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Samenvatting 

In dit verslag worden oplossingen gegeven van de golfvergelijking: 

'f xx. - ck.i:) tft.t = 0 

Monocbromatiscbe oplossingen van de vorm~(x,t) • iCx)e-iwt zijn eerder 

gegeven door Breunner [1] en Broer [2]. 

Hier worden twee nieuwe oplossingen van bet beginwaardenprobleem gecon

strueerd in de vorm van reeksen. Voor een van deze oplossingen is bet 

mogelijk voorwaarden aan te geven waaronder de reeks uniform in plaats 

en tijd convergeert. 
Deze nieuwe oplossingen zijn nauw verwant met voornoemde monocbromatiscbe 

oplossingen; de monocbromatiscbe oplossingen zijn te bescbouwen als bet 

asymptotiscb gedrag voor t...,c.o van de oplossing van een gescbikt begin

waardenprobleem. 
Verder wordt aandacbt gescbonken aan bet energietransport dat plaatsvindt 

als, bij bet beginwaardenprobleem, voor t ~ 0 Cf(x,t) zicb ontwikkelt. 
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I. TWEE OPLOSSINGEN VAN HET BEGINWAAR.DENPROBLEEM VOOR DE GOLFVERGELIJKING 

§1.1 Probleemstelling 

Zij c(x) 2x continu differentieerbaar voor - ... < x < +oo, en laat c(x) voldoen 

aan: 

0 <: Q.. ~ C(.X) .$ \o < - • (1.1.1) 

Laat y, (x) 2x en '(2. (x) lx continu differentieerbaar z1Jn voor -c.o < x < + oo. 

Het probleem waarvan in de rest van dit hoofdstuk de oplossing wordt gezocht, 

luidt dan: 

0 , (1.1.2) 

[o] (J.1.3) 

~t tx,o) =Yi (.>e.) • (1.1.4) 

l 
~(x,t) moet bovendien E C • 

(Cm is de verzameling van de functies 'f (x, t), -oo < x < +00, t ~ 0, die mx 

continu partieel differentieerbaar zijn; C is de verzameling van de continue 

functies tf (x, t).) 

We zoeken dus alleen "klassieke" oplossingen van (1. 1.2). 

Om de oplossing van [o] te vergemakkelijken wordt de volgende Liouville

transformatie uitgevoerd: 

(1.1.5) 

'Y - c.-"1 lf (1. 1 • 6) 

Deze transformatie is ook uitgevoerd bij de constructie van de in de samen

vatt ing genoemde monochromatische oplossingen (zie §2.1, 

Broer-Van Vroonhoven (3), en Bellman (4), blz.110). 

De Liouville-transformatie is een voorbeeld van een kanonieke transformatie; 

zie hiervoor appendix 2. 

[o] gaat nu over in bet volgende equivalente probleem. 
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Gezocbt wordt'j'(z,t) e c2 
die voldoet aan: 

[r] "Yl~.o) • 'X.., L~ > , 

'flt t~.o) - 'X.a. L~) • 

Hierin is~ 

-VL 
~l~> ~ c (.~) "(~)' 

-VL 
~ c.~ > = c. '-• > r~ c.~) . 

Met y,Cz) en c(z) wordt bier natuurlijk bedoeld r,Cx(z)) en c(x(z)). 

~t(z) is 2x, en 1.,_(z) Jx continu differentieerbaar. 

(J.1.7) 

(l.J.8) 

(1.1.9) 

(I.I.JO) 

(I.I.JI) 

(l.J.12) 

(J.J.13) 

Door de toegepaste Liouville-transformatie gaat (J.J.2) over in een andere 

vergelijking van de tweede orde; de coefficienten van de termen van de 

tweede orde zijn nu constant, er is ecbter een term van de nulde orde bij

gekomen. 

Het blijkt nu mogelijk te zijn, 

dat hiermee equivalent is. 

Gezocbt worden u(z,t) en v(z,t) 

in plaats van [r] een probleem te beschouwen 

€ C
2 die VO ldoen aan: 

(l.J.14) 

(J.1.15) 
[n] 

I/. ~ -VL * 
u.L~.o> = {. l~> : == i -t, l~ > .. f c. Lt~> J 'X..i.to-) c. (o-) ol <r- , · (l.J.16) 

~ t -'l 1t 
u-c.~.o) =- 4i.l~>:: i 'X.4l~>-1c. ~) J 'X.a.£0-)c.. <P->ol~. (l.J.17) 

( f
1 

en fz. zijn 2x continu differentieerbaar). 

Het woord equivalent beeft bier de volgende betekenis: 

* De ondergrenzen van de i••tegralen in (I. J. 16) en (I. J. 17) zijn willekeurig, 

maar moeten wel gelijk gekozen worden. 
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(i) Als u en v voldoen aan [II], dan voldoet t:• u+v aan [1]. 
Dit is gemakkelijk te verifieren. 

(ii) Als 'f voldoet aan [r] , dan zijn er u en v die voldoen aan [rr] , nl.: 

(1.1.18) 

t' 4l ~ -« 
\T= it_ J)~~l~>'f'l'i;t>-t 'f'l('a;t·>~k- }c..i(~>J~cr)c.tcr)c;4cr. 

