naar nul als n

+

00 ,

typisch in een exponentieel tempo.

We nemen de z.g. "inaccuracy rate" (Sievers 1978), gedefinieerd als

als criterium voor het vergelijken van verschillende schatters, Bahadur,
Gupta en Zabell (1980) geven in een zeer algemene situatie een bovengrens
voor de inaccuracy rate. We onderzoeken in exponentiele families de
voorwaarden waaronder de weest aannemelijke schatter deze grens haalt.

Bahadur, R.R., J,C.Gupta and S.L.Zabell (1980) Large deviations, tests
and estimates. in Asymptotic theory of statistical tests and
estimation. (I.M. Chakravarti, Ed.)
Academic Press, New York
Sievers, G.L.(1978) Estimates of Location:
A large deviation comparison. Ann. Statist. 6 610-618.
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SCHATTERS EN SPREIDING
Chris A.J. Klaassen, Mathematisch Centrum

Een veelvuldig bestudeerd statistisch model is het volgende . Gegeven
zijn stochastische grootheden x1 , ... , Xn' die informatie bevatten over
een te meten grootheid e. De stochastische grootheden x1- e , ... , Xn-e
worden verondersteld onderling onafhankelijk en identiek verdeeld te
zijn met een dichtheid fop R met eindige Fisher informatie. De plaatsparameter e wordt geschat met een schatter T, die een functie is van
n
de stochastische grootheden x1 , ... , Xn. We zullen een verdelingsfunctie
Kn definieren in termen van n en fen we zullen deze vergelijken met de
verdelingsfunctie Gn van Tn-e onder f. Als Tn translatie equivariant is,
dan is de corresponderende verdelingsfunctie Gn meer uitgespreid dan Kn,
d.w.z.
-1
-1
-1
-1
0 S U S V S 1.
Gn (v) - Gn (u) ~ Kn (v) - Kn (u),
Deze ''spreidingsongelijkheid" impliceert o.a. een verscherping van de
Cramer-Rao ongelijkheid en een bekend asymptotisch resultaat van
J. Hajek {1972).
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-.3.3SIMPELE STOCHASTISCHE WANDELING IN HET KWADRANT:
EEN ANALYTISCHE AANPAK
L.A. Klein Haneveld

ITW, Universiteit van Amsterdam

Zij ~O ' ~l' ... een simpele stochastische wandeling op het vlakke rooster ( "simpel" betekent dat S

-n

een van de acht buurpunten is van S

- n- 1

).

De wandeling wordt gestart in het eerste kwadrant (=: Q ), en gestopt
zodra een van beide coordinaten negatief wordt.

Zij

p (i , j ):= de kans om vanuit i EQ na n stappen in j EQ aan te komen.

n

De genererende funktie van de wandeling is dan

P(x,y, s) :=

il

I:

i, jEQ

xl

i2
jl
j2 n
s
x 2 Y1
Y2

p (i, j )

n

n~O

i =(i 1, i ) , j =(j , j ), = (x 1,x ) en y=(y ,y ).
2
1 2
2
1 2
Deze reeks convergeert voor I x} , I x I <l
! y 1 , I y 21 ~1 en

waarin

2

1

I

s I <l.

Zij verder

q(h) := de kans op een stap ter grootte h ,
metals genererende funktie het polynoom

dat kwadratisch is in x
p (i , j) =

n

I:

kEQ

1

en x •

2

q(k- i ) p

n- 1

Uit de recursieve relaties

(k,j),

8 ••
1,J

volgt het verband tussen de funkties Ben P :

_{x x - sB(x ,x ) } P(x,y, s) +
1 2
1 2
+ s B(x , 0) P( (_x , 0J ,y, s) + sB (O ,x ) P( (O ,x ),y,s) =
1
1
2 -1
2
-1
x ( 1-x y )
= sB(O, O) P( (0 , 0) ,y,s) + x 1 ( 1-x 1y 1 )
2
2 2
Van

Groeneveld

is een methode afkomstig om hieruit P op te lossen; ook

Malyshev past een dergelijke methode toe. Door x op de elliptische kromme

O= x x - sB(x ,x ) te nemen wordt een vergelijking gevonden waaraan de "mar1 2
1 2
ginalen" P( (x , o) ,y, s) , P( (O ,x ),y,s) en P( (0 , 0 ),y,s) voldoen; deze ver1
2
gelijking kan warden opgelost door de kromme te uniformizeren, door middel
van elliptische funkties

x1

=

f/vJ,

x2 ""fiv) .

In de' voordracht zal nader op deze techniek warden ingegaan.
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DE ISDMORFIEKLASSIFIKATIE VAN GLADDE CDMMUTATIEVE 2-DIMENSIDNALE FDRMELE GRDEPEN : COVARIANT VERSUS CDNTRAVARIANT
H. A. W. M. Kneppers, Wiskundig Seminarium der Vrije Universiteit.
De isomorfieklassifikatie van gladde commutatieve formele groepen kan,
in ieder geval in dimensie 2, in grote lijnen op twee manieren
bewerkstelligd warden.
Allereerst is er de klassifikatie van de bijbehorende contravariante
Oieudonne-modulen . Deze is voor dimensie 2 tot in detail uitgevoerd
door Manin in zijn artikel: The theory of commutative formal groups
over fields of finite characteristic [Russ . Math. Survey 18 (1963),
[1-83) ).
De tweede methode is de klassifikatie van de covariante Dieudonnemodulen. Dok op deze wijze kan men een komplete lijst van isomorfieklassen verkrijgen, en wel door het vinden van normaalvormen van
alle mogelijk optredende F-typen .
Zoals verwacht, zijn de op het eerste gezicht totaal verschillende
eindprodukten van deze twee methoden met elkaar in overeenstemming :
het tweede kan warden geinterpreteerd in termen van het eerste, en
omgekeerd .
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The geodesic flm-1 on tl,e cot:111/;C'nt sr,acc of an el )_ipso-id is one of the classical
exam,les of an i.nte<:(rable llal'lil.tonian system . '.1:'hc intq•,rahility of th5.s systCPl
is reflected by the following Reol'letric property, discoverrld by M. Chasles 1846:
Each geodesic
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a(t}

on an ellinsoid

oscillates between the two

lines of intersection of
hyperboloid

Q

Q

1

confocal to

2

with an

Q •
1

All the tangent lines of the curve
a(t)

are then also tangent to the

hyn c-rbo lo i,1

Q.

2

.

This result shous that the
set
of

T
Q

1

of cornnon tangent lines
and

Q

2

plays an 5.mportant

role in the study of the geodesics
on

Q • The object of th:i.s talk
1

is to relate this set

T

to the

geol'letry of the quadratic line complex ( cf . [1],ch.6.3)

and to show that

T

is isomorphic to the set of real points in the Jacobian of a certain hyperelliptic
curve.

[I]

GRIFFITHS, Ph., Jlarris, J.: Principles of AlP,ehrair r,eonietry .

[2]

KNORRER, H., Geodesics on the ellipsoid , Inv. !~ath . 59, 119-143(1980).

EEN PRIMAIR SIMPLEX ALGORITME VOOR HET MINIMALE KOSTEN STROOMPROBLEEM IN EEN PROCESNETWERK.
J. Koene, Technische Hogeschool Eindhoven.

Een stroomprobleem in een procesnetwerk heeft de volgende karakteristieken:
1. behoud van stroom in knopen zowel als op takken.
2. capaciteitsgrenzen op takken.
3. er bestaat een niet lege deelverzameling PN van de verzameling van
knopen, zodanig dat voor elke knoop i in PN de stromen op de uitgaande takken van i

(of op de binnenkomende takken van i) onder-

ling vaste verhoudingen hebben.
Dergelijke problemen treden bijvoorbeeld op in de procesindustrie.
Uit empirische resultaten van andere netwerkstroom problemen (b.v. in
zuivere, gegeneraliseerde of multicommodity netwerken) blijkt dat specificaties van het primaire simplex algorithme, waarin gebruik gemaakt
wordt van de speciale structuur van een basis, belangrijke besparingen
opleveren wat betreft benodigde computertijd en geheugenruimte ten
opzichte van standaard LP-technieken.
· In deze voordracht wil ik ingaan op de structuur van een basis in een
procesnetwerk en een specificatie van het primaire simplex algorithme
voor het minimale kosten stroomprobleem bespreken, waarin gebruik gemaakt wordt van de basisstructuur.
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KEUZEMOMENTEN BIJ HET ONTWIKKELEN VAN ALGORITMIEKONDERWIJS
Guido Bakema,
Theo Kristel

Nieuwe Leraren Opleiding,
Gelderse Leergangen, Nijmegen

Het vak informatika is in opkomst. De staatskommissie Rathenau adviseert
onderzoek naar konsekwenties van informatie-technologie voor leerplannen.
Steeds meer scholen schaffen-zich microcomputers aan. En via het HEWETrapport komt "automatische gegevensverwerking" de wiskundeles op het VWO
binnen. Kennelijk is er iets gaande. Maar wat precies? En wat moeten we
er mee?
Deze voordracht wil bijdragen tot de meningsvorming over een deel van deze problematiek.
Er zijn delen van de informatika, waarvan het beoefenen een typisch wiskundige aktiviteit te noemen is. Met name, maar niet uitsluitend, geldt
dat voor allerlei aktiviteiten rond programmeren. Die nader te specificeren aktiviteiten rond programmeren vatten wij samen onder de naam "algoritmiek".
Hierdoor krijgt een in schoolkringen gangbaar woord wel een nieuwe betekenis.
Het is onze bedoeling om op een aantal inhoudelijke en didaktische vragen, die je tegen komt bij het nadenken over algoritmiekonderwijs, in te
gaan. Twee trefwoorden, die daarbij de rode draad aangeven, zijn "computeronafhankelijk" en "gestruktureerd programrneren".
Teneinde dergelijke vragen zo konkreet mogelijk aan de orde te stellen,
hebben wij er voor gekozen om als raamwerk (de geschiedenis van) het algoritmiekonderwijs te gebruiken, dat door ons ontwikkeld is binnen de
opleiding tot tweede en derde graads wiskundeleraar.

LABELLING RULES AND ORIENTATION: ON SPERNER'S LEMMA AND BROUWER DEGREE*
G. van der Laan
Interfaculteit der Actuariele Wetenschappen en Econometrie
Vrije Universiteit, Amsterdam,
A.J.J. Talman
Yale School of Organization and Management, New Haven.

Abstract.
The classical lemma of Sperner (1928) is well-known and has wide
applications . Generalizations of the lemma were given by several authors
( '!'ucker, Fan). In this paper we consider two labelling rules on the
vertices of a triangulation of the unit cube en. ~he first one is a
labelling from en to the set of integers {l, ... ,n+l}. The other one is
a labelling from en to the set {~iJi=l, . .. ,n}. In the paper we compare
the two labelling rules. In particular, we define for both rules the
orientation of completely labelled simplices. A result which is wellknown for the standard labelling rule is generalized to the 2n-labelling
and it is proved that there exists a relationship between several types
of completely labelled simplices. Moreover, some general~zations 0f
Sperner's lemma are given by stating conditions which guarantee the
existence of a completely labelled simplex. Finally, the relation
between the number of completely labelled simplices and the Brouwer
degree is discussed for both labelling rules.

