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Gaussditemukantelahmeninggal padapagi hari di tempat Aktifitas utama yang langsungbisa ditebak adalahdalam
tidumya. Sampaiakhir hidupnya selain karya-karyayang hal pengajaran.Banyak mata kuliah matematikadi Fakultelah tepublikasikan,masih banyak karya-karyanyayang tas Teknik dan Farmasi Ubaya di ajar oleh staf pengajar
belumterpublikasiyang dilanjutkan oleh matematikawan dari bidang MatematikadepartemenMIPA Lrbaya.Pengalainnya.
iaran mata kuliah matematikauntuk dua fakultasdiberikan
Beberapakarya Gaussadalah Hukum Bade, TeoremaBi- untuk mahasiswadari semestersahrsampaidengantujuh.
nomial dan Arithmetic-GeometricMean, Hu,ku;mQuadr- Kemampuan yang bervariasi dari mahasiswadan minat
atic Reciprocity, dan Teori Bilangan Prima (1792-1795). mahasiswayang rendah,karenamenganggapmata kuliah
Pembuktian yang tepat Hlkum Quadratic Reciprocity matematika hanya alat yang bisa dilupakan, merupakan
(1796). PembuktianTeoremaFundamentalAljabar (1799). tantangantersendiribagi staf pengajardepartemenMIPA.
Publikasi buktt DisquisitionesAritmeticae (Discourseson- Jawabanuntuk tantangan tersebut memerlukan upayaArithmetic) yang berisi teori bilangan dan konstruksi segi upayayang intensif dan keatif.
17 sama sisi denganpenggarisdan kompas,memprediksi Beberapaaktifitas yang dilakukan staf departemenMIpA
posisi planetCeressecarateliti, pembuktiandugaanFer- Ubaya untuk menghadapi tantangan antara lain:
mat yang berhubungandengan bilangan (1801). Publikasi l.Mensadakanrefreshmentuntuk mahasiswabaru Fakulbuku Theoria Motus Corporum Coelestiumin Seclionibus tas Tek;ik Ubaya
Conicis Solem Amhientium (Theory of the Movement o./ 2.Menerbitkan buku Kalkulus unhrk mahasiswateknik
Heavenll' Bodies) (1809). Publikasi Disquisitionesgener- yangdiharapkan memudahkanmahasiswauntuk belajar
ales circa serieminfinitam, sebuahpembahasanmendalam mata kuliah Kalkulus I di Fakultas Teknik Ubaya
tentang deret dan pendahuluanfungsi hipergeometri,Pu- 3.secaraterus-menerusmenerbitkandiktat atau memperbllkasi Methodusnova integroliuyt vapys w| opproxim- baharuinyasesuaidenganperkembangankurikulum yang
ationem inveniendi, sebuahessai praktislentane, agro,ksditerapkin oleh Fakultastitn* UUaya.
imasi integral, publikasi Beslimmungder Genauigkeitder
Beobachtingen', sebuah pembahas'antentang Jstimator Dalam hal penelitian, bidang matematikaUbaya masih
statistic,publikasi Theorii attractionis corporim sphaero- dalam upaya memantapkan topiktopik yang berguna
idicorum ellipticorum homogeneorummetiodus nova trac- dalam konteks ubaya, dalam artian dapat dipakai untuk
kerjasamadenganFakultasyang ada di ubaya' terutama
nova tractata, terfokus padi teori potensial
'(tidak (1816-1820). FakultasTeknik Selamaini telah
stafpangajarmatematika
KeberadaanGeometri Non-Euclid
dipublikasikan;
departemen
MIPA
telah
mengeluti
dua topik dalambidang
(1g23). Memperkenalkangeometri diferensial, publikasi
bisquLisitioneigenerales iirca superfcies, yang berisi matematikayaitu:
j;|lga Theorema Egregrium (1828;. l.Sistim dinamik merupakansalahsatu topik dari mateGaissian ,u*itur"
publikasi sebuahrisalah tentang optik ying -eru-uskrn matika terapan. Sedangkanmatematika terapan sendiri
suatu formula unruk menghitun'gposisi din ukuran 6u.1 adalah cabangmatematika yang focus utamanyaadalah
bayanganoleh lensadengai panjing fokus tertentu(1841). aplikasi matematikapada cabangilmu pengatahuanyang
lain. Aplikasi matematika antara lain analisis numeric,
(Endah/Joice)
sistim dinamik, matematika teknik, pemogramanlinier,
optimisasi.
dan banyaktopik lainnya.
2.Teorigraf merupakantopik dalambidangkombinatorik.
Sedangkankombinatorik adalahsalah satu cabangmatematika. Perkembanganteori graf sangatcepat beberapa
puluh tahunbelakanganini. Hal ini ditunjangoleh perhrmbuhan dan pemakaiankomputer yang luar biasa. Banyak
teori dari ilmu komputer menggunakanteori graf untuk
menyelesaikanpersoalan-persoalannya
Beberapapublikasi dan seminaryang dilakukan oleh staf
Sepertiyang telah dgelaskanpada edisi 2 Bulletin MIPA penhgajar matematika departemen MIPA antara lain:
yang lalu, bahwamisi depertemenMIPA UniversitasSura- 1.On (4,2)-digraphscontaininga cycle of length 2, bersabaya (Ubaya) sebagaisuatusupportsystemdi lingkungan ma Edy Tri Baskoro,Bulletin of MalaysianMathematical
Ubaya, hal itu juga mewarnaisemuastruktur yang ada di SciencesSociety, second series,23, 2000, pp. 79-91
dalam departementersebut. Sebagai salah satu bidang 2.Graf Split K_(2nln) tidak sisi ajaib untuk n3(mod8) dan
studi yang ada di dalam departemenMIPA, bidang Mate- tidak sisi ajaib secarakuat untuk setiap n > 3. Journal of
matika departemenMIPA Ubaya mengimplementasikan- the IndonesianMathematicalSociety,Vol. 9 No. 2, 2003,
nya dalamsegenap
aktifitasnya..
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3.DigraphEksentrisdari TurnamenTransitif dan Regula4 kembangkanmula-mula oleh Leonhard Euler ( 1707Jurnal Malematika dan Ilmu PengetahuanAlam, Vol. 8 1783), seorangmatematikawanasal Swiss,dari paperyang
mula-mula ditulis pada tahun 1736. Sampai sekarangteor
No. 2, Agustus2003,pp. 63769.
4.On eigenvalue'of a second order equation with time i graf telah berkembangdengan pesat, terdapat28 topik
dependentdamping cofficient and 2-periodicboundary yang diketahui saat ini, antara lain: Tree, Prefect graph,
conditions, Presentedon seminar nasional matematika Dominating, Labeling, Random graph, dan banyak topik
ranting, dan topik malainnya Berikut ini skema cab6-n"g,
JurusanmatematikaFMIPA LINPAD.
5.On eigenvalue of a second order equation with time tematika, dengan detrl dituj ukan pada random graph
dependentdamping coefficient and -periodic boundary (graf acak).
conditions,Presentedon intemational confetenceon researchand educationin mathematics,Institute for mathematical research,Departmentof mathematics,Universiti
PutraMalaysia,April 2003.
Semitrivial solutronof an autoparametncsystemwith primary systemhas periodic damping coefficient, Presented
on intemationalconferenceon mathematicsand its applications,SEAMS-GMU,July 2003.
Upaya untuk meningkatkan kemampuan meneliti staf
pengajarmatematikadepartemenMIPA tlbaya selalu diupayakandenganbermacamcara antaralain denganaktif
mengikutiseminardan konferensimatematikadi Indonesia
denganitu diharapkanbisa memperolehinformasi dan ide
dalambidangpenelitianmatematika.
Walaupunsebagaisuatudepartemenlayanandi lingkungan
UniversitasSurabaya,peran pengabdianpada masyarakat
juga tetapdilakukan.Beberapakali kesempatan
untuk menjadi juri padakegiatanlombamatematikauntuk siswaSMA di Ubayatelahdilakukanoleh staf penga.
teory of random graph) mulai berkemMIpA Lrbaya.Kemudianyang paring gr
apa paper yang ditulis oleh Paul Erdos
dilakukan adalah pelatihan MAPLE ur
ang ahli combinatorics asal Hungaria
tika SMA se-surabaya.Pelatihanyang
)' dari tahun 1950 sampaidengantahun
ru matematikadari 22 SMA di Sura
ggunakan metoda yang diadopsi dari
sambutanyang positif dari para guru tt
k menunjukkan keujudan atau keberalihatkandenganupayauntuk membuatp,

