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Stellingen behorende bij het proefschrift
ALGEBRAIC POLYNOMIAL SYSTEM SOLVING
AND APPLICATIONS
I.W.M. Bleylevens, 9 December 2010.
1.

De Stetter‐Möller matrixmethode biedt een strategie voor het oplossen
van een stelsel polynoomvergelijkingen. De hierin benodigde matrix‐
vector berekeningen kunnen worden uitgevoerd met behulp van een
nD‐systeem representatie die de expliciete constructie van de matrix
vermijdt. Deze aanpak heeft een lineaire complexiteit in de totale graad
van het stelsel en leidt tot een toename van de efficiency in de
berekeningen.
(Dit proefschrift, hoofdstuk 5)

2.

Het gebruik van een iteratieve Jacobi‐Davidson eigenwaardesolver
maakt de Stetter‐Möller matrixmethode aantrekkelijk om toe te passen
bij polynomiale optimaliseringsvraagstukken. Snelheidswinst kan
worden bereikt door bestaande solvers dusdanig aan te passen dat
focussering op de kleinste reële eigenwaarde, projectie op de Stetter
structuur van de eigenvector, en het gebruik van alternatieve
operatoren in de correction equation mogelijk is.
(Dit proefschrift, hoofdstuk 6)

3.

De oplossingsmethode van Hanzon, Maciejowski en Chou (2007) voor
het H2‐modelorde‐reductieprobleem van co‐orde 1 kan worden
uitgebreid naar co‐orde 2. Dit leidt tot een polynomiaal eigenwaarde‐
probleem met één parameter, dat kan worden omgezet naar een
gegeneraliseerd eigenwaardeprobleem, dat, op zijn beurt, numeriek
stabiel kan worden opgelost na afsplitsing van het singuliere deel van
het bijbehorende matrix pencil.
(Dit proefschrift, hoofdstuk 10)

4.

Het H2‐modelorde‐reductieprobleem van co‐orde 3 kan worden
geformuleerd als een polynomiaal eigenwaardeprobleem met twee
parameters. Dit kan worden omgezet naar een aantal polynomiale
eigenwaardeproblemen met één parameter die met standaard
methoden kunnen worden opgelost.
(Dit proefschrift, hoofdstuk 11)

5.

De ontwikkeling van computationele rekenkracht heeft meer baat bij
een netwerk van vele ‘simpele’ processoren, zoals GPU’s, waarin
parallel gerekend wordt, dan bij één enkele geavanceerde sequentiële
processor, zoals een CPU.

6.

Mensen met bovengemiddelde wiskundige capaciteiten hebben dat te
danken aan een efficiënte communicatie tussen linker‐ en
rechterhersenhelft en niet, zoals vroeger werd beweerd, door een
‘knobbel’.

7.

Wiskunde is net als fotografie: beide vereisen passie en creativiteit,
voor de beoefenaars zijn beide vakgebieden intrigerend en vol
onverwachte wendingen en er is altijd wel een onbekende parameter
die opzienbarende uitkomsten veroorzaakt.

8.

Bij het beoordelen van leren en werken in groepsverband leidt de
toepassing van self‐ en peer‐assessment, tezamen met de klassieke
groepsbeoordeling, tot een beter gebalanceerd oordeel, doordat er
naast de beoordeling van de groep in zijn geheel, tevens gereflecteerd
wordt op het individueel functioneren binnen de groep.

9.

Een enkeling is genoodzaakt tijdens zijn promotietraject goed na te
denken over zijn eigenwaardeprobleem.

10. Verwachtingen zijn dooddoeners.
11. Not everyone understands house music; it’s a spiritual thing, a body
thing, a soul thing.
(Eddie Amador)