*

This research has been done while the first author was visiting CORE,
Louvain-la-Neuve, Belgium and the second author stayed at IAWE,
Vrije Universiteit , Amsterdam.
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DE COMPLEXITEIT VAN REGULIERE RELATIES

Jan van Leeuwen, Vakgroep Informatica RU Utrecht.

r

Zij

r

een vast, eindig alfabet. Een k-aire relatie R van woorden over

heet regulier indien er een nondeterministische eindige automaat M

met k invoer-banden (en "!:-moves") bestaat die precies de tuples van
R herkent. Ofschoon zeal jaren lang bekend zijn in de automaten theorie,
zijn reguliere relaties weer in de belangstelling gekomen als hulpmiddel in de beschrijving van proces-synchronisatie. Vanuit praktisch
oogpunt wordt het dan interessant over snelle algorithmen te beschikken
waarmee men kan testen of een willekeurig tuple <u , ... , uk> tot R
1
behoort.
Met een tabulaire techniek blijkt alras dat elementen van een k-aire
reguliere relatie in O(nk) stappen herkenbaar zijn (n = maxluil). We
zullen aantonen dater een algorithme is dat in O(nk/logA n) stappen
de herkenning uitvoert, uitgaand van een normaal computer model.
Als toepassing volgt, bijvoorbeeld, dater een algorithme is dat in
2

O(n /log n) stappen beslissen kan of voor gegeven u, v en w over
(met lul,

lvl S lwl= n) ween "shuffle" van u en vis.
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r

EXTENSIEOPERATOREN IN DE LINEAIRE TRANSPORTTHEORIE
C.G. Lekkerkerker (UvA) en H.G. Kaper (Argonne National
Laboratory) (spreker C.G. Lekkerkerker).
Verschillende randwaardeproblemen uit de lineaire transporttheorie betreffen een differentiaalvergelijking van de vorm
I)

bx µ.ll)(x,µ.) + Aq>(x,µ.) = f(x, µ.) ,

waarbi j

x

een interval

A= [O,oo)

doorloopt, bijv.
f

II c lR
en

een gegeven functie is en
µ.

J

een interval

µ.

= [-1,1]

of

2

J c lR

(-00,00),

H = 1 2 (J)

een operator in

~(x) = ~(x,.)EL (J).

werkend op de vectoren
diging met

A

en

De vermenigvul-

in de eerste term bepaalt een operator

Een bijzonderheid is dat de factor

T

indefiniet is.

µ.

in

typische raandwaardeproblemen treden twee splitsingen van
en
op, zeg H = H+ <ii H
de positieve en negatieve ruimten voor

waarbij
T

H

en

+

H
H

de
-1 m • .
positieve en negatieve ruimten voor ATof ook TA
ziJn.
Van cruciaal belang is of een gegeven functie f op het posi1

tieve deel van

J

H

p

H

(half-rangerandwaarde) uitgebreid kan worden

J

tot een functie op heel
orthogonale projectie
is.

en

en

H.

Bij

p

+

die tot

H

Hp - H+

een surjectief isomorfisme

p

behoort, m.a.w. of de

Verschillende isomorfiestellingen worden besproken.
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ROOSTERS EN FACTORISATIE VAN POLYNOMEN
A.K. Lenstra, Mathematisch Centrum
k
:Z[X] en laat g E ( :z/p :Z) [x] een m-de graads factor van f
k
modulo p
zijn. Als er een irreducibele n-de graads factor h van f
k
over lZ bestaat met glh mod p , dan is h, voor voldoend grote k, de
Laat

f

E

kortste vector in het
(n+l)-dirnensionale geheeltallige rooster
k
i
l en g•X i-m , i = rn, ... ,n. Deze
opgespannen door p •X, i. = 0 , ... ,m-,
kortste vector kan in dit geval worden bepaald door een bestaande
orthogonalisatie rnethode op een basis van dit rooster toe te passen.
Op deze rnanier kan de volledige factorisatie over
polynoom

f

lZ

van het

worden bepaald; de rnethode is tot nu toe echter alleen

efficient voor kleine

n. Een soortgelijke aanpak maakt het rnogelijk

de bestaande algoritrnen voor de factorisatie van polynornen over
algebraische getallenlicharnen aanzienlijk te versnellen.
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BEWIJS VAN HET VERMOEDEN VAN
VAN DER WAERDEN OVER PERMANENTEN
J.H. van Lint, Technische Hogeschool Eindhoven

Als A een vierkante matrix is met elementen a .. (i
l.J

I, ... ,n; j

I, ... ,n)

dan is de permanent van A

waarbij o alle permutaties van {1,2, ... ,n} doorloopt (dat is de determinant maar "zonder mintekens"). In allerlei telproblemen speelt de permanent een rol.
Een dubbelstochastische matrix is een matrix met niet-negatieve elementen, waarvoor alle rijen en alle kolommen de som I hebben. De klasse
van zulke matrices geven we aan met nn; voorbeelden zijn I, respectivewaarvan alle elementen l zijn.
n
n
Het beroemde vermoeden van Van der Waerden luidt:
lijk de matrix J

Het vermoeden heeft 54 jaar op een oplossing moeten wachten. Enige maanden geleden is het vermoeden bewezen door P. Egoritsjev. Om het bewijs
te begrijpen is niet meer nodig dan elementaire lineaire algebra.

-43-

HENDRICK VAN HEURAET (1634-1660?) EN DE REKTIFIKATIE
VAN KROMMEN
J . A. van Maanen ,

R.U . Utrecht

Als een kromme Kmet daarop twee punten A en B gegeven is,
is het dan mogelijk om een lijnstuk te konstrueren dat de
zelfde lengte heeft als boog AB?
Deze vraag naar de rektifikatie van krommen vormde in de
17de eeuw een open probleem, en in navolging van Descartes
(Geometrie, 1637) twijfelde men sterk aan het bestaan van
een oplossing.
Toch vond rond het begin van 1659 Hendrick van Heuraet
(een Haarlemse koopmanszoon, die in Leiden medicijnen
studeerde) een methode om de rektifikatie van een
algebraische kromme te herleiden tot de kwadratuur van een
daarmee geassocieerde kromme . Zo vond hij voor het geval
dat y 2 = ax 3 de te rektificeren kromme was, voor de
geassocieerde kromme een parabool. De kwadratuur van de
parabool was echter bekend (Fermat , Roberval) en de eerste
rektifikatie van een algebraische kromme was een feit.
Ondanks deze fundamentele ontdekking is er weinig over
Van Heuraet bekend , over zijn leven niet maar ook over
zijn werk niet. Aan beide thema ' s zal ik daarom in mijn
voordracht aandacht besteden. Ik zal enkele nieuwe
biografische gegevens over Van Heuraet meedelen en het
ontstaan van zijn rektifikatiemethode bespreken. Bij dit
laatste komt vooral ook de rol die Huygens daarbij gespeeld
heeft, aan de orde.
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OUALITEITSPRINCIPES IN DE WISKUNDE EN HUN RELATIE TOT OPTIMALISERINGSPROBLEMEN

H.

van Maaren

Een belangrijk deel van het onderzoek naar optimaliteitskriteria
bij een gegeven optimaliseringsprobleem (het begin probleem) bestaat uit de studie van een bijbehorende storingsfunktie.
Het dualiteitsbeginsel uit de Convexe Analyse zegt: "Eigenschappen
van een onderzochte (storings) funktie, mits concaaf (convex), en
eigenschappen van de klasse van majorerende (~inorerende) affine
funkties zijn duaal".
De theoretische achtergrond van dit beginsel wordt gevormd door
de zgn. scheidingsstellingen (bijv. die van Hahn-Banach).
Er bestaat behoefte om bovenstaande dualiteitsaspect uit te breiden
naar een klasse van (storings) funkties die niet noodzakelijk concaaf (convex) worden verondersteld, hetgeen meer vrijheid biedt in
de keuze van een storingsfunktie (i.h.b. zijn criteria voor het
bestaan van gegeneraliseerde super (sub)gradienten gewenst).
Voor dit doel echter is het nodig eveneens de klasse van majorerende (minorerende) funkties te vergroten, hetgeen nadelige effekten heeft op de pararnetri~ering van het "duale" optirnaliseringsprobleern.
Al naar gelang de struktuur van het beginprobleem zal men een keuze
willen rnaken: een storingsfunktie met mooie eigenschappen of een
goed geparametrizeerd duaal probleem.
Orn bovenstaand aspekt in kaart te brengen is een onderzoek nodig
met een wat fundamenteler karakter. In deze lezing wordt een axiornatische benadering van het begrip dualitiet behandeld. Zo'n benadering is goed in staat een indruk te geven van het restrictieve
karakter van dualiteitsprincipes i.v.m. optimaliseringsproblemen.
Als bijprodukt krijgt men een sterk unificerende theorie welke sterke
symmetrie eigenschappen vertoont en verbanden legt tussen beroemde
stellingen als, o.a. de scheidingstheorema's in de Convexe Analyse
(Hahn-Banach, Farkas), de stelling van Artin-Schreider over geordende
lichamen, de stel: i ngen van Helly en Caratheodory, de compactheidsstelling en de volledigheidsstelling van Godel uit de mathematische
logica.
Onder de ingredienten van de axiomatische aanpak bevinden zich o.a.
de stellingen uit de theorie over hull-operatoren, de compactheidsstelling m.b.t. inclusie/exclusie topologien,
Harrison topologien
en universele definieerbaarheid van families verzamelingen.
Literatuur:
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J.J.M. Evers en H. van Maaren:"Duality principles in Mathematics
and their relations to conjugate functions" (Mathematical Communications', THT, April 1981.)

ENKELE VOORBEELDEN VAN TOPOLOGISCH HOMDGENE RUIMTEN.

JAN van MILL, Vrije Universiteit, Amsterdam.

1. Zij R de reele rechte. We construeren een partitie van R in twee
delen A en B mei de volgende eigenschappen:
(1) A is homeomorf met B,
(2) A is topologisch homogeen
(dit geeft een elementair bewijs van een stelling van J. Menu).
Bovendien kunnen we A zo construeren dat A voldoet aan een van de
volgende voorwaarden
(3) A bevat een copie van het Cantor discontinuum,
(4) A bevat geen copie van het Cantor discontinuum,
(5) A draagt niet de structuur van een topologische groep.
2. Er is een samenhangende, locaal samenhangende een dimensionale deelruimte
van het vlak die sterk locaal homogeen is, maar niet aftelbaar dicht
homogeen.

STACKELBERGOPLOSSINGEN IN LINEAIRE PROGRAMMERINGSPROBLEMEN.
M. Moraal, Onderafdeling Toegepaste Wiskunde ,
T.H. Twente, Enschede
Samenvatting
Stackelbergoplossingen worden gedefinieerd voor een spel , waarin de
koppeling tussen de beslissingsvariabelen der beide spelers (de leider
en de volger) bestaat uit een stelsel lineaire ongelijkheden en waarin
elk der spelers een eigen lineaire doelfunktie wil minirnaliseren.
Het beschouwde spel is asyrnrnetrisch in die zin, dat de leider van te
voren aankondigt wat zijn beslissing zal zijn. De volger heeft hier
rekening rnee te houden.
Het Stackelbergprobleern is nu het bepalen van de beste beslissing voor
de leider, aannernende dat de volger zijn beslissing kiest door zijn
eigen doelfunktie te rninirnaliseren.
Dit is in essentie een rninirnaliseringsprobleern over een niet-convexe
verzameling.
Voor het bepalen van de Stackelbergoplossing(en) wordt een Sirnplexachtig algoritrne afgeleid en geillustreerd aan de hand van een
eenvoudig voorbeeld.

