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auteur met diverse coauteurs. In vier hoofdstukken wordt een ab-

stracte theorie opgebouwd die het mogelijk maakt benaderingen

van oplossingen van niet-lineaire gewone differentiaalvergelijkin-

gen te construeren. Het centrale idee is onder- en bovenoplossin-

gen te construeren via oplossingen van eenvoudiger vergelijkin-

gen.

Een systematische methode is de zogenaamde quasi-lineari-

satie, een methode afkomstig uit de theorie van dynamisch pro-

grammeren. Stel dat men oplossingen van de differentiaalvergelij-

king u′ = f (t, u), u(0) = u0, waarbij u = u(t) een scalaire func-

tie is, u′ de afgeleide van de functie u aangeeft en u0 een gegeven

beginconditie is, wil benaderen. Als de niet-lineariteit f convex

in u is, en men de functie g(t, u, v) = f (t, v) +
∂ f
∂u (t, v)(u − v) in-

voert, dan geldt f (t, u) = maxv g(t, u, v). Met als gevolg dat voor

iedere scalaire functie v de oplossing van de differentiaalvergelij-

king w′ = g(t, w, v), w(0) = u0 kleiner of gelijk is aan de op-

lossing u van de originele vergelijking. Dus de ‘quasi-linearisatie’

van een convexe functie f levert op een natuurlijke manier on-

deroplossingen voor de oplossing van de originele vergelijking.

Samen met standaard (monotone) iteratieve technieken kan men

op deze manier een monotone rij onderoplossingen construeren

die naar de oplossing van de originele vergelijking convergeert.

Het doel van de auteurs is om deze techniek te generaliseren

naar algemenere klassen van niet-lineariteiten. De vraagstelling is

om uitgaande van de gegeven methoden en technieken de mini-

male voorwaarden te bepalen waaronder deze technieken doel-

treffend kunnen worden toegepast. Dit levert een algemene the-

orie zonder concrete motivatie of gericht doel. Kortom, een aar-

dig boek voor de bibliotheek, maar niet geschikt voor thuis op de

plank. S.M. Verduyn-Lunel
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According to the Series Preface this textbook is suitable for use

in advanced undergraduate and beginning graduate courses. Its

contents are divided into four parts, covering a wide range of

topics in Numerical Mathematics: (I) Getting Started, (II) Numeri-

cal Linear Algebra, (III) Around Functions and Functionals, and (IV)

Transforms, Differentiation and Problem Discretization. My global

impression of the book is very pleasant. The quality of print, pa-

per, lay-out is high. Text, figures, tabulars, examples, algorithms

and exercises are well-spread over the entire length and their re-

spective amounts appear well-balanced. Many of the algorithms

are implemented in the form of short Matlab programs, so that ev-

eryone can do some experimenting without significant program-

ming effort. A very wide range of topics is treated; in fact, many

more than a standard package in undergraduate teaching could

ever manage. But even though almost all topics can be considered

relevant and up-to-date in today’s numerical analysis culture, it

seems that the authors do not always know when to stop. Instead

of omitting a topic, they rather present a short summary with the

basic definitions and references. The style of writing is slightly

informal in the text parts, but rather rigorous in the proofs of the

theorems, which are in a smaller print than the main text. When

proofs are lacking, references are given.

Each of the thirteen chapters (apart from the two in Getting

Started) ends with an illustration of the methods in applications or

research contexts. This attempt to show the relevance of the topic I

consider to be very valuable. I downloaded the Matlab programs

from the author’s webpage and was pleasantly surprised by the

performance.