0 

(l.J.19) 

Ook dit is gemakkelijk na te gaan. 

In de rest van dit boofdstuk worden twee oplossingen van (r] geconstrueerd; 

na inverse Liouvilletransformatie worden dit twee oplossingen van bet 

oorspronkelijke probleem [o] . De eerste oplossing wordt direct geconstrueerd, 

de tweede via [rr] . Deze oplossingen zijn natuurlijk dezelfde, alleen de 

vorm is verscbillend. De bewijsvoering zal voor een groot gedeelte berusten 

op enkele stellingen uit de lineaire analyse; deze zijn vermeld in appendix J. 

Opmerking 

Er is een nauwe verwantscbap van bet voorafgaande met de wijze waarop de 

genoemde monocbromatiscbe oplossingen zijn afgeleid. 

Zie biervoor bijv. §2.1. 

§1.2 Constructie van een oplossing van [1] 

Met een standaardprocedure wordt een oplossing van [r] geconstrueerd, en 

wordt de eenduidigbeid daarvan bewezen. Door integratie van (J.J.7) over 

bet afbankelijkbeidsgebied van een punt (z,t) gaat [r] over in een 

Fredbolmvergelijking. Deze wordt door iteratie opgelost (cf. Courant

Hilbert [5], blz.461, en Boersma [6], blz.27). 

Bij de differentiaalvergelijking (J.1.7) is bet afbankelijkheidsgebied van 

een punt (z0,t0) de "drieboek": 

Pt~.J .• > :: l<~.~) I O$t $ t. I t'-t.+Zo' z ~ i.+t. -~ >. 
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Op C worden de operatoren r en 'a gedefinieerd door: 

VtE c (.Pf )Cz.t:> = - f J/ f(o-.-r) c#ra:c: , 
t>(Z..~) 

(1.2.1) 

= (1.2.2) 

Stelling 1. Probleem [r] is equivalent met de Fredbolmvergelijking op C: 

t ... 'f(p) + q t, (1.2.3) 

~·~ 
met: ~o> = f '1..,4 l!.-I::) • f X..t:a+t:) .. f j 'X.J..q-\ cAo- • 

a-l-
(1.2.4) 

Bewijs 

(i) Zij 'J'(z,t) oplossing van [r], dan is a fortiori 'f'E: c. 
Pas op bet linkerlid en recbterlid van (t.1.7) f7 toe; werk met bebulp 

van de beginvoorwaarden de integraal van bet linkerlid uit. 

Het resultaat is (1.2.3). 

(ii) Laat 'f'E:C voldoen aan (1.2.3). Uit de definitie van 't'(o'), en de 

dif ferentieerbaarbeidseisen waaraan ~. en X.L voldoen, volgt dat 

~·>~ c2• Omdat 'f"E.C, geldt dat P,'YEC 1; dus is bet recbterlid van 

(1.2.3) ~ c1, maar dan ook bet linkerlid, dus 'f'. 
Omdat 'P ~ C 1 , is ~ 'f ~ c2

; het recbterlid van (1. 2. 3) is dus E c
2

, maar 

dan ook bet linkerlid, en dus 'f-'· 
Door de differentiaties vervolgens uit te voeren, blijkt dat f voldoet 

aan (1.1.7); bovendien voldoett aan de beginvoorwaarden. 

De verzameling functies 'f'(z,t) gedefinieerd en continu op D(z0 ,t0) vormt 

met supremumnorm I ID een Banacbruimte C (D(z0 , t 0 )) • 

a 

Uit de definitie van r, blijkt dat de Fredbolmvergelijking (1.2.3) ook zin

vol is op(.(D(z
0
,t

0
)); voor het vervolg blijkt bet gemakkelijk te zijn 

eerst dit probleem op te lossen. 

Stelling 2. De Fredholmvergelijking (1.2.3) is binnenC(D(z0 ,t0)) eenduidig 

oplosbaar. De oplossing is: 

(1.2.5) 
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Bewijs 

Zij ~D • ~ (g(z)I. 
Hb 

Dan is I r, '+' t•.t:> l == j If/ 
1)(3,l-> 

P, is dus continu, en de stellingen uit de appendix zijn van toepassing. 

Het is dan ook voldoende bewijs voor de uitspraak van de stelling aan te 

tonen dat: 

Door volledige inductie volgt dat: 

Dus 

en 

Afleiding (J.2.6): 

(i) n • 0 triviaal. 

Opmerkingen 

(J.2.6) 

(1.2.6') 

a 

... ~ 

(i) Bovenstaande houdt in dat [
0 
r, 'l'~C.2,f:) absoluut uniform* convergeert 

binnen de gegeven driehoek D(z
0
,t

0
). 

(ii) Volgens de afschatting (J.2.6') hangt de convergentiesnelheid van (J.2.5) 

samen met de waarde van ~~t.1 • De reeks zal dus snel convergeren wanneer 

~~ klein is; dit is het geval als binnen D c(z) langzaam verandert. 

*Met absoluut uniforme convergentie wordt bedoeld dat de reeks van de 

absolute waarden uniform ~onvergeert; dit impliceert uniforme convergentie. 