-47-

BEHANDELING VAN SINGULARITEITEN IN DE EINDIGE DIFFERENTIEBENADERING
VAN DE ELEKTROMAGNETISCHE VELDVERGELIJKINGEN IN HET TIJDOOMEIN

Gerrit Mur

Vakgroep Theoretische Elektriciteitsleer
Technische Hogeschool Delft

Bij het berekenen van elektrornagnetische velden in de orngeving van
scherpe randen van geleidende voorwerpen, ontstaan singulariteiten
in bepaalde cornponenten van het elektrornagnetische veld, of in ruirntelijke afgeleiden ervan. Indien de eindige differentiernethode wordt
toegepast zullen rnaatregelen genornen rnoeten worden om te voorkornen
dat de lokale afbreekfout van de differentievergelijkingen in de
onrniddellijke orngeving van de singulariteiten onbegrensd wordt.
Door een analyse te rnaken van het gedrag van het veld dicht bij
een rand, kunnen vergelijkingen worden afgeleid die het veld bij
de rand nauwkeurig benaderen en die dezelfde vorrn hebben als de
differentievergelijkingen. Hierdoor wordt voorkornen dat grote
fouten ontstaan,terwijl de eenvoud van de eindige differentietechniek behouden blijft. Aan de hand van nurnerieke resultaten
zal worden aangetoond dat de singulariteiten in rekening genornen
rnoeten worden teneinde nauwkeurige resultaten te kunnen bereiken.
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.EEN FORMEEL SYSTEEM VOOR DE BESCHRIJVING VAN WISKUNDE, GEBASEERD OP
GETYPEERDE FUNCTIES.
R.P. Nederpelt, Technische Hogeschool Eindhoven, afdeling wiskunde.

In de lezing wordt een uniform A-systeem van abstracte functies beschreven. In dit systeem heeft elke variabele een "type" dat zelf weer een
term in het systeem is. Met voorbeelden wordt duidelijk gemaakt wat de
intuitieve achtergrond is van zo een systeem en van de relaties die
daarin een rol spelen.
Daarna wordt er bekeken hoe men een aantal elementaire wiskundige begrippen in zo een functiesysteem kan onderbrengen. Het zal blijken dat
begrippen als onderstelling, definitie, stelling en bewijs zonder moeite
in dit kader passen. Bij een natuurlijke inbedding van begrippen als
implicatie en generalisatie krijgt men de deductieregels cadeau.
Door deze aanpak kan men een groot deel van de wiskunde uitdrukken in
een lange samenges.t.elde A-functie.

(Di t is wat er in fei te ook gebeurt

in het nauw verwante Automath-systeem van N.G. de Bruijn.)
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REGELBAARHEIDSDEELRUIMTEN VOOR NIET-LINEAIRE SYSTEMEN
Henk Nijmeijer
Stichting Mathematisch Centrum
Voor een lineair systeem van de vorm x =Ax+ Bu, waarbij x E Rn, u E Rm, is
een bekend resultaat dat de bereikbare verzameling vanuit x(o) = 0, gelijk is
aan de lineaire ruimte
<A,B> = B +AB+ ... + An-1 B

(B:= ImB)

Een andere karakterisering van deze ruimte kan worden gegeven met behulp van het
begrip (A,B}-invariantie - een ruimte V c Rn is (A,B} invariant als AV c V + B nl. de kleinste (A,B) deelruimte, die B omvat, is gelijk aan de bereikbare
verzameling <A,B>.
In deze voordracht zal aangetoond worden dat een soortgelijk resultaat ook geldig
is voor niet lineaire systemen van de vorm x = A(x) + B(x)u. Hiertoe zal een
korte beschrijving gegeven worden van recente resultaten over niet lineaire (A,B)
invariantie en regelbaarheid . Tenslotte zal er in analogie met lineaire systemen
een definitie gegeven worden van niet lineaire regelbaarheidsdeelruimten.
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INBEDDING VAN EEN £-ALGEBRA IN DE ALGEBRA VAN ORTHOMORFISMEN
B. de Pagter

Mathematisch Instituut,
Leiden.

Een Riesz algebra

A

(d.w.z. een Riesz ruimte

A waarin een associa-

tieve algebra vermenigvuldiging is gedefinieerd zodat
met de eigenschap dat uit
dat

inf( ~f,g)

= inf(fh,g) = 0

voor alle

u v

inf(f,g) • 0

in

~

0

als

A volgt

h E A heet een £-algebra.

Zoals bekend is iedere Archimedische f-alp,ebra comnutatief. Voorbeelden

C(X) , C00 (X) , CK(X)

van £-algebra's zijn

en

M(X,µ) .

Bij het onderzoek van £-algebra's spelen orthomorfismen een belangrijke rol. Een orthomorfisme is een ordebegrensde
beelding

11

van een Archimedische R'iesz ruimte

L

banden invaY'iant laat (m.a.w. uit

inf(lfl,lgl) = 0

inf(l11fl,lgl) = 0 ). De collectie

Orth(L)

L

lineaire af-

in zichzelf die alle
volgt

van alle orthomorfismen in

is een Archimedische £-algebra met eenheidselement (compositie als

vermenigvuldiging). Is

A een Archimedische £-algebra, dan is voor

f E A de vermenigvuldiging met
als

11£. Heeft

A van de vorm
(d.w.z. uit

f

een orthomorfisme in

A, genoteerd

A een eenheidselement dan is ieder ortbomorfisme in
11f

fn

Is

A een seaiprieme• Archimedische £-algebra

O volgt

een inhedding van

A in

f = 0 ), dan is de afbeelding
Orth(A)

f ...,_ 11f

als Riesz deelruimte en ring ideaal.

In het algemeen is een semiprieme Archimedische £-algebra geen

orde ideaal

in

orde ideaal in

Orth(A) . Unifo'l'm voUedige £-algebra's
Orth(A)

ische eigenschappen van

A die een

zijn kunnen we karakteriseren m.b.v. algebraA. De volgende stelling geldt.

Voor een unifoy,,n volledige semipY'ieme £-algebra
gende beweY'ingen equivalent:
( i ) A is een orde ideaal in Orth(A)
VW
( ii ) Als O :s; u , v E A zodat U $ V 2 dan U
E

A

zijn de vol-

voor een

0 :s; w E A •

(iii)

heeft de 'rrrultiplicatieve decompositie eigenschap', d.w.z.
als O :s; u,v,w E A zodat us vw, dan bestaan p,q E A met
A

O :s: p :s: v, 0 :s: q s w en

u = pq
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CONVERGENTIE VAN VECTORWAARDIGE MARTINGALEN
Wiebe R. Pestman, Math. Inst. Groningen.
De martingaalconvergentie stellingen van Doob zijn de laatste jaren op
verschillende wijzen gegeneraliseerd voor martingalen met waarden in
Banachruimtes of Frechetruimtes.
Voor martingalen met waarden in niet metriseerbare ruimtes blijken
bovenstaande stellingen te kunnen worden afgeleid door middel van
appro x imatie door compactwaardige martingalen.
De verkregen resultaten kunnen worden toegepast om bijvoorbeeld de
integraalrepresentatiestelling van Choquette generaliseren.
Ook kan een vectorwaardige versie van de sterke wet van de grote aantallen uit een van de martingaal convergentiestellingen worden afgeleid.
Als nevenresultaat kan worden vermeld een stelling over de existentie,
onder algemene voorwaarden, van conditionele verwachtingen van
stochastische variabelen met waarden in locaal convexe Souslinruimtes.
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e1uati o ns, Jord a n decol'!nositio'1 . Gronin g en 1980
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.HERNORMERING VAN ZEKERE GENORMEERDE f-ALGEBRA'S
B. van Putten, Vakgroep Wiskunde Landbouwhogeschool
Een f-algebra is een Rieszruimte Edie voorzien is van een vermenigvuldigingsoperatie zodanig dat x A y = 0, z ~ 0 impliceert x A zy =
x A yz = 0 (x, y, z EE). We beschouwen hier slechts f-algebra's met
multiplicatieve eenheid. Een norm II· I op een Rieszruimte E heet een
AL-norm op E als 11-11 op de positieve kegel van E additief is en
(E, 11,11) een Banachrooster is.
In deze voordracht laten we zien dat op iedere AL-genormeerde f-algebra
E een norm II • I ' gedefi ni eerd kan worden zodani g dat ( E, n • I ') een
Hilbertruimte is. Een belangrijke rol in 't bewijs speelt een bekend
resultaat van I. Amemiya, dat zegt dat een genormeerde Rieszruimte E
normvolledig is als iedere niet-dalende normbegrensde rij van positieve
elementen in E ordeconvergent is.
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FACTCiUSATI :•: VA!! Z'.::LFG :::ADJUNCEZ:l DS RATICNALL:: MATrUXFUNCTIES

Andre fl an

Vrije Unive r siteit

Het is bekend dat elke rationale nxn natrixfunctie W(z)
W(OO)-=l peschreven ka11 worden als
il
(1) ~(z)=l n ic(~ I m- A)- 1 B,
wa~r A ee:1 mxm matrix,B ecn ~xn matrix en C een nxm matrix
is.De rea:isatie (1) kan altijd zo eekozen worden dat m minimaal is . Voor het ~eval dat W zelf~eadjuneeerd is , d . w. z .
j(z)=l(i) *, blijkt dater ecn zelfeeadjunee e rde,invcrteerbare
mxm rr:atrix fl is met !-lA=A*H, rl.w . z . A is zelf,<:ead.june,eer d in
h 0 t indefiniete inprodukt

Oil

t m dat ceeeven wordt door

(x , yJ ~(Hx , y) . Dit hccft cevolcen voor de sne ctral e ei~enscha~pen van A, en dur- voor de ei,<,enscharJpen van de _pol en van '.I .
Ook voor 1~=A-B: ~eld t dat HA~-=(A~) *H,en dit heeft conse1uentias voor de eiprnwa~rden van J .
Voor ern nlet necatievc , rationale nxn ma trixfunctie W,
ct . w, ? . 0 ~ (':l(z)" , x) ~ + oo voor alle 7 Ell en allc xea::1,met

';/(oo)=I

n

["Cb ruiken we dezc relati0s en een eeometrisch fac -

torisatieprincine van Bart , Gohhcre en Kaas~o k om te laten
0

zic:1 dater een unieke rationale nxn matrixfunctie L i s , die
holomorf en invertc e rba a r is in het open henedcnhal fvlak ,
·1et L(OO)= l n en met 1;/ (z)=L(i) lf-L(z) .
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Hypervolmaakte getallen

door
H.J.J. te Riele, Mathematisch Centrum, Amsterdam

Zij gegeven n

E

lN en zij m := (n-1)/(o(n)-n-l). Als m

E

lN, dan heet

n m-hypervolmaakt ([l]). 1-hypervolmaakte getallen zijn de klassieke volmaakte getallen. Als peen priemgetal is,

l

E

IN en q := pl+l_p+I priem,

dan is het niet moeilijk om te verifieren dat plq (p-1)-hypervolmaakt is.
In deze zin zijn hypervolmaakte getallen een zinvolle generalisatie van de
volmaakte getallen.
Er zijn 42 hypervolmaakte getallen

<

1500000 en ze zijn alle het pro-

duct van precies twee verschillende priemfactoren. Minoli suggereerde dat
het misschien mogelijk was om dit voor alle hypervolmaakte getallen te bewijzen, dit analoog aan de even volmaakte getallen. Echter, in deze voordracht zullen hypervolmaakte getallen met drie en met vier verschillende
priemfactoren geconstrueerd worden. Het kleinste is 1570153 = 13.269.449,
het grootste 296839170686321983709494367782539721

1873.24517.79947392729.

