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Zoals al blijkt uit de titel van mijn oratie is mijn vakgebied de numerieke wiskunde. Om te beginnen wil ik u daarom een idee geven wat numerieke wiskunde is. Ik zal dit doen aan de hand van een eenvoudig voorbeeld.

Newton iteratie
pﬃﬃﬃ
Iedere zijde van een vierkant met oppervlakte  heeft lengte 2. Dit is mooi
om te weten, maar als u een vierkante schilderijlijst wilt maken met een oppervlakte van 2m2 dan helpt u dit niet veel bijphet
ﬃﬃﬃ doen van inkopen bij de bouwmarkt. Daarvoor moet u de waarde van 2 kennen. Als we die waarde nu
even x noemen, de bij wiskundigen geliefde naam voor een onbekende, dan
weten we dat x2 ¼ 2 oftewel x2  2 ¼ 0. Hier kunnen we een plaatje bij tekenen.

We zijn geïnteressseerd in de x-coördinaat van het snijpunt aangegeven met
het vraagteken.


Laten we gaan gokken. We nemen x ¼ 2 en vullen dit in in de functie
2
fðxÞ ¼ x2  2. We krijgen
pﬃﬃﬃ dan als zogenaamd residu fð2Þ ¼ 2  2 ¼ 2 > 0,
dus blijkbaar is 2 > 2. Als tweede gok nemen we
x
¼
1.
We
krijgen nu
pﬃﬃﬃ
fð1Þ ¼ 12  2 ¼ 1 < 0 en dus weten we dat 1 < 2. De volgende logische
benadering is het gemiddelde van de twee voorafgaande pogingenpzijnde
ﬃﬃﬃ
x ¼ 1; 5. Dit proces levert steeds nauwkeuriger benaderingen van 2 op,
maar de fouten dalen wel tamelijk langzaam. Gemiddeld wordt de fout per
stap gehalveerd.
In de numerieke
wiskunde noemen we het verschil tussen het echte antpﬃﬃﬃ
woord, hier 2, en de benadering “de fout”. Ooit was ik aanwezig bij de oratie
van mijn collega Kees Oosterlee bij de TUD. Kees sprak ook veelvuldig over
dergelijke fouten. De aanwezige decaan, een natuurkundige, dacht dat hij alles
begrepen had en zei achteraf dat hij blij was te horen dat in de wiskunde net zo
veel fouten worden gemaakt als in zijn vakgebied. Ik kan u op dit punt geruststellen.
pﬃﬃﬃ
Terugkerend naar de benadering van 2 zal ik u een veel beter proces laten
zien. Weer beginnend bij x0 ¼ 2

(x0 is de eerste term in een rij van benaderingen die we gaan construeren),
vervangen we nu de functie f door zijn raaklijn en definiëren we de volgende
benadering als het nulpunt van deze functie. Dit resulteert in een lineaire vergelijking, en het nulpunt x1 kunnen we eenvoudig exact bepalen. Uitgaande
van x1 kunnen we het proces herhalen,
en daarmee genereren we een rij
pﬃﬃﬃ
x0 ; x1 ; x2 etc. die razendsnel naar 2 convergeert. Aangetoond kan worden
dat asymptotisch de fout per stap kwadratisch daalt. In ons voorbeeld krijgen
we de volgende resultaten. In de laatste benadering x5 zijn alle 16 getoonde
cijfers correct.

     



i
0
1
2
3
4
5

xi
2; 000000000000000
1; 500000000000000
1; 416666666666667
1; 414215686274510
1; 414213562374690
1; 414213562373095