-- - --- --·-- --- -------------------------------------
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Stelling 3. De Fredholmvergelijking (t.2.3) is binnen C eenduidig oplosbaar. 

De oplossing is: (t.2. 7) 

Deze reeks convergeert absoluut uniform binnen elke driehoek. 

Bewij s 

Omdat stelling 2 geldt binnen elke driehoek, en omdat in (t.2.5) z0 en t 0 
niet voorkomen, is de definitie (t.2.7) gerechtvaardigd, convergeert de 

reeks in (t.2.7) absoluut uniform binnen elke driehoek, en voldoet deze 

aan (t.2.3). Vanwege de eenduidigheid van de oplossing binnen4:(D(z0,t0)) 

voor elke (z
0
,t

0
), is (t.2.7) tevens de enige oplossing. a 

Opdat de oplossing (t.2.7) voldoet aan zwaardere convergentieeisen, moeten 

nadere voorwaarden worden opgelegd aan g en de beginvoorwaarden. 

Laat bijvoorbeeld g(z), ~(z) en 'Xi<z) uniform begrensd zijn. 

Dan convergeert (t.2.7) absoluut uniform binnen elke strip 

Er geldt dan nl. dat 't'(o) binnen S uniform begrensd is: S""J> lf0b.l»l·11~
0

'lls<. v.» 
ll,ti<r:. 

en op soortgelijke wijze als in stelling 2 volgt: 

I r." lO> I I "' L 'lo\. • (o)/ a 'Ji ta.~> ~ -,'4114. '"o ,,u.i 1,._ 
11 ll"'->. d r 'I 

Het is tot nu toe niet mogelijk gebleken voorwaarden aan te geven waaronder 

(t.2.7) uniform voor alle z en t convergeert. 

Opmerking 
In bet vervolg zal vaak den-de term van (t.2.7) worden aangeduid als 'f'l>'t~ 
Het is gemakkelijk na te gaan dat dan: 

(i) (o> (o> - 0 
'Pl~ - 'f'tt - . 

'f<.o>(~.o') -= ~1l~) tM.- 'f'~> (.-a,o) = 'X.& t~) • 

(ii) voor n ~ 1: 
ili ... , r. ll\-1) 
T :r t'f' (M.. 

WOO ("II 0\-1) 

Tn - "f'tt : ~ 'f • 
\.U Qltl 111 • 
l (~.o) ::. '+' l t• ,o) = o. 
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§1.3 Constructie van een oplossing van [rr] 

De methode die in deze paragraaf wordt gevolgd, lijkt op die van de vorige 

paragraaf. Door integratie van (1. 1.14) en (1.1.15) langs de karakteris

tieken gaat [rr] over in een stelsel integraalvergelijkingen dat door iteratie 

wordt opgelost. 

' 
, 

De karakteristieken van .Ir en/.,.+ door (z0 ,t0) zijn resp.: ',, 

~-
, 

(I) : 

t~ 0 , ~- ~o • ~-:Co ~ • 

Op C worden de operatoren f7- en f11" gedefinieerd door: 
t 

'V + ~ c. <P-f )log, t) ::. J f <.- $ + ~ ~ ~. t. ) °' s 
0 

t 

en '1'~ 6 c. (f'1+~)t~ .. t) = J fl~+•-t. '\) d.s • 
0 

Zij cxc : = i ~= l"'-,1>") l "'- ~ C.. IY~ <.. ~ • 

Op cxc wordt dan T gedefinieerd door: 

~ 
(1.3.1) 

(1.3.2) 

(1.3.3) 

Stelling 4. Probleem [rr] is equivalent met de vergelijking op CxC: 

~ = I.A."' + Tu.. , dus: - -
•• (0) ,,-11.. 
- ::. IA. + I . ,., \)"' > 

O" = If•> - p+ ~ lA.. • 

Hierin is ~to> = ( ~. (~+f:), f1 (~-f:)) • 

Bewijs 

(1.3.4) 

(J.3.5) 

(J.3.6) 

(1.3.7) 

(i) Laat (u,v) oplossing zijn van [rr] , dan geldt a fortiori (u,v) ~ cxc. 
Pas op bet linker- en rechterlid van (I. 1. 14) en (I. 1.15) toe resp. 

p- en ,,... Door de integralen van de linkerleden uit te werken volgt 

(1.3.4). 

(ii} Laat 1:&-=(u,v) 4: cxc voldoen aan (1.3.4). Uit (1.3.5) en (1.3.6) volgt 
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IA.IP> + p-{!> IJ'l•> _ ,,-~ ,., .. (!> \L .. 

""to> _ r·~ ~, _ r ... ~ r-~ "". 

Uoor de redenering van stelling 1 (ii) toe te passen op elk van deze 

vergelijkingen volgt dat u ~ c2 en v ~ c2• 

Door de differentiaties vervolgens uit te voeren volgt dat u en v 

voldoen aan (1. 1.14) en (1.1.15). Verder voldoen u en v aan de begin-

voorwaarden. 

Zijd:(D(z
0
,t

0
)) x('(D(z

0
,t

0
)): • i ('-',1)">1 "'- ~"" E: (.(l>t ... t.))~. 