80855915754575789.
LITERATURE
[I] MIN0LI, D., Issues in nonlinear hyperperfec t nwnbers, Math. Comp., 34
(1980), pp.639-645.

-.s7Collocatiemethoden voor Volterra-integraalvergelijkingen van de tweede soort
met zwak-singuliere kern
door
H.J.J. te Riele, Mathematisch Centrum, Amsterdam

De in de titel genoemde integraalvergelijking luidt:
t

f(t)

g(t) +

f K(s ,f(s))(t-s)-!ds,

t

I

E

:=

[O,T].

0

Aangenomen wordt dat deze vergelijking een unieke oplossing f(t) EC [O,T]
bezit (vgl. YOSIDA [3]). In de numerieke literatuur wordt weinig aandacht
besteed aan het feit dat in het algemeen geldt: f'(t) = O(t-½), t
(vgl. MILLER

&

+

0

FELDSTEIN [2]). Bij speciale keuzes van gen K kan f(t)

gladder zijn int= 0, bv. K = -£, g = 1+2t½

=>

= I.

f(t)

In deze voordracht zullen collocatiemethoden besproken worden, die
rekening houden met het gedrag van f(t) in de buurt van de oorsprong. De
oplossing f(t) wordt benaderd m.b.v. een element uit Sm' gedefinieerd door

k

=

0, I , •.• , N-1 } ,

waarbij tk = kh en h = T/N; te kiezen zijn m( E:N), N( E:N) en <j>kv(t),
v = O,1 _, ••. ,m, k = O,I, .•. ,N-1. De keuze van <Pkv(t) blijkt grote invloed te

hebben op de bereikbare precisie. BRUNNER [I] kiest <Pk (t) = [(t-tk)/h]v,
v/2
V
de keuze <Pkv(t) = [(t-tk)/h]
zal daarmee worden vergeleken. Daarnaast zal
aandacht besteed worden aan de berekening van de zgn. momentintegralen die
optreden in de collocatievergelijking
u(t) = g(t) +

f~

K(s,u(s))(t-s)-! ds,

u

E

Sm, t

E

X,

waarbij X een geschikt gekozen discrete verzameling van collocatiepunten is.
LITERATURE
[J] BRUNNER, H. & S.P. N0RSETT,

Superconvergenaes of collocation methods for

Volterra and Abel integral equations of the second kind, Report
No. 3/79, Dept. of Mathematics, Univ. Trondheim, 1979.

[2] MILLER, R.K.

&

A. FELDSTEIN, Smoothness of solutions of Volterra in-

tegral equations with weakly singular kernels, SIAM J. Numer.
Anal.,~ (1971), pp. 242-258.
[3] YOSIDA, K., Lectures on differential and integral equations, Interscience, New York, 1960.

STUURINVARIANTIE VOOR NIET-LINEAIRE SYSTEMEN
Arjan van der Schaft

Mathematisch In s tituut
Groningen.

Uit de geometrische theorie voor lineaire systemen

x=Ax+ Bu

is het

concept van (A , B)-invariantie (of "stuurinvariantie") bekend als de
hoeksteen voor de oplossing van velerlei sturingsproblemen.
Dit meetkundige concept laat zich ook vertalen naar een algemeen nietlineair sys teem :ic

=f

(x, u) op een varietei t M. Grofweg wordt een invo-

lutieve distributie D op M stuurinvariant genoemd als er een terugkoppeling voor het systeem bestaat zodanig dat het systeem, na terugkoppeling, de foliatie van M geinduceerd door D invariant laat. Natuurlijk is deze definitie niet zeer constructief omdat zij de existentie
van zo ' n terugkoppeling vraagt . Uit de lineaire theorie weten we dat
de voorwaarde

AV c V + im B

juist voldoende is opdat Veen (A,B)-

invariante deelruimte is en het bestaan van de gewenste terugkoppeling
impliceert.
In dit verhaal zal een dergelijke noodzakelijke en voldoende voorwaarde
ook voor algemene niet-lineaire systemen

x= f (x, u)

gegeven worden. Tevens

zullen enige verbanden met de coordinaatvrije representatie van een
dergelijk systeem aangegeven worden.
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RATIONALE MATRIXFUNCTIES MET VOORGESCHREVEN SINGULARITEITEN
F. van Schagen

Vrije Universiteit , Amste r da m

De vraag naar de existentie en constructie van rationale matrixfuncties met voorgeschreven pool- en nulpuntstructuur is het onderwerp van de voordracht .
We behandelen dit probleem voor rationale functies die inverteerbaar
in

00

zijn . Voor het 1-dimensionale geval is de oplossing triviaal .

Er bestaat dan zo ' n functie, als ten eerste nulpunten en polen verschillend zijn en ten tweede het aantal nulpunten gelijk is aan het
aantal polen en in dat geval is de oplossing het quotient van twee
polynomen . In het algemene geval is de oplossing veel gecomp l iceerder , maar kan toch een nodige en voldoende voorwaarde gegeven warden,
waaraan de structuur moet voldoen , opdat zo ' n rationale matrixfunctie
bestaat . Als aan deze voorwaarde is voldaan kunnen de rationale matrixfuncties met de gewenste singulariteiten expliciet warden aangegeven . Het analoge probleem voor oneindig dimensionale operatorfuncties kan oak warden opgelost . Het onderzoek waarover gerapporteerd
wordt, werd verricht in samenwerking met I . Gohberg en M. A. Kaashoek .
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ELLIPTISCHE KROMMEN EN KLASSENGROEPEN VAN KWADRATISCHE
GETALLENLICHAMEN.

R.J. Schoof , Rijksuniversiteit Leiden.

Met behulp vanidee~nvan J.F. Mestre worden enkele complex
kwadratische getallenlichamen geconstrueerd met bijzondere
klassengroepen. Voor de bepaling van deze groepen werd gebruik gemaakt van Shanks' algoritme om klassengroepen van
complex kwadratische getallenlichamen te bepalen .

-60-

MIN-MAX RELATIES VOOR GERICHTE GRAFEN

A. Schrijver, Instituut voor Actuariaat en Econometrie, Universiteit van
Amsterdam.

Laat D'

(V,A') een acyclische gerichte graaf zijn z6 dat

(*) tussen iedere bron en iedere put van D' een gericht pad loopt,

en laat D

(V,A) een gerichte graaf zijn op dezelfde punten als D'.

STELLING. De kantenverzameling A van D bevat k paarsgewijs disjuncte ver-

zamelingen A , ... ,Ak zo dat elk der grafen (V,A'UAi) sterk samenhangend is,
1
als en alleen als iedere niet-lege echte deelverzameling van V die niet
wordt verlaten door tenminste een kant van D', wordt verlaten door ten minste
k kanten van D.

In de voordracht wordt dit resultaat verklaard, wordt het bewijs (dat een
polynomiale algorithme oplevert) geschetst, en wordt laten zien hoe stellingen van Menger, Konig, Gupta en Edmonds, alsmede een speciaal geval van
een vermoeden van Edmonds en Giles, hieruit volgen.
Voorts zal een tegenvoorbeeld worden gegeven dat dit vermoeden van
Edmonds en Giles in zijn algemene vorm weerlegt, en dat ook laat zien dat
voorwaarde (*) niet zonder meer kan worden prijsgegeven.
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DEELRUIMTES ALS KDNSTRUKTIEMATERIAAL
Hans Schumacher, Wiskundig Seminarium Vrije Universiteit

Regelaars voor lineaire systemen moeten aan vele eisen kunnen
voldoen. Een aantal van die eisen kan warden uitgedrukte in termen
van invariants deelruimtes voor het teruggekoppelde systeem. Dmdat
er in het algemeen dynamika in de terugkoppeling zal warden aangebracht is de dimensie van de toestandsruimte van het systeem met
terugkoppeling hoger dan die van de toestandsruimte van het nietgestuurde systeem.
De vraag is dan, hoe de gewenste invariants deelruimtes van het
hoger-dimensionale systeem kunnen warden gekonstrueerd op basis van
deelruimtes in het oorspronkelijke, lager-dimensionale systeem. We
zullen een methods aangeven om dit soort problemen op te lossen,
gaande van eenvoudige konstrukties tot tamelijk complexe bouwsels.
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Asymptotiek van een klasse van integralen
door
N.M. Te11D11e, Mathematisch Centrum, Amsterdam

SAMENVATTING
De integralen zi.i n van het type
n

Fa(n)

la/2TT

I

e

-½ar;

2
f (r;) dr;;
a

- oo

a is een positieve grate parameter en n behoort tot een gebied D dat de
reele as in zijn inwendige bevat. Diverse statistische verdelingsfuncties
kunnen tot deze vorm getransformeerd warden, zoals de ga11D11a- en betaverdelingsfuncties. In die toepassingen is n reeel en Fa( 00 ) = I. Het asymptotisch gedrag van Fa(n) hangt in belangrijke mate af van n: n < 0, n = 0,
n > 0 geven drie verschillende vormen voor de asymptotische ontwikkeling.
We bespreken een uniforme asymptotische ontwikkeling (uniform t.o.v. n)

F (n) ~ P(nla)
a

I
s=0

A

~+ e
a

s

-!an

2

~

B (n)
s
s
s=0 a

""

I

waarin Pde normale verdelingsfunctie (errorfunctie) voorstelt. Voor As en
B (n) warden recursie-relaties afgeleid en er warden rigoreuze schattingen
s

voor de resttermen in de asymptotische ontwikkeling besproken waaruit het
uniforme karakter van de ontwikkeling blijkt. Het punt n = 0 (het overgangspunt voor de verdelingsfunctie Fa(n)) krijgt hierbij speciale aandacht.
Enkele voorbeelden warden nader uitgewerkt, bijv. voor ga=-, beta- en een
andere Pearson-verdeling.

-64PARTIELE MULTIPLICITEITEN VAN HET PRODUCT VAN TWEE HOLOMORFE
MATRIX FUNCTIES
G. Philip A. Thijsse

Universitat Dortmund

Zij Teen nxn-matrix over~ en A een eigenwaarde van T. Laat
0
k 1 (A ,T) ~ •·• ~ k (A ,T) de afmetingen zijn van de met de

o

r

o

eigenwaarde A corresponderende blokken in de Jordan matrix
0
van T; definieer k. (A ,T) = O voor j > r. Als D(A) = diag (P.)~
J

O

l

1= 1

,

P. jP-+ 1 de Smith-normaalvorm van AI-Tis, dan is k . (A ;T) de
l
l
J
0
orde van A als nulpunt van P +l . • Daar een holomorphe nxn-matrix
o
n -J
functie A in A equivalent is met een Smith-normaalvorm
a•

o

(6 . . (A-A) JJ~ . 1 indien rang A(A) = n in een gepuncteerde omgelJ
O
l,J=
ving van A0 kunnen we definieren kj(A;A 0 ) := an+ 1 -j, j ~ n,
k . (A; A ) : = 0, j > n.
J

0

I. Gohberg en M.A. Kaashoek (Integral Equations Operator Theory
2(1979),116-120) hebben de volgende vraag opgeworpen: indien
a1

~

••• ~an~ 0, B1

~

••• ~an~ 0 twee rijtjes niet-negatieve

gehele getallen zijn, welke rijtjes y

~ ••· ~ yn kunnen dan voor1
komen met Yi= ki(AB;A 0 ), als A,B holomorfe nxn-matrix functies
zijn met a. = k. (A;A), a. = k. (B;A). Zij suggereerden volgende

l

l

omformulering: als J

O

l

l

0

,J 2 twee Jordanmatrices zijn met eigenwaarde

1
Ao en a.,
•
•
•,
a
(resp
.
, • • •, Bn ) als afmetingen van de Jordan
i
n
1
blokken dan kunnen precies die rijtjes (yi) optreden die men kan

a

krijgen als

waarbij T alle moglijke matrices doorloopt. L. Rodman en M. Schaps
hebben dit

vermoeden bewezen en het probleem voor speciale keuzen

van (a.) ,(B.) op basis van deze methode opgelost.
l

l

In deze voordracht behandelen we een andere toegang: bekend is
dat
k

n-s+1

(A·A )+• • •+k (A·A ) = nulp.orde in A v.ggd {sxs-minoren
0
' o
n ' o
v. det A(A) } .