pﬃﬃﬃ
j 2  xi j
5; 9  101
8; 6  102
2; 5  103
2; 1  106
1; 6  1012
< 12  1015

Deze benaderingsmethode draagt de naam van Newton hoewel niet helemaal duidelijk is of Newton dit iteratieve proces inderdaad onderzocht heeft.
Convergentie resultaten voor algemene iteratieve processen zijn bewezen door
Brouwer die verbonden was aan ons instituut.
U heeft nu een glimp opgevangen van de numerieke wiskunde die zich bezig
houdt met het oplossen van vergelijkingen m.b.v. een computer met het doel
een numerieke waarde, of beter gezegd, een numerieke benadering van de oplossing te verkrijgen.
Het numeriek algoritme van Newton was wel zeer eenvoudig. Al op de middelbare school heb ik dit moeten programmeren. Dat ging toen nog met ponskaarten waarop je met een potlood vakjes zwart moest maken. Die werden dan
meegenomen voor verwerking, en na een week kreeg je je output terug. Meestal bleek je dan een komma vergeten te zijn, zodat je programma niet gedraaid
had. Later kwam er een terminal op school en kon je online werken. Ik vond
een en ander zo fascinerend dat ik besloot wiskunde te gaan studeren met het
idee om mij dan later in de informatica te gaan specialiseren. Dat was toen nog
geen aparte studie. Mijn beide broers waren mij die weg voor gegaan, en ook
mijn vader werkte in de computerindustrie. Het is uiteindelijk anders gelopen
in de zin dat ik wiskundige ben geworden. Medebepalend voor mijn studiekeuze was het feit dat ik bijzonder enthousiast in de wiskunde ben onderwezen
door onze leraar Frits de Zwaan.

Newton in meer dimensies
Om niet bij u te
achter te laten dat ik mij dagen doorbreng met het
pﬃﬃindruk
ﬃ
benaderen van 2, uw rekenmachine doet dat immers in milliseconden, zal ik
het nu wat moeilijker maken. We bekijken nu  vergelijkingen met  onbekenden, bijvoorbeeld



 

x 2 þ y2 

1
¼0
16

5x2 þ 21y2  1 ¼ 0
4
Wij gokken nu dat de oplossing gelijk is aan x ¼ 0 en y ¼ 10
, en vullen dit in
4
beide vergelijkingen in. Wij zien dan dat x ¼ 0 en y ¼ 10 aan beide vergelijkingen niet voldoen. Om een betere benadering te vinden vervangen we nu
beide functies door raakvlakken. U ziet dit geïllustreerd voor de eerste vergelijking. We snijden beide raakvlakken met het horizontale vlak, en krijgen 
lineaire vergelijkingen met  onbekenden. We lossen hieruit x en y op en hebben zo een betere benadering gevonden. Het repeteren van dit rekenschema is
het Newton proces in  dimensies.

Een generalisatie naar n dimensies, waarbij n een willekeurig positief geheel
getal is, ziet er in wiskundige notatie als volgt uit:
xiþ1 :¼ xi  Df ðxi Þ1 f ðxi Þ:
Het oplossen van het lineaire stelsel correspondeert hier met het inverteren
van de Jacobiaan. Wiskundigen maken vaak gebruik van dit soort abstracte
notaties, ondanks dat die minder toegankelijk zijn voor niet-wiskundigen. Het
voordeel van abstractie is dat je niet afgeleid wordt door allerlei specifieke eigenschappen die samenhangen met een concreet voorbeeld. Bovendien zijn de
te verkrijgen resultaten dan toepasbaar voor een algemene klasse van problemen. Abstractie is een wezenlijk onderdeel van de wiskunde. Het is daarom
jammer dat dit weinig aandacht krijgt in het huidige middelbaar onderwijs.
Het op zichzelf nuttige streven om wiskunde te verbinden met toepassingen
heeft er toe geleid dat bijna alle wiskundige vraagstukken verpakt worden in
vaak gekunstelde verhaaltjessommen.
     



De conclusie voor het Newton proces luidt dat de oplossing van n vergelijkingen met n onbekenden binnen iedere gewenste nauwkeurigheid kan worden benaderd door het oplossen van een rij van n lineaire vergelijkingen met n
onbekenden.
Hoewel dat laatste in principe niet moeilijker is dan het oplossen van 2
lineaire vergelijken met  onbekenden, ligt de uitdaging hierin dat in allerlei
toepassingen n zeer groot kan zijn, denk aan n ¼ 106 of zelfs n ¼ 109 . Zelfs
op de beschikbare snelste computers gaat nu de rekentijd een rol spelen. Het is
niet zinnig om een jaar te rekenen aan de weersvoorspelling voor morgen; het
moet vandaag nog klaar zijn.