Of course there are errors in this book. To give an example:

the Arnoldi Method for unsymmetric linear systems (also called

FOM)is treated. Then a numerical experiment is given to illus-

trate it. First surprise is, that the method is tested on an equation

Ax = b where A is a symmetric matrix (the tridiagonal (-1,2,-1) ma-

trix of dimension 100) for which FOM reduces to Conjugate Gra-

dients. The convergence of this method applied to this particular

example is shown to stagnate until iteration 49, and takes place

almost completely in the one iteration afterwards. This strongly

suggests that the system has dimension 50 instead of 100. How-

ever, the text that comments on the convergence is the following:

“Notice the sudden, dramatic reduction of the residual, which is

a typical warning that the last generated subspace is sufficiently

rich to contain the exact solution of the system”. This “sufficiently

rich” suggests that the authors never suspected that accidentally,

they might have worked with a 50 times 50 matrix. To support

my claim that they did indeed work with the wrong matrix: the

same numerical example Ax = b with the same A and b and the

same initial vector for the iteration is used in the paper O. Axels-

son, Optimal preconditioners based on rate of convergence estimates for

the conjugate gradient method by Ayelsson, 1999.

It is a disappointment that the authors do not mention the

Arnoldi algorithm for approximating eigenvalues — even though

for large and sparse matrices, its implicitly restarted version has

been the method of choice in the past decade. The linear algebra

part (Part II) of the book merely treats the power method, the QR

algorithm and the Lanczos method for symmetric matrices, and

only mentions that there exists something like unsymmetric (bi-

orthogonal) Lanczos. Together with the fact that there are many

references to the standard work Matrix Computations of Golub and

Van Loan (1996). I have some doubts about Part II: personally, I

will continue to use Golub and Van Loan as a standard reference

for Linear Algebra, and when it comes to teaching this topic, I

would be hesitant to use a textbook that does not even mention

the Arnoldi method for eigenvalue computation.

In Parts III and IV, we find topics like rootfinding, polynomial

interpolation and numerical integration. There are also more ad-

vanced chapters on nonlinear systems and numerical optimiza-

tion and on orthogonal polynomials and approximation theo-

ry, with applications to more advanced numerical integration

schemes. In surprising contrast, only very little attention is paid

to numerical differentiation, and without taking into account the

effects of finite precision arithmetic. As an example of a topic

that might have better been omitted instead of rushing through

it: section 10.11 introduces the Fourier-, Laplace-, Z-, and wavelet

transform; the authors even find space to apply them within the

thirteen pages they reserved for them. Finally, there are chapters

on two-point boundary value problems and advection-diffusion
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problems and on parabolic and hyperbolic initial boundary value

problems, including up-to-date methods for their numerical solu-

tion.

In my opinion, the book is more suited as a reference work for

researchers than as a textbook for students. Many topics are only

briefly touched, whereas other topics are analyzed in too much

depth. This gives the whole an ambivalent character. I found Part

II rather weak, whereas, in contrast, I found Parts III and IV much

more appealing. Nevertheless, with all Matlab programs and the

pleasant lay-out, I will most probably look into the book again

from time to time. J. Brandts
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De Outlooks serie is een gezamenlijke onderneming van Cam-

bridge university press en the mathematical association of Ame-

rica. De serie is bedoeld om het samenspel tussen wiskunde en

andere wetenschappen te verkennen. De samenstelling van de re-

dactie staat garant voor interessante en verantwoorde teksten.

De auteur is een specialist in 3-dimensionale variëteiten, kno-

pentheorie en toepassingen van grafentheorie op moleculaire

structuren. Zij schrijft in het voorwoord dat het haar bedoeling

is geweest om een leerboek te schrijven voor wiskundestudenten

en wetenschappers in scheikunde en moleculaire biologie over de

topologie die nodig is om deze verbanden te beschrijven.

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat het op de eerste plaats

een boek is over knopentheorie en grafentheorie. Hoofdstuk 1

(Stereochemical Topology) biedt in 31 pagina’s een overzicht van

wat er zoal te beleven valt in de volgende hoofdstukken. Het be-

langrijkste en steeds terugkerende thema is de chiraliteit. Het gaat

om de vraag of een in de 3-dimensionale Euclidische ruimte in-

gebedde structuur (een graaf of een molecuul) kan worden ge-

deformeerd (met de nodige beperkingen) naar zijn spiegelbeeld.

Kan dat wel, dan heet die structuur achiraal, anders chiraal. Er

zit een hele wereld van verschil in de toevoeging “met de nodige

beperkingen”. Bij moleculen heeft men te maken met eisen van

starheid.