Met deze regel leiden we een aantal nodige voorwaarden voor
(y.) af. Voor n=3 zijn deze voorwaarden ook voldoende; het 3x3i

I

problems is niet geheel triviaal en de resultaten von Rodman en
Schaps bestrijken het geval n=3 niet volledig.

DIREKTE EN INVERSE DIFFRACTIE VOOR EEN INHOMOGENE, DIELEKTRISCHE FLAK

Anton G. Tijhuis

Vakgroep Theoretische Elektriciteitsleer, Technische Hogeschool Delft

In deze voordracht zal het direkte in inverse verstrooiingsprobleem
worden besproken van een vlakke elektromagnetische golf die invalt
op een plak dielektrisch materiaal. De plak is inhomogeen in de
dwarsrichting (z) en heeft materiaaleigenschappen die worden gekarakteriseerd door een susceptibiliteit

x(z) en een soortelijk geleiding

o(z).
De nadruk zal worden gelegd op het geval dat het (bekende) invallend
veld een puls met een eindige tijdsduur is. Voor gegeven materiaalparameters x(z) en o(z) kan het verstrooide veld dan worden berekend
met behulp van een integraalvergelijking voor de elektrische veldsterkte. Een geschikt gekozen ruimte-tijd discretisatie van deze
vergelijking leidt tot recurrente betrekkingen, waarmee het elektrische
veld numeriek kan worden berekend via een "marching-on-in-time" procedure.
In het corresponderende inverse diffractieprobleem is het gereflecteerde
veld voor een enkele gepulste golf bekend. Als dan een van beide materiaalparameters gegeven is, kan de andere numeriek worden bepaald. Dit
gebeurt met een iteratief algoritme dat gebaseerd is op de integraalvergelijking voor het direkte verstrooiingsprobleem, waarin nu het veld
in de plak en de onbekende constitutieve coefficient als parameters voorkomen. Het iteratieschema levert via herhaald oplossen van deze vergelijking afwisselend benaderingen voor beide onbekende grootheden.

De hierboven beschreven procedure is ook toegepast voor de reconstructie
van x(z) uit het gereflecteerde veld voor een aantal invallende monochromatische golven voor o(z)=O. Hierbij moesten per iteratieslag meerdere direkte verstrooiingsproblemen met een Runge-Kutta methode worden
opgelost.

De werking van de beschreven berekeningsmethoden zal worden gedemonstreerd
aan de hand van verkregen numerieke resultaten.

COLLOCATIE EN EEN SINGULIER GESTOORD MODEL PROBLEEM
M.van Veldhuizen, Wiskundig Seminarium Vrije Universiteit
In deze bijdrage zullen enkele resultaten worden samengevat verkregen
voor k-punts Gauss-colloc~~i~ . Voor twee verwante modellen zijn resultaten verkregen, nl. voor de eerste orde vergelijking £u'+u=f en voor
de tweede orde vergelijking £u' '+u'=f. Voor oneven k kan convergentie
worden bewezen zonder de restrictie "stapgrootte voldoende klein t . o . v.
1£1". Ook de superconvergentie zal ter sprake komen.
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NOG MEER OPLOSSINGEN VAN DE FALKNER-SKAN VERGELIJKING

A. E.P. Velclman, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Amsterdam .

Een belangrijke rol in de stromingsleer (in het bijzonder in de grenslaagtheorie)
wordt gespeeld door oplossingen f(n) van de Falkner-Skan vergelijking
f ' ' ' + f f ' ' + A (1 - f'

2

)

=

o

met randvoorwaarden
f

=

f'

o voor n

0, en f' + 1 (exponentieel) als n +

00

Hoewel deze vergelijking al sinds de dertiger jaren wordt bestudeerd is pas in
1954 door Stewartson [1] ontdekt dat de oplossing niet eenduidig is wanneer
-0.1988 . . . < A< 0 . Nogmaals twee decennia later vonden Craven en Peletier
[2] niet-eenduidigheid voor A> 1; in dit geval bestaan vermoedelijk zelfs oneindig veel oplossingen.

Recentelijk is bewezen dat voor A< 0 een eenduidige oplossing bestaat waarvoor -1 < f ' < 0 en f' + -1 als n +

00

[3]. Uit numerieke resultaten blijkt dat

de bijbehorende curve in het ( A, f' '(0))-vlak ontspringt in de oorsprong
(rakend aan de curve waarvoor f' + 1 exp.) .
Lopend in negatieve A-richting splitst deze curve zich bij A = -1 in oneindig
veel takken waarop f' + -1 , en tevens in oneindig veel takken waarop f' + 1
(exp.). Deze laatsten blijken aan te sluiten op fragmenten van oplossingscurven
die reeds door Libby en Liu [4] zijn gevonden .

[1]

K. Stewartson, Proc. Camb . Phil. Soc. 50 (1954) 454-465.

[2]

A. H. Craven and L . A. Peletier, Mathematika 19 (1972) 135-138.

[3]

A.E . P. Velclman and A. I. van de Vooren , J . Math . Anal. Appl. 75 (1980) 102-111 .

[4]

P . A. Libby and T. Liu, AIAA J . 5 (1967)
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1040-1042 .

GENERALISATIE VAN HAMILTONSE GRAFENTHEORIE
H.J. Veldman, T.H. Twente

Een Di-cykel van een graaf G is een cyke l C van G zodanig dat G - C
geen componenten van orde 3 i bevat. In het bijzonder is een Hamiltoncykel

een D -cykel.
1

Twee subgrafen van G heten geisoleerd als ze disjunkt zijn en er geen
lijn is die een punt van de ene met een punt van de andere verbindt.
ai is het maximale aantal onderling geisoleerde samenhangende subgrafen van orde i. De graad van een subgraaf H van G is het aantal
punten van G - H aangrenzend met een of meer punten van H. oi is de
minimale graad van een samenhangende subgraaf van orde i.
Als G k-samenhangend is (voor k = 1 geen boom), geldt:
(1)

Als ai

~

k, dan heeft Geen Di-cykel.

(2)

V-k+l
~ , dan heeft Geen Dk-cykel.

(3)

v-k+l
k+l

Voor i

=

en ◊k-l 3 ak-l' dan heeft Geen Dk_ 1 -cykel (k 3 2) .

1 reduceert (1) t ot een stelling van Chvatal en Erdos, terwijl

(2) voor k

=

1 neerkomt op de welbekende stelling van Dirac. Voor k

=

2

verscherpt (3) de door Nash-Williams bewezen uitspraak dat een 2-samen2
. hangende graaf G Hamiltons is also 3 max(a, v; ).
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Over het puntspectrum van een singulier Sturm-Liouville probleem
door
E.J.M. Veling, Mathematisch Centrum, Amsterdam

Bij het onderzoek naar de stabiliteit van een stationaire oplossing van een
semilineaire diffusievergelijking ontstaat de differentiaaluitdrukking

X

>

0,

waarbij v (x) de oplossing is van
8

v~

f(V (x)) = o,
8

+

lim v (x) = I,
8

V (0) = 8,
8
en waarbij f

E

0,

>

X

x--

c2 ([0,l]),

0, f'(l)

f(O) = 0, f(l)

<

O; f behoort verder

hetzij tot de klasse F , hetzii F :
2
1
F : {f'(O) > 0; f(u) > O, u
1
F : {f'(O)
2

<

(O,l)},

E

O; 3a zo <lat f(u)

f(u) > 0, u

E

(a,l);

IoI

<

0, u

E

(O,a),

f(u) du> 0}.

Voor deze keuzen van f is de functie v (x) monotoon stijgend en dus is de
8
range van v (x) het interval [8,1].
8
2
In de Hilbertruimte L (0, 00 ) kan een zelfgeadjungeerde operator A worden
geconstrueerd zodat Aw= M[w], w

E

V(A), waarbij geeist wordt w(O) = 0. Het

spectrum cr(A) zal onderzocht worden en voorwaarden op f' zullen worden gegeven opdat Pcr(A)

0

of Pcr(A) #

0.

Indien Pcr(A) #

0

zal er een ondergrens

gegeven worden voor de kleinste eigenwaarde A . Deze waarde is van belang
1
om de convergentiesnelhei:'d naar de stationaire oplossing v , die stabiel
8
blijkt te zijn, te bepalen. Tevens zullen monotoniciteitseigenschappen van
Al gegeveµ worden met betrekking tot de parameter 8 en met betrekking tot
de niet-lineariteit f.

BUIGPUNTEN OP VIERDEGRAADS KROMMEN
Lex Vermeulen, Universiteit van Amsterdam.
Twee soorten buigpunten kunnen voorkomen op een gladde algebraische
2
vierdegraads kromme in JP
1n een gewoon buigpunt snijdt de raaklijn de
kromme met multipliciteit 3 en in een zogenaamd hyper buigpunt met multipliciteit 4. Er geldt #{gewone buigpunten} + 2.#{hyperbuigpunten}

24 en

bewezen kan worden dat een gladde vierdegraads kromme met precies n hyperbuigpunten alleen bestaat als O S n S 12

en

n

~

10,11.

In deze voordracht laat ik zien hoe de projectieve positie van drie of
vier hyperbuigpunten met hun raaklijnen kan zijn. Op een kromme met drie
hyperbuigpunten op een lijn l is ook het vierde snijpunt met l een hyperbuigpunt. Omgekeerd bestaat er voor elk viertal punten p , ... ,p op een
1
4
lijn l en elk viertal lijnen l , ... ,l (met p. El. en l.~l voor i=l, ... ,4)
4
1
1 1
1
een gladde vierdegraads kromme met hyperbuigpunten p , ... ,p en raaklijnen
4
1
l , ... , t . He t volgende lemma, dat gaat over de ligging van een drietal
4
1
niet-collineaire hyperbuigpunten met hun raaklijnen, is essentieel voor het
bestuderen van krommen met drie of meer hyperbuigpunten.
2
Lemma. Laten p ,p en p punten en l en l lijnen in lP zijn zodanig dat
1
2
1 2
3
p E l , p El , p il , p il , p il ul en p i p p . Er zijn dan drie lijnen
1
1
2 2
1 2
2 1
1 2
3 1 2
3
door p met de eigenschap: er bestaat een gladde vierdegraads kromme met
3
hyperbuigpunten p , p en p en raaklijnen l in p , l in p en l in p
2
1
2
1
1
2
3
3
3
dan en slechts dan alsl een van die drie lijnen is.
3
Ook voor de ligging van een viertal zijn er verschillende mogelijkheden. In
enkele gevallen veroorzaakt het voorkomen van een viertal hyperbuigpunten
automorfismen van de kromme.
De moduliruimten
n hyperbuigpunten}

T := {isomorfieklassen van krommen C
C heeft minstens
n
kunnen nu worden beschreven voor n s 4:

TO is irreducibel en heeft dimensie 6,
Tl is irreducibel en heeft dimensie 5,
T2 is irreducibel en heeft dimensie 4,
T3 bestaat uit 3 irreducibele componenten van dimensie 3,
T4 bestaat uit 2 irreducibele componenten van dimensie 2,en I van dimensie 3.
Opmerking: voor elke n, 0 s n s 12, is Tn op deze manier beschreven .