Gauss eliminatie
Sinds Gauss weten we hoe lineaire stelsels systematisch opgelost moeten worden. De wiskundige Gauss was geïnteresseerd in het berekenen van de baan
van de planetoïde Pallas die in  ontdekt was. Daarvoor moest hij  lineaire
vergelijkingen met  onbekenden oplossen.
Als we Gauss eliminatie op een n  n stelsel toepassen dan is het aantal
benodigde operaties gelijk aan 23 n3 . De momenteel snelste computer ter wereld
is de K computer uit Japan met ongeveer . processoren met ieder  zogenaamde cores. Op topsnelheid kan deze computer 8  1015 operaties, d.w.z.
vermenigvuldigingen of optellingen, per seconde uitvoeren. Als we nu even
aannemen dat deze snelheid gehaald wordt bij het uitvoeren van Gauss eliminatie, hetgeen overigens niet het geval is, dan zou de benodigde tijd voor één
109  109 stelsel gelijk aan  jaar. Het is duidelijk dat we een andere aanpak zullen moeten volgen.

Gauss-Seidel methode
We bekijken de zogenaamde Gauss-Seidel methode voor het oplossen van lineaire stelsels, ook al geïntroduceerd door Gauss. Als voorbeeld nemen we nu
eens een 3  3 stelsel. We beginnen met het gokken van de oplossing, zeg
x ¼ x0 , y ¼ y0 , z ¼ z0 . We substitueren y ¼ y0 en z ¼ z0 in de eerste vergelijking en lossen deze op naar x. De oplossing noemen we x1 . Nu substitueren
we x ¼ x1 en z ¼ z0 in de tweede vergelijking en lossen deze op naar y. De
oplossing noemen we y1 . Vervolgens substitueren we x ¼ x1 en y ¼ y1 in de
derde vergelijking en lossen deze op naar z. De oplossing noemen we z1 . Met



 

de nieuwe benadering ðx1 ; y1 ; z1 Þ herhalen we de hele procedure. Merk op dat
in iedere deelstap één vergelijking met één onbekende wordt opgelost.
De Gauss-Seidel methode is een voorbeeld van een iteratief proces voor het
oplossen van lineaire stelsels. Om de exacte oplossing te vinden moet je in het
algemeen oneindig veel iteraties uitvoeren. Ben je echter tevreden met een benadering binnen een zekere tolerantie, en dat is in toepassingen het geval, dan
kun je volstaan met een eindig aantal stappen. Het aantal zal afhangen van de
tolerantie, het soort stelsel, en de gebruikte iteratieve methode.
Voor alle duidelijkheid, het heeft geen zin om iteratieve methoden toe te
passen voor het oplossen van n  n stelsels voor n kleiner dan, zeg, . Het
exact oplossen m.b.v. Gauss eliminatie werkt dan prima. De toepassing van
iteratieve methoden is pas interessant voor echt grote stelsels.
In het pre-computertijdperk lag dit overigens anders. Volgens Gauss was
het voordeel van zijn iteratieve methode de eenvoud ervan. Je kon de iteratie
half in slaap uitvoeren of ondertussen aan iets anders denken zo schreef hij in
 in een brief aan zijn collega Gerling.
Veel baanbrekend onderzoek op het gebied van iteratieve methoden is verricht in Nederland. Ik wil u noemen het werk van van der Vorst & Sleijpen,
Sonneveld, Vuik en dat van mijn collega Jan Brandts.

Conditionering
Ik wil u nu iets vertellen over de zogenaamde conditionering van een stelsels
lineaire vergelijkingen hetgeen van belang is voor de toepassing van iteratieve
methoden. Ik zal dit doen aan de hand van voorbeelden van 2  2 stelsels,
hoewel dus een en ander pas relevant is voor echt grote stelsels.
Als eerste voorbeeld bekijken we de vergelijkingen

     



