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Abstract

Dit is wat genoemd wordt het ”abstract”. Hierin wordt in het kort, zonder for-
mules, uitgelegd waar dit korte artikel over gaat. Het probleem (de problemen) wordt
onder woorden gebracht, en er wordt verteld in hoeverre en met welke methodes deze
problemen in het artikel worden opgelost. Voor jullie project moet je denken aan een
een regel of 8.

Keywords: Dit zijn een vijftal sleutelwoorden die van belang zijn in dit artkel. Was het
een artikel over een nieuwe methode voor het numeriek bepalen van eigenwaarden met
behulp van bovendriehoeks-matrices, dan zouden hier kunnen staan de sleutelwoorden:
eigenwaarden, numerieke methoden, bovendriehoeksmatrices.

1 Introduction

Dit is de introductie tot het artikel. Hierin wordt nog eens wat uitgebreider uitgelegd waar
het artikel over gaat. Je zou kunnen zeggen: een uitgebreidere versie van de ”abstract”
Dit hoeft echter niet meer echt kort (zoals in de abstract): je mag echt de ruimte nemen
om goed en duidelijk onder woorden te brengen wat er gaat gebeuren in het artikel. Je
brengt zonder formules onder woorden wat het probleem is (of de problemen zijn), waar
de moeilijkheden zitten, in hoeverre oplossingen worden aangedragen, of deze bevredigend
zijn (zijn het nodige en voldoende voorwaarden, zijn ze nuttig, eenvoudig van structuur,
etc.). Tenslotte vertel je in een of twee alineas hoe het artikel is opgebouwd (in sectie 2
doen we dit, in sectie 3 doen we dat, en we besluiten met concluding remarks in sectie
4). De introduction is bij jullie project ongeveer 3/4 pagina lang.

2 Preliminaries and problem formulation

In deze sectie leg je uit, deze keer in volle wiskundige stijl, waar het artikel over gaat. Je
vertelt duidelijk welke notatie je gaat gebruiken (bijvoorbeeld: Rn is de n-dimensionale
Euclidische ruimte, Rm×n is de ruimte van alle m × n matrices met reeële coefficienten,
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etc.), Ook geef je definities die je wilt gaan gebruiken, kortom je schetst duidelijk het
kader waarin je aan het werk gaat.

Na dat gedaan te hebben kun je nu, in wiskundige taal, uitleggen wat het probleem is,
wat de problemen zijn, of wat je wilt gaan doen of aanpakken., wat er moet gebeuren. Je
kunt het geheel verduidelijken met goede uitleg en/of hier en daar een voorbeeld. Lezers
zijn heel dom, dus wees niet bang teveel op te schrijven om de zaak te verduidelijken.
Deze sectie zal ongeveer 1 1/2 tot 2 pagina’s lang zijn.

3 Main results

In deze uiterst belangrijke sectie geef je de oplossingen van het geformuleerde probleem
(de geformuleerde problemen) uit de voorgaande sectie. Dit moet in de vorm van correct
en precies geformuleerde wiskundige stellingen, met nette bewijzen. Eventueel formuleer
je voor het formuleren van de belangrijkste stelling(en) een of meerdere lemmas (deelre-
sultaten) die je in het bewijs van de stellingen gaat gebruiken. Het is een goede gewoonte
(die ik geleerd heb van M.L.J. Hautus) om voor het formuleren van een stelling een alinea
te besteden aan het uitleggen, in woorden, zonder wiskundige taal, wat de inhoud van
de stelling zal zijn. Dat verhoogt de leesbaarheid. Ook toelichtingen tussen de stellingen
verhogen de leesbaarheid. Voorbeelden zijn ook heel prettig voor de lezer. het maakt
alles wat concreter. Deze sectie heeft een lengte van ongeveer 2 to 2/ 1/2 pagina.

4 Concluding remarks

In deze korte sectie vat je nog eens samen waar het artikel over ging, wat het probleem
(de problemen) waren die bekeken werden, en wat de belangrijkste resulaten en conclusies
waren. Deze sectie heeft een lengte van ongeveer 1/3 pagina.

Het artikel eindigt tenslotte met een bibliografie:
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