-1-1Begrensdheidseigenschappen van Runge-Kutta-Rosenbrockmethoden
door

J.G. Verwer, Mathematisch Centrum, Amsterdam

De voordracht handelt over het beginwaardeprobleem voor een stijf stelsel
gewone differentiaalvergelijkingen. Laat
(I)

X

F(t,X,e:),

een klasse van stijve, niet-lineaire problemen representeren, waarvoor geldt
[t ,TJ, t en T eindig en constant, X(t ) = x = X (e:).
0
0
0
0
0
b) De vectorfunctie Fis zodanig dat alle problemen in de klasse een unieke
a) t

E

begrensde oplossing bezitten op [t ,TJx(O,e: J. We veronderstellen dus
0
0
het bestaan van een constante K zodanig dat
sup
IIX(t,e:)11
tdt , TJ

~

K.

0

c) De stijfheid neemt toe als e:

+ 0

(1/e: factoren).

Aangezien (I) een oplossing heeft welke begrensd is in e:

E

(O,e: JX mag men
0

eisen dat een numerieke integratiemethode voor (I) in staat is een eindige rij van benaderingen te genereren op [t ,TJ welke ook begrensd is in
e:

E

(O,e: ]. Het is niet
0

a

0

priori duidelijk dat, gegeven een integratie-

methode, zo'n begrensde rij van benaderingen verkregen kan worden. We behandelen dit voor de Rosenbrock methode indien toegepast op 2 interessante
modelklassen welke onder te brengen zijn in (1).
LITERATUUR
M. VAN VELDHUIZEN, D-stability, VU Rapport 1979, to appear in SIAM J. Numer.
Anal .•

J.G . VERWER, An analysis of Rosenhrock methods for nonlinear stiff initial

value problems, MC Rapport NW 90/80, to appear in SIAM J. Numer.
Anal ••

J.G. Verwer, Instructive experiments with some Runge- Kutta-Rosenl>rock methods,
to appear.

-72RECENT WERK OVER POSITIEVE COMPACTE OPERATOREN.
W.K. Vietsch,

TH Delft

In het onderstaande zijn

L

en

Stelling 1.

M

ordecontinue norm hebben en als

S

en

met

T
O

<

Als

en

positieve lineaire operatoren zijn van
S

T

<

Stelling 2.
T

L*

M steeds Banachroosters.

en

Als

T
L

compact, dan is

S

S ~ T

en

T

Stelling 3.

Als

z ijn van

in

s3

L

s2

compact, dan is
S
L

in

ordecontinue norm heeft en als

positieve lineaire operatoren zijn van
~

n

L

en

T

met

O

M

compact.
L

in

S

L

en

met

compact.

positieve lineaire operatoren
<

S

<

T

en

T

compact, dan is

compact.

Stelling 1 werd in 1976 bewezen door D.H. Fremlin en door
P . Dodds. Dit laatste bewijs werd, met een vereenvoudiging
van A.R. Schep, gepubliceerd in [l ] . Een beknoptere
uiteenzetting vindt men in het proefschrift van de
spreker ( [ 2]).
Zeer recent hebben C.D. Aliprantis en O. Burkinshaw
Stelling 2 en Stelling 3 gepubliceerd ( [ 3 ] ). Daarna hebben
A.R. Schep en de spreker een eenvoudiger bewijs van die
beide stellingen gevonden; Schep heeft daar bovendien een
nieuw en eenvoudig bewijs van Stelling 1 aan vastgeknoopt.
In de voordracht zullen we dit werk bespreken. Ook zullen we
uit deze opzet rechtstreeks nog enige andere resultaten
laten volgen, bijvoorbeeld:
Stelling 4.
f

1

Elke positieve lineaire operator van

t

1

in

die gemajoreerd wordt door een compacte lineaire

o perator, is compact.
[ 1 J P . Dodds en D. H. Fr emli n, Compact ope r at o r s in Banach lattices ,
I srael J . Math . 34 , 287-320 ( 1979) .
[ 2 J W. K. Vi et s ch , Abstract ke rne l ope rator s a nd comp act ope rat o r s ,
t hesi s, Le ide n 197 9 .
[ 3] C. D. Aliprantis and O. Burki nshaw, Pos i tive Compact Operator s on
Banach Lattices, 11ath . Z . 174, 289- 298 ( 1980) .

-73Tl!E AIJTllTIVITY l'IUNCll'LE lN DECISION MAKING UNIJE!{ UNCERTAINTY

Peter Wakker, Rijksuniversiteit te Leiden

The weak ord e/-¢

in the preference relation of

person) upon a set of ,1cts

{d , ... ,dm} .

of th~

J\!s

T

is uncertain which is true. The truth

is not influenced by our experiments, not by the acts or

J

the pref ercncc relation. A pair

(A. , d.)

]_

"consequence". We have equalities
giving structure. We assume

T

If he has to decide wether

inwgincs

11re propositionG,

A , ... , \
1
1

1

exar.tly one of them is true,

(an idealized

T

J\.
]_

to be true,

, notated

J

cij = cik

determines

c .

is cal led

iJ

I

(for some

:::

i ,j ,k,j

k ),

by "conditional thinking".

dl ::: d 2 , then first for every

A.

>'

is n

he

1s an argument with positive, neutral or

]_

negative weight for

di I then he adds all these weighted arguments and
comes to a decision such as d ::: d • This leads to the formal "additivi1

2

ty demand": for every sequ·ence of pairs of acts
such that for every
k
(c.i,-tll(')').
J
J~]

i s n

, we have

(ci,l(j))j=I

[dk ~ d.t] :_

{V.}.n
]_

n

[JJ

n

i=

1

(dl(j) ,dl(j) ') j:I

(k

E

lN)

1s a permutation of

[dl(j) ::: dl(j)'

s dl(k) ']
The orem. Ihcre are functions
that

k

for all

, where

Vi(cik)::: i t Vi(cit)J

j s

k-1] +

[dl(k)

s

n
+ ]~ , such
1-J J= 1

V.]_ : { c .. } .

obeys the additivi-

iff

ty demand. (This follows from Theorem 4. I .B of •~tility Theory for Decision
Haking" of P.C. Fishburn (1970)).
An important consequence of the additivity demand is the intuitively very
acceptable "sure-thing principle". It says: if
if for every

k s n

we have

ck . = ck .
I]_

I

J

and

d. ::: d.
]_

J

then

d . ' ::: d. '
]_

J

ck . ' = ck . ' , or we have
t ]_

I

J

c

= c
' and c
ck .' . This means the preference between
k,i
k,i
k,j
,J
upon
the propositions where they are equal, these
two acts does not depend

propositions 11re neut.ral arguments. Testing hypotheses, or demanding
estim11tors to be unbiased, does not obey this "sure-thing principle". This
is because these approaches are not based upon conditional thinking, but
upon "overall" principles. The Bayesian appro.'.lch to statis tics does obey
cite additivity demand, it is based upon conditional thinking, plus some
"comparisons" between consequences belonging to different propositions.

0

Our work c;in be generalized on this point.

ENKELE VOORBEELDEN VAN TOPOLOGISCH HOMOGENE RUIMTEN II

EVERT WATTEL, Vrije Universiteit, Amsterdam.

Zij Rn de n-dimensionale Euclidische ruimte. We construeren een
opdeling van Rn in n+1 gedeelten A , ... ,An+ met de volgende ei1
1
genschappen:
( 1 ) Ai is nul dimensionaal, voor alle i.
(2) A. is topologisch homogeen voor alle 1.
1

(3) ' I\ is homeomorf met Aj voor alle i en j.
(4) Ai is L.~besgue meetbaar voor alle i.

De methoden die hierbij warden gebruikt zijn zeer verwant met de
methoden van J. van MILL voor de opdeling van de reele rechte in
homeomorfe homogene deelverzamelingen.
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A NEW APPROACH IN THE THEORY OF THIN ELASTIC PLATES
W.D. Wendt

Let

u

Mathematisch Instituut
Katholieke Universiteit Nijmegen
00

c ]Rn be a bounded domain with C

tion operator to

au .
2 2

au

the restric0
Consider the singularly perturbed problem

( £ L'> - L'> )

u (x)

=

f{x),

boundary

x

E

and rr

U

q, (x'),
x' E au
1
rr B (x',D) u £ (x')
q, (x'), x' E au
0 2
2
where £ is a small parameter, f,q, ,q, are given functions and the dif1 2
ferential operators B ,B satisfy the coerciveness condition (see [2]) .
1 2
The linear model of thin elastic plates, which are clamped, simply sup(*)

{

11 0 B 1 (x',o/u£(x')

ported or free at the boundary , can be written in this form. The case
of simply supported plates is considered for simplicity of presentation.
A Wiener-Hopf type technique

(see [1,31) is developped in order to reduce

the singular perturbation(*) to a regular one. As a consequence, the
following results are obtained :
(i) Existence and uniqueness of the solution u £ of(*) for£< < 1.
( ii) Hi'Jh r>rr1Pr asymrr 0tir f0rmnl "" frn:· n £ nnr1Pr very mi.J.cl regularity
assumptions upon the data.
(iii) Simplified asymptotic formulae for sufficiently smooth data.
(iv) Sharp error estimates in Sobolev type norms as well as in Holder
norms.
The method described does not use the strong ellipticity of the
perturbed equation and the positivity of the reduced operator which
were essential in previous investigations of elliptic singular perturbations (see, for instance 1 [4]). General coercive singular perturbations can be reduced to regular ones in a completely analogous way.
See also [3] for results and detailed proofs in the case of
clamped plates.
References
[1] L. Boutet de Monvel, Acta Math. 126 (1971), p.11
[2] L. Frank, Annali di mat. pura ed appl. 119 (1979), p.41.
[3] L. Frank, W. Wendt, Proc.Conf. Nijmegen (1980), p.305.
[4] M. Vishik, L. Lyusternik, Am. Math. Soc. Transl. Ser.2, 20 (1962).
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LOCAL ERRORS OF CONVECTIVE DIFFERENCE SCHEMES
P.Wilders, Universiteit van Amsterdam.

We will approximate the solution of
u
(I)

{

t

= 0

- AU

X

, x

E

lR, t > 0 , "

f 0

u(x,O) = tp(x)

using an one-step finite difference method. The difference scheme is based
on an uniform grid and reads
n+l
n
P4
u.
- u.
2
J
J = ~ PL
a u~+l + I
(2)
b u~ )
,',t
nx p=-p p J+p
j=-p3 p J+p.

l

I

The scheme will supposed to be strongly stable.
Using representations in frequency space the difference between solutions
of (I) and solutions of (2) will be analyzed with the aid

of asymptotic

methods. The error c an, in asymptotic sense, be described by
i) The modified equation associated with the difference scheme.
ii) The uncertainty of the grid.