Alle iteratieve methoden werken als volgt: Je vult een ðx; yÞ in, zeg ð5; 3Þ, en
berekent in dat punt de waarden van beide functies 4x  y  3 en
2x þ 5y  7, hetgeen ð14; 18Þ oplevert. We noemen dit paar het residu. Als
het residu ð0; 0Þ is, dan wordt aan beide vergelijkingen voldaan, en hebben we
het snijpunt gevonden. In alle andere gevallen wordt het residu gebruikt om
een correctie te berekenen die tot een betere benadering moet leiden. De precieze uitdrukking van deze correctie hangt af van de methode die gebruikt
wordt, maar alle methoden hebben gemeen dat de grootte van de correctie
evenredig is met de grootte van het residu. Dat is natuurlijk, want het residu
zegt iets over afstand van het punt, hier ð5; 3Þ, tot beide lijnen en dus tot hun
snijpunt. We nemen nu het punt ð2; 4Þ dat als residu ð1; 17Þ oplevert. De kleine waarde  reflecteert het feit dat ð2; 4Þ dicht bij de eerste lijn ligt. Het punt
ð2; 1Þ geeft als residu ð4; 2Þ. Beide componenten zijn klein want het punt ligt
dicht bij beide lijnen.
We bekijken nu een ander stelsel vergelijkingen. Het residu in ð0; 5Þ heeft de
waarde ð4 13 ; 4 14Þ, terwijl in ð5; 2Þ het residu de veel kleinere waarde ð 13 ; 15Þ
heeft. Beide punten ð0; 5Þ en ð5; 2Þ hebben echter dezelfde afstand tot het snijpunt ð1; 1Þ, maar vanwege het kleine residu in ð5; 2Þ zal daar de correctie veel
kleiner uitvallen, hetgeen resulteert in langzame convergentie. Het probleem is
hier dat beide lijnen bijna parallel lopen. Het stelsel uit het eerste voorbeeld,
waarin beide lijnen bijna loodrecht stonden, noemen we goed geconditioneerd
en dat uit het tweede voorbeeld slecht geconditioneerd. Dit kunnen we kwantificeren door het berekenen van het zogenaamde conditiegetal van een stelsels
lineaire vergelijkingen.



 

Basistransformaties
Laten we weer boodschappen gaan doen maar nu in de supermarkt. We willen
appels en peren kopen, in totaal 16kg. We hebben daarvoor € 16; 50 beschikbaar, en de appels kosten € 1=kg, en de peren € 1; 05=kg (ze zijn in de bonus).
Met a het aantal kg appels en p het aantal kg peren, krijgen we de volgende
vergelijkingen.

U ziet dat de lijnen bijna parallel lopen en dus dat het stelsel niet zo geschikt is
voor de toepassing van een iteratieve methode.
We kunnen hetzelfde probleem echter ook anders formuleren: Met f het
aantal kg appels plus peren, d.w.z. het aantal kg fruit, en g het aantal kg peren
maal , krijgen we nu de vergelijkingen f ¼ 16 en f þ g ¼ 16; 5. Het idee
van de tweede vergelijking is dat je per kg fruit je € 1 moet betalen met een
opslag van € 1 voor iedere  kg peren, immers per kg zijn peren € 0; 05 duurder. Het bijbehorend plaatje ziet er als volgt uit,

en u ziet dat dit equivalente stelsel vergelijkingen –u komt met dezelfde hoeveelheid appels en peren thuis– veel beter geconditioneerd is.
     



De boodschap die ik hiermee wil overbrengen is dat je een stelsel lineaire
vergelijkingen altijd kan herformuleren tot een goed geconditioneerd stelsel
door het kiezen van een geschikte zogenaamde basis. In ons voorbeeld gaf de
basis f#kg appels; #kg pereng een slecht geconditioneerd stelsel, en de basis
f#kg fruit; #kg peren  20g een goed geconditioneerd stelsel. In het algemeen is de uitdaging het vinden van een geschikte basis.
Invloedrijk werk op het gebied van conditionering van lineaire stelsels is
verricht door mijn promotor van der Sluis.

Differentiaalvergelijkingen
Ik zal nu mijn presentatie toespitsen op het oplossen van differentiaalvergelijkingen. Hier ziet u een voorbeeld van zo'n vergelijking.
 0
u ðtÞ ¼ cos t ðt > 0Þ
¼)uðtÞ ¼ sin t
uð0Þ ¼ 0
De afgeleide van de gezochte functie u van t moet gelijk zijn aan de cosinus
van t, en uð0Þ moet 0 zijn. Wellicht weet u nog van de middelbare school dat
de oplossing gelijk is aan sin t. Inderdaad is sin0 t ¼ cos t en sin 0 ¼ 0.
Het tweede voorbeeld betreft de Korteweg-de Vries vergelijking:
@t ðx; tÞ þ @x3 ðx; tÞ þ 6ðx; tÞ@x ðx; tÞ ¼ 0:
Deze derde orde niet-lineaire partiële differentiaalvergelijking beschrijft het
gedrag van golven in ondiep water. Korteweg was de eerste hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Samen met zijn promovendus de
Vries publiceerde hij over deze vergelijking in . Ons instituut is vernoemd
naar beide onderzoekers.
Het volgende voorbeeld betreft de hoek  van uitwijking van een slinger van
lengte ‘ op tijdstip t. Hier ziet u een kleine schets.