Met norm I~ Ut> = ~ l 111.A.lll>. lo-It>~ is dit een Banachruimte. 

Uit de definitie van T volgt dat vergelijking (1.3.4) binnen deze ruimte 

ook zinvol is. Eerst wordt nu weer dit probleem opgelost. 

Stelling 5. De vergelijking !:!-= !!r._1+ T\i-

eenduidig oplosbaar. De oplossing is: 

-

c 

~ = L T"' ~fp) • (1.3.8) 

Bewijs 

Zij 

Dan: 

en: 

h:o 

(31> = ~ l(M.a> I . 
a~ t> t 

11"-~ o- <.~.l:>I = I j ~l-$~"1+1: )\Tl-~+~+t,, )ch l ~ ~l> ~. 11~10 • 
0 

I: 
1r·~""'l•.~>I =' j{ic.~"'~-t:-> \A.lS+:a-1::'.~)0.&\-: ~'Dto ll~Ub. 

0 

T is dus continu en de stellingen uit de appendix zijn van toepassing. 

Het is weer voldoende bewijs voor de uitspraak van de stelling aan te tonen 

dat: 
" '" HT II <. 1 • 

Door volledige inductie volgt dat voor de eerste en tweede component van 

T' ~ geldt: 

I (Tn~ )
1 

t. l~.~> l 11'1 t"" (1.3.9) 
" ~t> I U~llo • . n. 

llT" II f;>o"' "' Dus ~ ~ .. (1.3.9') 
~~ 

en t\....._ II T"' 11
11
" = 0. 

.... --
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Bewijs van (1.3.9): 

(i) n = 0 triviaal. 

(ii) Laat lcr"~ >,,i(~.1::> I 

Dan T"'+' I ( ~ ), t~. t:) I 

en 

0 .... -+• 
_ ~b ~ •• 11 IA. n 
- - - t>· 

(f\+• ) ! 
a 

Opmerkingen - "' (i) Volgens Stelling 5 convergeren r (T ~),ti, ls) - " en !lT ·~.)1l'&,I:-) absoluut 
11\ao 

uniform voor ta.~)'= 'D(.~ •• to) • 

(ii) De convergentiesnelheid van (1.3.8) hangt volgens de afschatting (1.3.9') 

samen met de waarde van ~t0 ; de reeks convergeert snel als ~D klein is, 

dus als c(z) binnen D langzaam verandert. 

Stelling 6. Vergelijking (1.3.4) is binnen cxc eenduidig oplosbaar. 

De oplossing is: -M. = L T"' IAfp) 
l't:O - • 

(J.3.10) 

- -
De beide reeksen L lT~"''),l"t:-) ,..er .. lOI) 

en £. 1 ~ "(•,~) convergeren 
ft•O "'·· absoluut uniform binnen elke driehoek. 

Bewijs 

Het bewijs van deze stelling volgt op dezelfde manier uit stelling 5, als 

stelling 3 uit stelling 2. Cl 

Zoals in §1.2 kunnen sterkere convergentieuitspraken worden gedaan wanneer 

aan~ en aan de beginvoorwaarden nadere eisen worden opgelegd. 

Als bijv. fa, f. en f 1 uniform begrensd zijn, dan convergeren de in 

stelling 6 genoemde reeksen weer absoluut uniform binnen elke strip S. 

Dan is nl. ~·1 binnen S uniform begrensd: swp {1~n.ut111•b,t>I~::. l~"'q$ <c.a. 
~.•)•~ 

Zoals in stelling 5 geldt: 

'Vt~.~> E: ~ I (T"' M-l
01 

)
111 

l ~.t > l ~ ~~ ~: ~: ll!t' N, ( fl~= s~ I (!l~> I ) . 
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Het blijkt nu bovendien mogelijk voorwaarden af te leiden waaronder de 

reeksen van stelling 6 uniform in bet hele halfvlak t ~ 0 convergeren. Dit 

komt in de volgende paragraaf aan de orde. 

Opmerking 

In bet vervolg wordt de n de term van (I. 3. 10) vaak aangeduid als it!',• (.1'11
• er"'°). 

Het is gemakkelijk na te gaan dat ~ en u'"' voldoen aan: 

(i) \O> IS» 
u.;t. - \A.... & 0 

t•> r ~ ll,O) a:::. 1\ l~) ; 
• ..1•> (p> 
v-l-+\T'l-o \T. ('1,0): .f L (~),; 

~L•o \'r (-i, o ) • o . 

§1.4 Uniforme convergentie van de reeksen (1.3.10) 

Deze paragraaf is nauw verwant met wat Atkinson [8] heeft gedaan voor de 

Breunner-reeksen; het vraagstuk van de uniforme convergentie van de reeksen 

(1.3.10) wordt nl. herleid tot bet convergentieprobleem van "Bremmer-achtige" 

reeksen. 

Zij (( de verzameling van de functies u ~ C die uniform begrensd zijn; met 

supremunmorm Ru '1 is dit een Banachruimte. 