While the modified equaLion depends on the choosen difference scheme, in particular its order, the uncertainty of the grid does not depend on the choosen
difference scheme.
Ofcourse, the smoothness of the initial condition will play a vital role. Although we will treat the error analysis in some generality, our main goal
will be the unit step function case, i.e.

-½
\P(x) = { 0
½

X

< 0

X

=

0

X

>

0

While we can ofcourse manipulate the difference scheme to give it a preferable modified equation, we can not use the difference scheme in a satisfactory
way to deal with the uncertainty of the grid. It seems to be difficult to
manipulate the error, introduced by the uncertainty of the grid. In literature this is an open problem. I will try to give some information on this subject. I hope that this will stimulate a discussion on this point.
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De repetitiefactor en numerieke stabiliteit van directe kwadratuurmethoden
voor Volterra integraalvergelijkingen van de tweede soort
door
P.H.M. Wolkenfelt, Mathematisch Centrum, Amsterdam

ABSTRACT
Discretisering van de integraalvergelijking
t

f(t)

J K(t,s,f(s))ds

g(t) +

0

met behulp van (geregen) kwadratuurregels levert een directe kwadratuurmethode van de vorm
n
f

n

g

n

+ h

I

j=O

w .K(t ,t.,f.),
nJ
n J J

waarin (w .) de gewichten voorstellen. Het zal duidelijk zijn dat de keuze
nJ
van de kwadratuurregels het stabiliteitsgedrag van de methode beinvloedt.
In dit verband werd door LINZ [ I ] het volgende vermoeden geformuleerd:
"We may conjecture that methods with a repetition factor of one tend to be
numerically stable, those with a repetition factor greater than one numerically unstable". Hierin wordt de repetitiefactor r gedefinieerd als het
w
. = w ..
0 n+r ,J
nJ
Tijdens deze voordracht zullen enkele resultaten met betrekking tot

kleinst·e natuurlijke getal zodat voor alle n :e: n

bovenstaand vermoeden gepresenteerd warden. In het bijzonder zullen we aantonen dater methoden bestaan met een repetitiefactor r > I. die toch numeriek stabiel zijn.
LITERATUUR

Numerical methods for Volterra integral equations with applications to certain boundary value problems, Ph.D. Thesis Uni-

[I] LINZ, P.,

, versity of Wisconsin, Madison, 1968.
2

WOLKENFELT, P.H.M., On the relation between the repetition factor and

numerical stability of direct quadrature methods for second kind
Volterra integral equations (in preparation).
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Twintig minuten topologische dynamica
door
Jaap van der Woude, Mathematisch Centrum, Amsterdam

Aan de orde zal komen een nu niet nader te omschrijven onderdeel uit de
structuurtheorie van minimale topologische transformatie groepen.
Een ttg (top.transf.groep) is een tripel <T,X,n> waarin Teen willekeurige
(T ) topologische groep, X een CT -ruimte en n: T xx · ➔ X een continu actie
2
2
van T op X is. A ~ X heet invariant als TA := n[TxA] = A en X heet minimaal
als X geen niet triviale gesloten invariante deelverzamelingen heeft. Een
homomorfisme van ttg's ¢: <T,X,n>
¢: X

➔

Y zo, dat ¢(n(t,x))

=

➔

<T,Y,cr> is een continue afbeelding

cr(t,¢(x)).

Een aanpak in de bestudering van de structuur van minimale ttg's is, het
opbouwen van ·minimale ttg's via van te voren omschreven speciale homomorfismen vanuit de triviale een-punts ttg.
Dit betekent ondermeer een bestudering van factorisatie mogelijkheden voor
homomorfismen en de bestudering van geschikte typen dynamische eigenschappen en hun vertaling naar het abstracte kader· waarin via de topologische
dy"namica de problemen worden behandeld.
Enige referenties:
BRONSTEIN, I.U., Extensions of minimal transfo:rmation groups, Sijthoff

&

Noordhoff, Alphen aan den Rijn 1979.
ELLIS, R., Lectures on topological dynamics, Benjamin, New York 1969.
GLASNER, S., Proximal flows, LN 517 Springer, Berlin 1976.
VEECH, W.A., Topological dynamics, Bull. Amer. Math. Soc. 83 1977, 775-830.

R-THEORIE VOOR STELSELS AFTELBARE NIET-NEGATIEVE MATRICES IN DYNAMISCHE
SYSTEMEN.
W.H.M. Zijm, Technische Hogeschool Eindhoven.

Stelsels niet-negatieve matrices spelen een belangrijke rol in een breed
scala van toepassingsgebieden, b.v. Leontief substitutiesystemen (inputoutput analyse), Markov beslissingsproblemen, "multitype" vertakkingsprocessen. In deze voordracht beschouwen we systemen van aftelbare dimensie.
Aan de niet-negatieve matrices worden verder geen eisen gesteld, m.n. behoeven ze niet stochastisch of irreducibel te zijn. Een kort overzicht
zal worden gegeven van de z.g. R-theorie zoals deze is ontwikkeld door o.a.
Vere-Jones [1]; deze theorie kan worden beschouwd als een van de belangrijkste uitbreidingen van de klassieke Perron-Frobenius theorie.

Eerst beschouwen we autonome systemen, zowel irreducibel als reducibel; bij
de analyse van deze laatste speelt de theorie der gegeneraliseerde eigenvectoren een belangrijke rol (Rothblum [2]). Daarna wordt aangegeven hoe
de theorie kan worden uitgebreid naar stelsels niet-negatieve matrices in
bestuurbare systemen.
Trefwoorden: R-theorie, excessieve functies,

(gegeneraliseerde) eigenvec-

toren, dynamische programmering.

Referenties:
[1]

Vere-Jones, D., Ergodic properties of nonnegative matrices I, Pacific
J. Math.,

[2]

E,

Rothblum, U.G., Algebraic Eigenspaces of nonnegative matrices, Lin.
Alg. and Appl.

[3]

361-386 (1967).

g,

281-292 (1975).

Zijm, W.H.M., Generalized eigenvectors and sets of nonnegative matrices,
Mem. COSOR 80-03, Eindhoven University of Technology (1980),
submitted for publication.

[4]

Zijm, W.H.M., Asymptotic behaviour of the utility vector in a dynamic
programming model, Mem. COSOR 80-04, Eindhoven University
of Technology (1980), submitted for publication.

[5]

Zijm, W.H.M., R-theory for countable reducible nonnegative matrices,
Mem. COSOR 81-01, Eindhoven University of Technology (1981),
submitted for publication.
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APPLICATION OF ONE SIDED DIFFERENCE SCHEMES AND THE FULL MULTI-GRID
METHOD TO A TWO DIMENSIONAL NONLINEAR ELLIPTIC EQUATION.

E.J. van Asselt, Mathematisch Centrum Amsterdam

Let

n be

the unit square in lR

2

with boundary

on .

We consider the boundary value problem:

(I)

- a,(u)

u(x,y)

=

h(x,y) on

cu
ox

0

on.

For the discretization of (1) a one sided difference scheme is used [3].
The discrete equations are efficiently solved by a full multi-grid
method (FMGM) .
In the FMGM a coarse to fine sequence of grids with uniform meshes is
applied.
On each grid the discrete equations are solved by Newton iteration.
The Newton equations are approximately solved by the iterative use of
a linear multi level algorithm.
The result obtained on a coarser grid serves as initial approximation to
the solution on the finer grid.
Numerical results are given and comparisons with other methods are made.

[1]

Asselt E.J. van,

A survey of multi-grid methods for nonlinear
problems, MC report NN 22/80, MC-Amsterdam.

[2]

Hemker, P.W.

The incomplete LU-decomposition as a relaxation
method in multi-grid algorithms, Proceedings of
the Bail l Converence, Dublin 1980.

[3]

Osher, S.

Nonlinear singular perturbation problems and one
sided difference schemes. Unpublished.

Optimale besturingsproblemen met een bijna kostenvrije oplossing
door
J. Grasman, Afdeling Toegepaste Wiskunde, Mathematisch Centrum, Amsterdam

Voor de klasse lineaire singuliere optimale besturingsproblemen met een
niet-eenduidige singuliere arc onderzoeken we met formele asymptotische
methoden de oplossing van het corresponderende bijna singuliere probleem
van het type

x

(lab)

Ax+ Bu,

x(O)

met te minimaliseren functionaal
J =

(le)

f x'Qx

+ €

2

u'Ru dt,

0 <

€

< < ).

0

Verondersteld wordt dat voor de toestandsruimte

X
waarin

K

x geldt dat

K + S,

= Ker Q en S = Im B. De limiet oplossing voor

€ ➔

0 behoort tot de

klasse van oplossingen van het singuliere probleem (£=0).
De juis.theid van het resultaat wordt bewezen door van de asymptotische reeks,
die aan de Riccati-vergelijking behorende bij (I) voldoet, de convergentie
te bewijzen en door in het bijbehorende closed-loop systeem

€

naar nul te

laten gaan.

J. Grasman, On a class of optimal control problems with an almost cost free
solution. Math. Centre Report TW 204, te verschijnen in IEEE Transactions
on Automatic Control.

Some aspects of multigrid methods
by
P.W. Hemker, Mathematisch Centrum, Amsterdam

ABSTRACT
In this talk we first mention some duality phenomena in the behaviour
of the error and the residual in a defect correction process with an approximate inverse of deficient rank (e.g. a coarse grid correction).
Then we present results of the smoothing analysis and the two-level
analysis for the 7-point Incomplete LU-decomposition relaxation and compare
these with Gauss-Seidel relaxation. Beside the efficiency, the robustness
of the !LU-relaxation appears to be one of its main features.

Een polynomiaal algoritme voor een speciaal "set-covering" probleem
door
Antoon Kolen, Mathematisch Centrum, Amsterdam

Een m

x

n (0,1)-matrix heet "super-balanced" als het geen k

x

k deelmatrix

bevat met rij en kolomsommen gelijk aan twee (k~3). We geven een polynomiaal
algoritme voor het volgende probleem

odv Ax

2:

x.

E

l.

{0,J}

i

), ... ,n

A super-balanced.

Als voorbeeld van een dergelijk probleem wordt een locatie probleem gegeven.

Snelle numerieke verificatie van de Riemann-hypothese
door
J. van de Lune, H.J.J. te Riele & D.T. Winter, Mathematisch Centrum, Amsterdam.

SAMENVATTING
Besproken zal worden een onlangs op het MC ontwikkeld FORTRAN-COMPASS
programma ter verificatie van de Riemann-Hypothese.
Proefruns hebben uitgewezen dat dit programma intrinsiek sneller loopt
dan enig antler ons bekend programma.
Tijdens het congres zal worden meegedeeld hoe ver de verificatie gevorderd zal zijn.