8
g
00
>
<  ðtÞ þ sin ðtÞ ¼ 0ðt > 0Þ
‘
ð0Þ ¼ 0
>
:
d
dt ð0Þ ¼ 0



 

De kracht die op de slinger werkt is m  g waarbij m de massa van de kogel is,
en g de zwaartekrachtversnelling. Als je deze kracht ontbindt in de richting
waarin de slinger kan bewegen, en een component loodrecht daarop, dan vind
je vrij snel de vergelijking voor ðtÞ. Het probleem met deze, en vrijwel alle
differentiaalvergelijkingen is dat de oplossing niet bepaald kan worden, of, preciezer gezegd, niet bepaald kan worden in termen van eindig veel elementaire
functies. Om ðtÞ te leren kennen zal deze functie benaderd moeten worden
op een computer m.b.v. een numerieke methode.
De observaties die we gemaakt hebben in dit eenvoudige voorbeeld van de
slinger gelden veel algemener. Wanneer je een wiskundig model maakt voor
een fysisch, chemisch of zeg biologisch verschijnsel m.b.v. natuurwetten (hier
de beweging van de slinger en de wet F ¼ ma) dan eindig je in bijna alle gevallen met een differentiaalvergelijking of eenstelsel van differentiaalvergelijkingen voor de gezochte grootheid danwel grootheden (hier de uitwijking van
de slinger). Behalve in een paar simpele uitzonderingsgevallen kunnen deze
vergelijkingen niet exact opgelost worden, en zal er een numerieke methode
gebruikt moeten worden om de oplossing binnen een gewenste tolerantie te
benaderen.
De vooruitgang in de ontwikkeling van de computers en dat van de numerieke wiskunde hebben het mogelijk gemaakt dat voor gecompliceerde stelsels
van differentiaalvergelijkingen een nauwkeurige benadering van de oplossing
in korte tijd gevonden kan worden. Dit heeft grote gevolgen gehad voor wetenschap en techniek. Vliegtuigen, auto's, ruimtevoertuigen, maar bijvoorbeeld
ook tegenwoordig medicijnen worden ontworpen m.b.v. numerieke simulaties.
Ook worden deze onder andere gebruikt voor weersvoorspellingen, dat van
klimaatveranderingen, en voor het onderzoeken van problemen uit de deeltjes- en astrofysica. Ik zal nu proberen u een indruk te geven hoe de oplossing
van een differentiaalvergelijking numeriek benaderd kan worden.

Numerieke oplossen (elliptische, partiële) differentiaalvergelijkingen
Een differentiaalvergelijking kan je schrijven in de vorm F ðuðtÞÞ ¼ 0 waarbij
F een differentiaaloperator is. Het probleem is dat je nu niet één vergelijking
hebt met één onbekende, of n vergelijkingen met n onbekenden, maar oneindig veel vergelijkingen met oneindig veel onbekenden, immers voor iedere t,
zeg in het interval ½0; 1, heb je een vergelijking en een onbekende, nl. uðtÞ. Er
bestaat geen algoritme om een dergelijke oneindige stelsel op te lossen, en we
gaan de oplossing dan ook benaderen.
     



Gegeven een geheel getal n, bekijken we alle mogelijke benaderende functies
van de volgende vorm, d.w.z., continue functies, welke stuksgewijs lineair zijn

t.o.v. een opdeling van ½0; 1 in n gelijke stukken. De theorie van differentiaalvergelijkingen geeft ons de a priori informatie dat de exacte oplossing van de
vergelijking een zekere gladheid heeft. Gladde functies, zoals onderstaande
rode functie, kunnen nauwkeurig benaderd worden door continue, stuksgewijs
lineaire functies zoals hier geïllustreerd. De maximale fout is van de orde n12 .

Iedere continue, stuksgewijs lineaire functie v kan geschreven worden als een
gewogen som van deze n þ 1 zogenaamde hoedfuncties,

en hier ziet u een voorbeeld van zo'n schrijfwijze.



 

In geval van een zogenaamde elliptische differentiaalvergelijking kunnen we
nu een stelsel van n þ 1 vergelijkingen opstellen voor de n þ 1 beste coëfficiënten ci . We lossen dit stelsel op met een iteratieve methode en hebben dan
de beste benadering gevonden van de oplossing van onze differentiaalvergelijking door een continue, stuksgewijs lineaire functie. Voor een grote nauwkeurigheid moet n groot zijn. Helaas stijgt met toenemende n het conditiegetal
van het stelsel vergelijkingen, en moeten er dus meer iteraties uitgevoerd worden, waarbij bovendien de kosten per iteratie stijgen. Een oplossing wordt geboden door de zogenaamde multi-grid, in het Nederlands, veelrooster methode.