Zij Cl( c( ;: i!!-•(J.A,'1">f\A.,C,o-• C ~ ; met norm ll~U = MA-><~ l.u.11 .. llo-11 ~ 

is dit een Banachruimte. ..-
Zij f, (z) en f z.(z) uniform begrensd, en laat verder 1 I(!(~.> \<A~<"° , dan --en is T een continue operator opCx<L. 

Gezien de doelstelling van deze paragraaf ligt bet nu voor de hand te 

onderzoeken of de Neumannreeks (J .3.10) binnen<Cx( convergeert. 

Voor de oplossing van bet gestelde probleem is bet gemakkelijk eerst een 

ander probleem te onderzoeken. 

Zij(((R) de verzameling van de uniform begrensde continue functies}A-(z), 

- ... < z<+- ; met supremunmorm II JI._ is dit een Banachruimte. 

zij <( l~))( c.cR.> : :::. 11!- = lp. .. a.>) I,...~ c.on .. ., ~ C.le) ~ .; 
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met norm llJ.!Ua.= •o.lC{IJ-Lllt• Uvla. ~ is dit ook een Banachruimte. 

Beschouw dan op(: (R) x ( (R) de volgende "Bremner-achtige" Fredholmverge-

lijking: 

(1.4.J) 

Hierin is leen continue operator op G: (R) x ( (R) gedefinieerd door: 

- ~ 
'v' f.! E C.(~) x cC oa) T P- • { J '~' vco-) dcr > 5' ~<P'> IJ"<.cr-> °' o- ~ • 

~ -- (1.4.2) 

Hulpstelling I. Er geldt: +-
rcrCCJ) = ~ j \ ~l~>\ 6~. --

Bewijs 

Het bewijs van deze hulpstelling is te geven met behulp van de methode die 

gebruikt is door Atkinson [8]. 

+..o 

(i) r-o-t'r> ~ .!. J1,il~.)lcA~. 
rt 

(ii) 

--
t. Op dezelfde wijze als Atkinson het heeft bewezen voor de operator van 

de Brenunerreeks, volgt dat J compact is. 

Het spectrum van'T'bestaat dan alleen uit echte eigenwaarden, en 

eventueel 0, [7] blz.281. ..Cl) 

2. Voor de eigenwaarden >-. van T geldt 1>-l $ ~ j 1(3<:a> Id~. 

·- --
r-crC.'J) ~ ! J \ ~l1!)\ ~~ • --Stel dat zou gelden r-v('J) = (.£>0) . 

.. _ 
! J '~(.~)' (j.:i, - £. 

.. - --
Voor 1>.l~~}lfll;t>\cl~ -t is dan (J.4.1) eenduidig oplosbaar, en is --
de oplossing een analytische functie van ~ • 

Echter beschouw bet volgende voorbeeld : 

(O> r la>a a 

De oplossing van (J.4.1) is dan expliciet aan te geven: - ... .. 
rt~) - t <.0$( t ]llM~>ldO-) +~ ~~(t jlf&O">ld.O-) a"IM.(1 }lf!CV>\{j.0-) I 

~ -- ~ 
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en - .~ -V(~) = - l ~""'" ( t J1~>ld<r) + t Ull\. ( T jl~lO-ll«AO-) C.0$ ( x J l~CO->\o\O-) • 
.i -- .. _ i 

De oplossing bevat dus een singulariteit voor A = i J \~l~ >I cl~ • O --
Hulpstelling 2. Er geldt ur"'11 ~ llT"'ll & en dus r: ('j') .... r: (T) - - , • ~ ~O'" • 

Bewijs 

Uit de definitie van J volgt onmiddellijk: 

... ~IJll\ -

ur""n = ~x{ J ll~l~ .. ·.>1 "-~""·j111l~IM·••,,d~·0j ... J \fll•u)''~i ") • 
_.,.. .... ~_,· 

(1.4.3) 

·- - i1""') J l jil~00>1 d.~Qll> j \(ll~""-'» I 6=tc..i-•J · J l(ll~''') \ tA:ef)) ~ • 

-- ~°"' --
Voor T geldt 

~ ~t 

I a-~), l~.t> I = I J (it-•+~~ t) \.\,(:)""t+t.~ )dS. J = I J lll~Cll) i.t.(~11 .. ~~t-~U>) '-~")I~ 
0 ~ 

-~ J 1(1(.~U>) \cA~,,, R!! II ~ J l~l~U»\ct,'0 U.y ll. 
z --

t i 

l (T~ )& l,,t:>l: I J (!{.$ .. ,-t:.) \J"C.s-t~-t.~)ci'-5 \. \ J (ll~11>)'1t:eu~ l:·c .. ~",)lii''>'' 
0 ~l: 

~ ~-

~ J le.l~u))\tA'i'u> 0~11 -' ]l~t~'l>ll d.~m 11~11. _,.. --
Dus llTll ~ II T'll. 

~+t 

I (T'~ ), t~.t:> I .- I j (ll~<.nlO-~ )& t ~<J> .. :a-+~ -t4 » d~u >I '° 
~ l>> .... ~(ll 

- :t ~ j l~(:;,a>.>\ d.ia>f 1f\l=!1")1.A,u> 11,Y ll .f Jt(l(~9'>\tA~ajl~l~"')\d~u\ 
l' _..,.. ...... _ .... 