Berekeningen van stromingen rond een cylinder en Karman -Trefftz profiel
door
W.J.A. Mol, Mathematisch Centrum, Amsterdam

We beschouwen de Navier-Stokes vergelijkingen in w-~ formulering rond
een cylinder of Karman-Trefftz profiel. De vergelijkingen worden gediscretiseerd met het Il'in schema. Het (niet-lineaire) stelsel vergelijkingen
wordt gelineariseerd met Newton. Vervolgens wordt elk (lineair) stelsel opgelost met een multi-grid methode metals "smoother" een incomplete LU-decompositie. Goede resultaten werden behaald met uniforme netten: de convergentiesnelheid is onafhankelijk van N (het aantal netpunten) en het
Reynoldsgetal. Tevens werden experimenten gedaan met een rooster met maasverfijning in de grenslaag en in het zog.
LITERATUUR
MOL, W.J.A., Numerical solution of the Navier-Stokes equations by means of

a multigrid method and Newton-iteration, MC Report NW 92/80,
Mathematisch Centrum, Amsterdam 1980.

On the regularity of the principal value of the double layer potential
by
H. Schippers, Mathematisch Centrum, Amsterdam.

ABSTRACT
In this lecture we discuss the regularity of the principal value of
the potential due to a doublet distributionµ along the boundary Sofa
two-dimensional (2-D) open connected set. Assuming S to be a Lyapunov boundary andµ to be bounded and integrable we prove that the principal value
in 2-D is more regular then the one in 3-D. This result is applied to the
aerodynamic problem of calculation of potential flows around 2-D bodies.

Een optimale vertrekstrategie voor voertuigen in een transportsysteem
m.b.v. algemene Markov programmering
door
Aat Schornagel, Mathematisch Centrum, Amsterdam

In een transportsysteem zijn N voertuigen met onbeperkte capaciteit die bij
hun vertrek uit een depot passagiers meenemen naar willekeurige bestemmingen en weer terug keren naar het depot. De reistijden van de voertuigen
zijn onderling onafhankelijke, identiek exponentieel verdeelde stochastische
variabelen. De gemiddelde tijd tussen twee opvolgende aankomsten van passagiers is constant en bekend. Bij lineaire wachtkosten en vaste reiskosten
wordt gezocht naar een optimale vertrekstrategie voor de voertuigen z.d.d.
de gemiddelde kosten minimaal zijn.
Het model kan als een Markov Beslissingsproces met continue tijdsparameter
geformuleerd worden. Op ieder tijdstip wordt de toestand gegeven door (i,t),
i = 0,1, ... ,N, t

~

0, waarbij i het aantal voertuigen in depot is en t de

tijd die is verstreken sinds het laatste vertrek.
Met behulp van Algemene Markov Programmering kan een efficient algorithme
ter bepaling van de optimale vertrekstrategie worden afgeleid. Enkele numerieke voorbeelden worden gegeven.

De constructie van toestandsruimten in de stochastische realisatietheorie
door
J.H. van Schuppen, Mathematisch Centrum, Amsterdam

Een fundamenteel probleem in de stochastische systeemtheorie is het stochastische realisatieprobleem. Dit probleem betreft het bepalen van een representatie van een stochastisch dynamisch systeem voor een gegeven stochastisch proces. Een dergelijke representatie is van belang voor het modelleren van stochastische processen en voor het stochastische filter- en regelprobleem.
In de voordracht zal gerapporteerd worden over een belangrijk deelprobleem namelijk de constructie van minimale a-algebra's voor de conditionele onafhankelijkheidsrelatie. Dit probleem is opgelost in het geval
dat de a-algebra's gegenereerd zijn door eindig dimensionale Gaussische
stochastische variabelen, waarbij een zwak en een sterk probleem kan worden
onderscheiden. Resultaten voor dit probleem met willekeurige a-algebra's
zullen genoemd worden. De constructie van toestandsruimterepresentaties
van Gaussprocessen kan ook ter sprake komen.

Een speciale klasse van meerstaps, m-punts Runge-Kutta methoden met sta2
biliteitsintervallen ter grootte O(m )
door
P.J. van der Houwen & B.P. Sonnneijer, Mathematisch Centrum, Amsterdam

Door toepassing van Chebyshev-iteratie op een impliciete lineaire meerstapsmethode wordt een speciale klasse van meerstaps Runge-Kutta formules
2
zijn met m het aan-

verkregen waarvan de stabiliteitsgrenzen van de vorm cm

tal rechterlid-evaluaties nodig in het Chebyshev-iteratie proces. Deze formules zijn intern stabiel zodat m willekeurig groot gekozen kan worden en
daarmee tevens niet door stabiliteit gelimiteerde integratiestappen mogelijk
zijn. Binnen deze klasse worden 2e orde formules onderzocht met maximale
stabiliteitsconstante c. Deze methoden zijn van belang voor de tijdsintegratie van parabolische begin-randwaardeproblemen.

Hierarchisch routerings probleem
door
Leen Stougie, Mathematisch Centrum, Amsterdam

In een bepaald gebied wonen een aantal klanten, die elk bezocht moeten
worden vanuit een centraal depot, door minstens een van een aantal vrachtwagens. Deze vrachtwagens zijn van hetzelfde type en hebben een vaste aanschafprijs per vrachtwagen. De overige kosten van de vrachtwagens zijn variabel en hangen lineair af van de lengte van de afgelegde weg.
De doelstelling is nu om een zodanig aantal vrachtwagens te nemen en
deze zodanig langs de klanten te laten rijden, dat de som van de aanschafkosten van de vrachtwagens en de variabele kosten van de vrachtwagen die de
grootste afstand af moeten leggen minimaal is. Echter op het moment dat
beslist moet worden over de aanschaf van de vrachtwagens is de situering
van de klanten nog niet bekend.
Daarom formuleren we het probleem als een twee-staps stochastisch programmeringsprobleem, waarbij de doelstelling wordt om de som van de aanschafkosten en de verwachte variabele kosten van de vrachtwagen die het
verst moet te minimaliseren. De ligging van de klanten wordt hierbij verondersteld te voldoen aan een zekere kansverdeling.
Om dit probleem op te lossen hebben we een hierarchisch systeem ontworpen, .wat het probleem stapsgewijs oplost. Met behulp van het stochastisch
programmeringsmodel kunnen we dit systeem analyseren en bewijzen dat het
systeem het probleem asymptotisch willekeurig nauwkeurig op kan lossen met
kans I. Deze aanpak is ook geslaagd voor het oplossen van hierarchische
machinevolgorde problemen.

Preconditioneren en grof rooster correcties bij het oplossen van het beginwaarde probleem voor niet-lineaire partiele differentiaalvergelijkingen
door
H.B. de Vries, Mathematisch Centrum, Amsterdam

Het numeriek oplossen van niet-lineaire, tijdsafhankelijke partiele
differentiaalvergelijkingen wordt besproken. Met de methode der lijnen wordt
een beginwaarde probleem voor een systeem gewone differentiaalvergelijkingen
verkregen, waarop een impliciete lineaire multistep methode wordt toegepast.
Met behulp van een Newton iteratie worden de niet-lineaire impliciete vergelijkingen vervangen door een reeks van lineaire vergelijkingen. Het stelsel van lineaire vergelijkingen wordt gepreconditioneerd door het toepassen
van een incomplete LU-decompositie en vervolgens met Jacobi iteratie opgelost. Door grof rooster correcties te introduceren wordt de convergentie
versneld. Ntllllerieke voorbeelden worden gegeven en een vergelijking met andere integratie technieken wordt gemaakt.
H0UWEN, P.J. van der & H.B. de VRIES, Preconditioning and coarse grid cor-

rections in the solution of the initial value problem for nonlineair partial differential equations, MC Report NW 95/80,
Mathematisch Centrum, Amsterdam, 1980.

Unitaire block-designs
door
H. Wilbrink, Mathematisch Centrum, Amsterdam

SAMENVATTING
3
Een unital of unitaire block-design is een 2-(q +J,q+l,1) design. Het
klassieke voorbeeld van zo'n design wordt gegeven door de absolute punten
2
en niet-absolute lijnen van een unitaire polariteit van PG(2,q ). In de
voordracht zal warden ingegaan op enkele meetkundige eigenschappen van deze
designs.

EXPERIMENTAL RESULTS COMPARED WITH FOURIER-ANALYSIS OF THE MULTIGRID
METHOD

P.M. de Zeeuw, Mathematisch Centrum.

Abstract:

The general multigrid algorithm can be applied with a large variety of
possible combinations of restrictions, prolongations and smoothingoperators.
One method to select the better combinations is by Fourier-analysis.
In the light of some examples it will be shown in this talk to what
extent the results obtained by the Fourier-analysis agree with numerical
experiments.

Sferische functies op Grassmann-varieteiten, zonale polynomen en een karakterisering van de bijbehorende irreducibele functieruimten
door
T.H. Koornwinder, Mathematisch Centrum, Amsterdam

De groep GL(m,R) werkt op de ruimte S
van m x m symmetrische matrices
-1
-1
m,m
AT (TEGL(m,R),AES
). Laat Hom(n,m) bestaan uit de
m,m
homogene polynomen van graad n op S
• We zullen de irreducibele deelruimm,m
ten van Hom(n,m) karakteriseren met behulp van bepaalde homogeniteits- en

volgens T.A := (T')

orthogonaliteitseigenschappen. Dit biedt een alternatief tot [3]. De O(m)invarianten in deze irreducibele deelruimten heten zonale polynomen en zijn
van belang in de multivariate statistiek. De groep O(m) werkt transitief op
2
de compacte Grassmannvarieteit G
:={A€ S
IA = A,trA = p} (p$!m).
p,m-p
m,m
We geven een soortgelijke karakterisering als boven voor de irreducibele
2

deelruimten van L (G

). Het geval p = 2 werd reeds bekeken in [2]. Met
p,m-p
behulp van deze karakteriseringen kan de ontwikkeling van sferische func-

ties op G
in termen van zonale polynomen op S
bestudeerd worden.
p,m-p
p,p
Dit biedt een alternatief tot [l]. Een meer conceptuele interpretatie van
o~ze resultaten is mogelijk met behulp van [4].
[1] A.T. James & A.G. Constantine, Generalized Jacobi polynomials as spheri-

cal functions of the Grassmann manifold, Proc. London Math. Soc.
(3)

~

(1974), 174-192.

[2] T.H. Koornwinder, 'Harmonics and spherical functions on Grassmann mani-

folds of rank two and two-variable analogues of Jacobi polynomials,
pp. 141-154 in "Constructive theory of functions of several
variables" (W. Schempp & K. Zeller, eds.), Lecture Notes in Math.
571, Springer-Verlag, 1977.
[3] R.M. Thrall, On symmetrised Kronecker powers and the structure of the

free Lie ring, Amer. J. Math.~ (1942), 371-388.
[4] L. Vretare, Elementary spherical functions on symmetric spaces, Math.
Scand. 3~ (1976), 343-358.
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Topologische transformatiegroepen in de algemene topologie
door
Jan de Vries, Mathematisch Centrum, Amsterdam

Er wordt in de topologie steeds meer aandacht besteed aan het ontwikkelen
van equivariante (=compatibel met de acties van een gegeven groep op de
onderhavige ruimten) versies van de bestaande theorie. Voor equivariante
homotopie-theorie of, algemener, algebraische topologie van G-ruimten lijkt
het noodzakelijk de aandacht te beperken tot acties van compacte (of zelfs
eindige) groepen. Voor dimensie-theorie geldt iets dergelijks. Binnen de
algemene (verzamelingstheoretische) topologie wordt nog niet zo intensief
gewerkt aan een equivariante theorie. In mijn voordracht zal ik nader ingaan op problemen die samenhangen met de equivariante versies van StoneCech-compactificaties en van absolute extensors.