Multi-grid
Ik zal u een schets geven van het idee achter de multi-grid methode. Laten we
veronderstellen dat n een macht van  is, d.w.z. n ¼ 2‘ met zeg ‘ ¼ 4. Dan
kunnen we de opsplitsing van ½0; 1 in n gelijke delen als volgt opbouwen. We
beginnen met één deel. Dit deel splitsen we in  gelijke delen, en die beide
delen splitsen we ieder weer in  gelijke delen. Na ‘ stappen hebben we de
gewenste opdeling gevonden.

Gebaseerd op deze manier van opdelen kunnen we een alternatieve basis
maken van de continue, stuksgewijs lineaire functies. Deze basis heet de hierarchische basis, en is een voorbeeld van een zogenaamde multischaal basis.

Als we de oplossing van de differentiaalvergelijking m.b.v. deze hierarchische basis gaan benaderen, dan eindigen we met precies dezelfde benadering
als bij gebruik van de eerdere basis van hoedfuncties. Het voordeel is echter
dat het lineaire stelsel dat we nu op moeten lossen een conditiegetal heeft dat
niet stijgt met toenemende n. De basis is goed geconditioneerd, uniform in n.
Als gevolg hiervan is het aantal benodigde rekenoperaties evenredig met n. Dit
is het best mogelijke resultaat dat we kunnen verwachten, immers je kunt geen

     



n vergelijkingen met n onbekenden oplossen zonder voor iedere onbekende in
ieder geval enig werk te verrichten.
De multi-grid methode werd geïntroduceerd in de jaren  van de vorige
eeuw. Doorbraken in de theorie werden bereikt in de zeventiger tot negentiger
jaren door onder meer Hackbusch, Oswald, Bramble en Xu. Ook in Nederland
werd er actief onderzoek gedaan naar multi-grid met belangrijke bijdragen van
o.a. Hemker, Wesseling, Reusken, De Zeeuw, Koren en Oosterlee.

Adaptieve methoden
In het voorafgaande benaderde we de oplossing van de differentiaalvergelijking door een continue, stuksgewijs lineaire functie t.o.v. een opdeling van het
interval in n gelijke deelintervallen. Dit is vaak niet de beste keus. Veronderstel
dat de oplossing er zo uit ziet, en zij n ¼ 4.

Dan ziet de beste benadering die we kunnen verkrijgen er als volgt uit

Zouden we het interval echter in deze  stukken hebben opgedeeld,



 

dan hadden we de volgende, veel nauwkeuriger benadering verkregen

Het cruciale probleem is echter dat we de oplossing van de differentiaalvergelijking niet kennen, dus hoe kunnen we het interval nu zo gunstig mogelijk in
n delen opsplitsen?
Een adaptief algoritme is een loop van de volgende vorm:
.
Bereken de beste continue stuksgewijze lineaire benadering t.o.v. de huidige opdeling
.
Maak een schatting van de fout (via het residu)
.
Deel die deelintervalllen in twee gelijke delen waar de foutschatting het
grootst is, en keer terug naar 
Hieronder ziet u een paar iteraties van het adaptief algoritme geïllustreerd.

Dit soort adaptieve methoden werd geïntroduceerd door Babuska in de zeventiger jaren. Hoewel ze al snel geïmplementeerd werden in commerciële
softwarepakketten duurde het tot  voordat door Dörfler bewezen werd
dat de rij van benaderingen welke opgeleverd worden door het adaptief algoritme naar de exacte oplossing convergeert. Dit resultaat, hoezeer ook belangrijk, toont nog niet aan dat het gebruik van adaptieve methoden voordelen
biedt. Immers ook niet-adaptieve methoden gebaseerd op uniforme verfijningen zijn convergent. Vanaf  verschijnen er bewijzen die aantonen dat
adaptieve methoden convergeren met de best mogelijke snelheid, met andere
woorden, dat deze methoden de optimale keuze maken van de deelintervallen
welke verder verfijnd moeten worden.
Deze optimaliteit was uiteraard al waargenomen in concrete voorbeelden.
Echter zonder een wiskundig bewijs, kun je er niet vanuit gaan dat dit ook
optreedt in een volgend geval. Naast abstractie is het concept van een bewijs
     



de andere pijler van de wiskunde. Gedurende een korte periode heb ik in een
toegepaste wiskunde sectie gewerkt waar het expliciet verboden was om tijdens
een colloquiumvoordracht een bewijs te tonen. Ik was daar duidelijk niet op
mijn plaats.