~ 

\()'"'~)a. Cw ,t-) \ = l J ~» (r~), lt•>. :iu>+ l:-:i) d~'n l ~ 
~-t: ·- -

II.till. 

~ J111t~0,.>lcA!l0>ju1t~1\)\1h'0 ll~ll .s )tllt~''\>l«A~Cl'>j lf1t~)\ol~u•11~1. 
-- ~O> -- ~1 

Dus QT i U ~ ll 'Ja ft • 

Het bewijs is verder gemakkelijk af te maken door volledige inductie. O 
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Stelling 7. De Neumann-reeks (1.3.10) convergeert in de norm vanCx (. 

als 

--
Bewijs 

Uit de hulpstellingen volgt: 

<~· 
.t 

·-
rcr(.T) ~ ~JI ~l~>I c:A~ <: 1 • --Met de stellingen uit de appendix volgt dan de bewering. 0 

Stelling 8. Het getal ¥" uit stelling 7 kan niet worden vervangen door een 

groter getal, d.w.z.: 

bij elke t ') r bestaat er een ~ (z) en een '!:."'& (. x c zo dat ... 
j l(lta> I d.-1 = t en 
de Neumannreeks (1.J.10) divergeert in de norm vanCxC. 

Bewijs 

Kies~ niet-negatief definiet, zo dat --Kies l).i.><.'1,1:-):il, en 

In dit geval geldt 

" .... 
Dus "' - """ • · ll T" I\ t\ : .. j UT i.t'-'h .. "\.i.IM. ;! lfll;>\tA"i '>'· - .,.___ ... --
Volgens bet convergentiecriterium van Cauchy divergeert dan de Neumannreeks 

(1. J. 10) in de norm van(' xC. 

Bewij s van de bewering dat UT"~<•> II :. 11 'T"" II : 

, volgens hulpstelling 1, en ll~~> ll. 1 • 

(ii) II T" AA"'\ II '>. II r" n nl. : - .,. 

- ·-~ ,.~{Jt~(.~11111)l<A~~)j ... }1'1l'~Ul)l,uU> ~ &. J1~t'l1'0.>l~i(,14J· .. J l~(T0)lcO"'. 
~ l --

* Het bewijs vandeze stap is te geven door volledige inductie; zie bijv. 

het bewijs van Stelling 9 (i), daar wordt iets dergelijks bewezen. 
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~ ~· 

= $~ ~ J l(it~"0) I tA~l•O J. . . j f (!(.~CH) I tA~'., ~ =- jlll(t"'>J ltA1°'>J. · · j I (!t~>) I .A~'" . --
Dus UT" ~1.0 > II ~ II T'" II. a 

Opmerkingen -(i) De uitspraak van stelling 7 impliceert dat L. (T .. ~.,,\ )
1 
(:i,tr) .... ., -en L ( T""~t1t> )i. t~. ~ ) absoluut uniform convergeren in het half-

~ .. _, 

vlak t ~ 0 als j l{l(g.) I c:A~ < l . --
(ii) Met partiele integratie gaat de uitdrukking (1.4.3) voor llT"'ll over in: 

.... M. 

11 r" u ... ol~ t J ~ ~t~ :>to. :a- } • 

Bij berekening van de eerste termen volgt: 

{ol, ~ n~NI: :: { "~ i • i • fy • I~ 
(Volgens hulpstelling I geldt ~ o1..'I.,.. :: .!- . ) 

"'-... " It 

Volgens de afschatting: 

~ . 

hangt de convergentiesnelheid van de Neumann-reeks (1.3.10) in de .... 
norm van ( x C samen met de waarde van j l(lta> l O.~. --

(iii) Niet alleen door de hier gegeven formele afleiding bestaat er ver

band tussen het vraagstuk van de uniforme convergentie van de reeksen 

(J.3.10) en de convergentie van de Bremmerreeksen. Een "meer fysisch" 

verband komt aan de orde in §2.2. 

§1.5 Verband tussen de beide oplossingen van (1] 
In het voorafgaande zijn 2 oplossingen van [1] geconstrueerd: 

(i) ~ "'° lOI • 'f'• ~ ft t (z1e §1.2); 
"'•• 

(ii) 'f. ~+ o- 1 met ~ • (4'1.,\)'".) :. (zie §1.3). 
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Vanwege de eenduidigheid van de oplossing (stelling 3) zijn dezef's 

dezelfde. 

Het verband tussen deze beide oplossingen is van dezelfde aard als dat 

tussen de monochromatische oplossingen van Bremmer en Broer, cf. Broer

Van Vroonhoven [3]. 

Om bet verband te laten zien wordt de tweede oplossing geschreven als: 

\ t.tl"'l + \T~) ~ • 

(.M\ 

Vervolgens wordt ~'+ ".tr'l beschouwd, en de relatie hiervan met 'f. 
Er wordt hierbij gebruik gemaakt van enkele uitdrukkingen die vermeld staan 

in de opmerkingen van blz. 8 en 12. 