Verder is er de vraag of een achirale structuur een symmetri-

sche representatie heeft. Is dat niet het geval, dan heet die struc-

tuur (naar mijn gevoel toch een beetje onnadenkend) een ‘rubber

glove’: een rechter handschoen kan, door hem binnenstebuiten te

keren, met zekere rigiditeit worden gedeformeerd in een linker

handschoen, maar er is geen symmetrische vorm met dezelfde ei-

sen aan rigiditeit.

Bij grafen is er nog het begrip intrinsiek chiraal, wat wil zeggen

dat iedere inbedding chiraal is. Flapan heeft een belangrijke rol

gespeeld in het karakteriseren van intrinsiek chirale grafen met

behulp van het bestaan van zekere automorfismen. Dit wordt be-

handeld in hoofdstuk 6.

Er worden veel voorbeelden gegeven van chemisch chirale

moleculen en van topologisch chirale grafen en knopen. Zo wordt

in hoofdstuk 5 aangetoond dat de complete graaf op 4n + 3

(n ≥ 1) punten intrinsiek chiraal is, en in hoofdstuk 3 wordt dat

gedaan voor de Möbius ladder met een oneven aantal (≥ 3) tre-

den. Rubber gloves zijn het belangrijkste onderwerp van hoofd-

stuk 4.

Het boek is doorspekt met opmerkingen (inclusief verwijzin-

gen) over resultaten en ontwikkelingen in knopentheorie, grafen-

theorie, moleculaire biologie en scheikunde. Het laatste hoofd-

stuk is gewijd aan DNA.

De index is heel bruikbaar, en de literatuurlijst is uitgebreid.

Zowel moderne als oudere klassieke publicaties zijn erin opgeno-

men. Verder komen er ook relevante (meestal moderne) werken

op scheikundig en moleculair biologisch gebied in voor.

Ik betwijfel of Erica Flapan erin geslaagd is om een begrijpe-

lijk verhaal te schrijven voor de betrokken biologen en chemici.

Ik acht het wiskundig tamelijk hoog en de instap vergt toch wel

redelijk veel kennis over homotopie, groepentheorie, polynomen.

Dat neemt niet weg dat het een schitterend boek is met veel uit-

zichten. Het zou ook kunnen dienen als een leidraad voor een

cursus knopentheorie. Elk hoofdstuk is voorzien van een uitge-

breide serie vraagstukken. Er zijn geen uitwerkingen of antwoor-

den. P.W.H. Lemmens
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In zijn voorwoord geeft de auteur een waarheidsgetrouwe be-

schrijving van wat dit boek wel en niet is. Het is de, naar zijn

smaak, ideale topologische voorkennis voor een student die later

differentieerbare variëteiten en differentiaalmeetkunde wil bestu-

deren. Er wordt dan ook speciale aandacht besteed aan groepac-

ties, oriëntatie en afbeeldingsgraad. Tevens heeft hij getracht het

boek een voorbereiding te laten zijn op algebraïsche topologie.

Dit heeft tot gevolg (en dat erkent de auteur ook ten volle)

dat dit boek lastig te classificeren is. Het is geen leerboek voor

algemene topologie en zeker niet voor topologische variëteiten.

Belangrijke onderwerpen die wegens de speciale opzet ontbre-

ken zijn metriseerbaarheidsstellingen, de stelling van Tychonoff

voor oneindige producten, aftelbaarheidszaken, functieruimten,

PL-theorie, bundels, karakteristieke klassen, laag-dimensionale

meetkundige topologie.

Van de andere kant zijn er genoeg onderwerpen die wel wor-

den behandeld en die dit boek mogelijk interessant maken voor

een cursus topologie die past in een analytisch gericht studiepad.

Ik vind het bijzonder jammer dat de ‘eindige’ versie van Tycho-

noffs stelling geen gevoel ontwikkeld voor het oneindige geval.

Ook is er te weinig systematische aandacht voor de geschiedenis.

Zo komen bijvoorbeeld de begrippen ‘Brouwer fixed point theo-

rem’ en ‘Euler’s formula’ ter sprake zonder zelfs maar een jaar-

tal te noemen. Een ander punt dat ik vaker signaleer in moderne