Huidig en toekomstig onderzoek
Hoewel het te technisch wordt om in details te treden wil ik een paar woorden
wijden aan het onderzoek dat ik samen met mijn promovendi en met veelal
buitenlandse collega's de laatste paar jaar heb uitgevoerd en dat ik in de komende paar jaar hoop voort te zetten.
Samen met mijn promovendus Tammo Jan Dijkema hebben we succesvol
gewerkt aan adaptieve tensor product approximatie. Het doel was om de oplossing van differentiaalvergelijkingen in meer dimensies met dezelfde convergentiesnelheid te benaderen als die in één dimensie.
De resultaten die ik tot nu toe genoemd heb zijn voornamelijk toepasbaar
op zogenaamde elliptische differentiaalvergelijkingen. Er zijn echter nog andere belangrijke klassen van differentiaalvergelijkingen. Zo werkt mijn collega
Chris Stolk aan het oplossen van hyperbolische differentiaalvergelijkingen, of
preciezer gezegd, aan inverse problemen gerelateerd aan zulke vergelijkingen.
Zijn onderzoek heeft belangrijke toepassingen in de geofysica.
De aanpak die wij volgen voor tijdsafhankelijke differentiaalvergelijkingen is
om de differentiaaloperator te schrijven als een begrensd inverteerbare afbeelding tussen twee Hilbert ruimten. Indien we die ruimten uitrusten met wavelet
bases, dat zijn andere voorbeelden van multischaal bases, dan krijgen we een
equivalent stelsel van oneindig veel vergelijkingen met oneindig veel onbekenden. Op dit stelsel passen wij een iteratieve methode toe. Hoewel ik eerder het
tegendeel beweerd heb, blijkt dit onder omstandigheden toch mogelijk te zijn.
De grootste uitdaging is hier het bewijzen van de begrensde inverteerbaarheid
van de operator tussen geschikt gekozen ruimten.
Ik heb ooit besloten mij te specialiseren in de numerieke wiskunde, hoewel
ik ook algebra een heel leuk vak vond. De belangrijkste reden om deze kant op
te gaan is dat ik hierin heel goed en inspirerend les heb gekregen van mijn
leermeesters Gerard Sleijpen en Professor Bram van der Sluis. Professor van
der Sluis, mijn latere promotor, is helaas overleden in .
Een tweede reden waarom dit vakgebied mij aantrok is de relevantie voor
toepassingen ook buiten de wiskunde. Dit laatste kan echter ook wel eens een
nadeel zijn. Het kan gebeuren dat je een methode A construeert waarvoor je
kan bewijzen dat die asymptotisch, d.w.z. voor voldoend grote problemen,


 

sneller convergeert dan een bestaande methode B. Binnen grote delen van de
wiskunde zou je nu tevreden kunnen zijn met dit interessante resultaat. Binnen de numerieke wiskunde heb je echter de plicht aan te tonen dat jouw
methode A voor praktisch realiseerbare probleemgroottesin ieder geval concurrerend is met methode B, zo niet beter. Soms valt dit tegen, en moet je
naar een grotere computer gaan om grotere problemen te kunnen doorrekenen. Grote computers zijn tegenwoordig parallelle computers, en die laten zich
vaak moeilijker programmeren. Mijn huidige promovendus Nabi Chegini is
hard aan het werk om onze adaptieve algoritmen te paralleliseren.

Slot
Tot slot wil u allen van harte bedanken voor uw belangstelling. Ik bedank het
college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam voor het in mij gestelde vertrouwen. Mijn collega's van het KdV bedank ik voor de plezierige
werksfeer op ons instituut. Mijn vrienden en familie wil ik hartelijk bedanken
voor het geven van kleur aan mijn leven buiten het werk. Dat geldt natuurlijk
in het bijzonder voor mijn lieve vrouw en kinderen, Thessa, Lars en Niek. Ik
ben blij dat mijn moeder en schoonmoeder deze voor ons bijzondere dag met
ons meemaken.
Ik heb gezegd.
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