Om dit programma te kunnen uitvoeren, hebben we enkele betrekkingen nodig 

tussen de operatoren r. r•, en r- (zie blz. 6 en 9): 
I voor alle f (z,t) ~ C geldt: 

I+~ 

rt:+ = - r-+ + t J fl er, 0) et O" 
1-t 

(1.5.1) 

l~~ 

rK .f. = - ,.., .. ~ + f j t(cr,o) do-. 
i-t: 

(1.5.2) 

We vinden dan: 
(i) Uit de definitie van v...",,, u-•l en 'l'l•> volgt: 

<Pl ._, .i .. L•) \.!> met: 
IA..•\T c,.- +T 

-t= 
a+l- -"L I c."" <.~~) j 'Y...,.'sr) c. (.er) c>.~ 

a+~ 

-.!. J ~ ~ olo- • .t. ~ 
~-~ 

(ii) Voor "'-t•> en Ul 
\T geldt: 

.i+t 
(I) 

I.e. -
p-~ \tt•l:. - f"A+fl u-t•l + .1 j ~(.o-) rr'0,(rlio) c:Ao- = 

t '1- t 

~* = - r p..~ 11l•> ... i j (it 0-) vl., c. O"', 0) 6 O"' ; 

a-~ 
en ~ ..... 

"' n•a LOI - r.A-11 (t') I j A(.) ,., \T = _, - 1 .. ~ _ 1~ \A. - i ,., o- '-4. (O-,o) do- = 
1-t 

·--·---· ··-------------------------------------
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~~ 

Dus: \A.I))+ \T'I)) = - r ~ .. (1A.'
01 

+ u1-•)) - t J ~(o-)l .l'"cv,o) - "'01c~o> ~ <J. (:to 

•-" 
Door partiele integratie blijkt nu dat ~ 

(I) .-11) 
IA. +v- c. 

(iii) Voor n ~ 2 volgt : 

.-+l-
.. trt> _ M- Q .l.W\-1) 1"'7 + (!o\•I) J U\ I) 

- - ' • 1~ v- = - ' ·A fl " + I {!(0-) IT - {.O",o) tJ. o- = 
a-t 

= _rA•11J!'•l)c. _f'f1A•.,.~-·) _,.,,g,J"•I) = 17£1>£ .... ~-a.> - flf!>aJ"·'.) 

Zo ook: ,r~ 17~1 AT..,. • ., _ f'~e u.~-.P 

Dus! .zi,+ ~) = p~&.(&A.."'-u .. ITU\-?.') _ r,q.,cJ"·•>_.J"'·•>). (1.5.3) 

De termen '11/f)+ u-crn zijn zo successievelijk te bepalen: 

tp\ (pl 
u.: +\T -

'f (.O) + 'f I 

_r(3i t'°> - f - Pfla 'f,, 

etc. 

Bij optelling blijken de termen in 'fl tegen elkaar weg te vallen. Wanneer 

alleen de termen in q>•> worden bekeken, blijkt bovenstaande rangschikking 

er een te zijn naar machten van~. Daarbij worden volgens (J.5.3) de termen 

van orde n verkregen door linksvermenigvuldigen met r~~ van de termen van 

orde n-2, en met - r f!a van de termen van orde n-1 • 

Wanneer de reeks : 

't'= f r::._.'Yto>= t'o)+ 17(~1-~~)~) ... r(~l_~~)r([!2.-~~)\f''·> .. .... ' 
wordt gerangschikt naar machten van~, ontstaat dezelfde rangschikking. 

Dezelfde rangschikking levert ook bet verband tussen de monochromatische 

oplossingen van Brenuner en Broer. 

Ook op deze manier is dus in te zien dat beide oplossingen van [r] dezelfde 

zijn. 
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§1.6 Enkele opmerkingen over bet bronprobleem voor de golfvergelijking 

Met dezelfde metboden als tot nu toe gebruikt zijn, kunnen ook oplossingen 

worden gegeven voor bet bronprobleem: 

Cf(X,O) aO , 

4>~ l'>', 0) • 0. 

Hiervoor zal niet de bele procedure, met bewijzen, worden berbaald. Er 

zullen alleen enkele resultaten worden gegeven. 

I. Door de Liouville-transformatie (1.1.5) en (1.1.6) wordt (A): 
Jf~ p 

'Y~~-'fl:l--~'f' • C. (~)f{W.~):tlll.l~,t->. 
(B] 

\f'{ll,O) =O > 'ft-ta,o)a o. 

Als l(z,t) Ix continu partieel differentieerbaar is naar z of t is [s] 
equivalent met de Fredbolmvergelijking op C: 

tp) n ili ililo> r p 'f'='f' + '§ "T ,met T = "'-• 

Deze vergelijking is eenduidig oplosbaar; de oplossing is: ... . .... 
~ = L" r. 'f ,,.>. 

11180 ~ 
Deze reeks convergeert absoluut uniform binnen elke drieboek. 

2. Als l(z,t) Ix continu partieel differentieerbaar is naar z is [B] equiva-

lent met : 
t' 

""'i- - u... c ~ U" - 1 J t.l•.~>cAX' =: ~Ar-f.., J 

01: 
\rt-+ \t11 __ ,. ....... i jll~.~>•- -~~-~ •. 

0 

u.t~.o) = \J"'la,o) = o. 

