
Brieven 
 
Over de erfc-functie in ‘Van Edelman 
naar Bruggeman 

In het verhelderende en instructieve artikel 
van Theo Olsthoorn ‘Van Edelman naar 
Bruggeman’, in Stromingen, jrg 12, nr 1, pag 
5–12, wordt een verband gelegd tussen de 
formules van Edelman en de n-de geïte-
reerde errorfunctie ( ni erfc ), zoals gegeven 
door Bruggeman (1999). 

De functie ni erfc( )u  kan door middel van 
een recurrente betrekking gebaseerd op 

n-1i erfc  en n-2i erfc  gevonden worden, door 
het verschil te nemen van deze twee func-
ties, beide nog vermenigvuldigd met een 
factor (respectievelijk /u n  en 1 /(2 )n ). Als 
startfunctie heeft men nodig 

0i erfc( ) erfc( )u u=  en 
2-1 2erfc( ) exp( )i u u

π
= − . Zoals Theo 

Olsthoorn al verwoordt in de appendix is 
het nodig om over een nauwkeurige imple-
mentatie van de erfc -functie te beschikken. 
Hij gebruikt de bij velen bekende imple-
mentatie uit Abramowitch en Stegun (1964, 
(7.1.26)), met een absolute fout kleiner dan 
1,5 ∗ 10–7  over het gehele argument-bereik. 
Dat lijkt goed, maar het kan veel beter voor 
weinig meer rekenwerk. Vanuit de wiskun-
dige litteratuur over dit onderwerp wil ik 
hier de hydrologische gemeenschap atten-
deren op een numerieke implementatie van 
de erfc -functie met een relatieve fout klei-
ner dan 1,0 ∗ 10–11, die ik zelf al vele jaren 
tot volle tevredenheid gebruik (Veling 
(1993)). Extra relatieve precisie is vooral 
van belang als men het verschil van twee 
erfc -functies nodig heeft, bijvoorbeeld bij de 
analytische oplossing van een convectie-
diffusieprobleem met een blok-belasting op 
de rand, of bij inverse modellering waarbij 
waarnemingen in de staart meegenomen 
worden. 

Ik verwijs hier naar de Fortran-code van 

een numerieke approximatie die al lang 
geleden gegeven werd door Cody (Cody 
(1969)). Deze code zal op de website van de 
NHV, onder het kopje Stromingen worden 
weergegeven, en kan ook opgehaald worden 
via http://www.hydrology.citg.tudelft.nl/ 
ERRORF.TXT. 

Ook het programmapakket Matlab 
maakt gebruik van dit algoritme. Het algo-
ritme bevat tevens een geschaalde versie 
van de erfc -functie, namelijk 

2exp( ) erfc( )u u− , 0u ≥ , en 

( )2exp( ) 2 erfc( )u u− − , 0u < . 

Op http://gams.nist.gov/serve.cgi/ 
ModuleComponent/9265/Fullsource/NETLI
B/erf staat een nog uitgebreidere versie met 
een relative precisie van 1,0∗10–18. 

Dit soort implementaties kan gevonden 
worden via de website http://www.netlib.no/ 
netlib/master/readme.html en ook via 
http://www.nr.com (Numerical Recipes). 
Meer informatie over methoden om de 
error-functie te berekenen kan worden 
gevonden in het boek van der Laan en 
Temme (1984). 
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Reactie van T.N. Olsthoorn 

Ik ben blij met deze aanvulling: het is altijd 
goed om ook verder dan de ‘bijbel’ Abramo-
witz en Stegun te kijken. 
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