supervisi
dengan
sMA-sMA-tertenn.r

matematikadepartemenMIPA Ubaya.(H

J.ilF"Ht#ln.ffi,?ffi:?:l"5Xl

reluang pada teori graf me-irpakanlomyang
besar.Disebut lompatanbesarkarena
patan keilmuan
teori peluangbekerja'@ilavariable acak (random variable)
di daerahbilangan riil (dalam bahasamatematika disebut
dengan daerah terukur atau measurable),sedangkanteori
graf bekerja pada himpunan ( titik, garis atau busur ) yang
j umlah unsurnya berhingga dan terhubung
( finite dan countable).
Berdasarkan Amencan Mathematical Society (AMS) Penggunaanmetode peluang pada cabang matematika
subjectclassification,matematikaterdiri dari 63 cabang,tidak hanya dimonopoli oleh teori graf. Metode peluang
antaralainHistory, Logic and foundation,Number theory digunakan juga pada geometri ruang Banach, analisis
K-theory Fouriei analysis, Combinatorics, dan banyak Fourier, teori bilangan, ilmu computer dan banyak cayang lainnya. Kemudian kalau kita khususkanpada com- bang yang lain. Tapi tidak ada cabang lain selain teori
ierpecah lagi manjadi 5 ranting yainrEnumera- graf yang menggunakanmetode peluang dengan lebih
6ina:torics,
tive, Design, Algebraic, Eitremal, dan Theory graph. alami. Karena metode peluang dalam teori graf mengDiantara semua ianting matematika tersebut, teori graf gunakankonsep-konseppeluang yang paling dasaruntuk
diakui sebagairanting yang paling bungsu.Teori graf di- mendapatkanhasil yang menakjubkandalam teori graf.