Alst.(z,t) Ix continu partieel differentieerbaar is naar tis [B] equiva-

lent met: 

u en v moeten weer~ C..2 ; de bij [c1] en [c2] beborende oplossing voor [B] 

is weer 'f' • "'-+ ~. 

--- ------------------------------------
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en [c ] zijn equivalent met een Fredholmvergelijking op cxc: 
2 

~IP>= (- f"- ft
1 

, - r.,. t.1 ) voor (CI) , 

= C.- r·ttz. " r• t&. ) voor ( c2l · 
In beide gevallen is de Fredholmvergelijking eenduidig oplosbaar; de op--lossing is: u. = L: -De be ide reeksen •• - ~er"' ....... ) en --L- e I 

"''o 
uniform binnen elke driehoek. 

-"'.: L (T~•li convergeren absoluut 
lo\wo 



-21-

II. MONOCHROMATISCHE OPLOSSINGEN 

In dit boofdstuk worden de monocbromatiscbe oplossingen van Bremmer [J], en 

Broer, [2] en [3], gegeven. 

Er wordt aangetoond dat deze oplossingen zijn te bescbouwen als bet 

asymptotiscb gedrag voor t~~ van de oplossing van een gescbikt gekozen 

beginwaardenvraagstuk. 

§2.J. Monochromatiscbe oplossingen 

In deze paragraaf worden de oplossingen van Bremmer en Broer gegeven; daar 

bet hier om bekende oplossingen gaat, zullen geen bewijzen gegeven worden. 

De presentatie en de notatie zijn gekozen in overeenstemming met die van 

het vorige boofdstuk, dit om het verband te laten zien. 

Wanneer alleen monocbromatiscbe oplossingen worden bescbouwd, 
~ -.ic.>~ 

'f('X.,l:) :. '!'be.) e. (2.J.J) 

gaat de golfvergelijking (J.J.2) over in: 

(2.J.2) 

Voor deze Helmholtzvergelijking wordt bet volgende reflectieprobleem be

scbouwd :~(x) is 2x continu differentieerbaar en voldoet aan: 

[a] 

<f> +~ ~-o; -l&>e. G l&) 

er zijn a en b 6 C zodat 
m 

JI. 

· J ch' 41o) -
~ I/. <Lx•> 
':fl~) = o..c.. "Cx) e ~ voor x-- * Oll) I 

We zoeken dus oplossingen van (2. J.2) zodanig dat voor x ·~-de W.K.B.

benadering exact geldt. Bovenstaand probleem bescbrijft dan de reflectie 

van een vanuit x • - - invallende golf c.."" {x.) c. ..:"" J ~: > • 

a en b zijn resp. de transmissie- en reflectiecoefficient. 

Er zijn ook monocbromatiscbe oplossingen bekend van een reflectieprobleem 

*oe uitdrukking f (x) a l ., ·::>(•) (x .- c) betekent -L:""' f bc.) : t. 
x-c. 
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waarbij geeist wordt dat de doorgelaten golf amplitude I beeft, zie 

Broer-Van Vroonboven [3]. Deze oplossingen bebben bet voordeel dat de 

oplossende reeksen onder ruimere voorwaarden convergeren. 

Hier zijn deze oplossingen echter niet van belang. Er is namelijk geen 

voor de hand liggend beginwaardenprobleem voor de golfvergelijking (1.1.2) 

zodanig dat deze oplossingen het asymptotisch gedrag vormen van de op

lossing van dit beginwaardenprobleem. Het opleggen van de normeringseis 

aan de doorgelaten golf is in zekere zin equivalent met bet formuleren 

van een eindwaardenvraagstuk. 

Door de Liouvilletransformatie: 

I 

gaat [a] over in bet equivalente probleem: 

[b] 

q.,aa ... <..)'"'I' = 'il•") 'JI : 
er zijn a en b ( C.,.zodat: 

voor ~ - -
4.c.o~ 'I'<•) :. o.e + o(• ') • 

ic.>t -~~ 
i'ltr): e. + li.e +OU). voor ~ _. --

In plaats van (b] kan ook een ander probleem worden beschouwd: 

[c] 

U ~ = -iw lJ.. - ~ \)", 

LT - R. u.. .. .,ic..) \T i * - _, .. 
de randvoorwaarden zijn: er zijn a en b E C zodat 

m 

voor -w ... "° U.l•) = O(•) en 

(2. I. 3) 

(2. I. 4) 

(2.1.5) 

-~~I i~~ 
voor 'a ... -- U..l~l: \ot + o(.•> en \t~) ~ e. i' o(.•). 

De vergelijkingen (2.1.4) en (2.1.5) zijn de vergelijkingen van Bremmer. 

Probleem [c] is weer "equivalent" met (b]; de equivalentie is bier echter 

niet zo vergaand als op blz.4. 

(i) Als U en V voldoen aan [c] dan voldoeti' =·u+v aan [b]. 

(ii) Als '.I' voldoet aan [b), en als 

voor ~-~-

voor ~ - ~ 

voor ~ ---

(2.1.6) 

(2. I. 7) 
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dan zijn er U en V zodat i' • U+V en U en V voldoen aan [c], 

u. & i '¥ ... 
. '11, ill '}! nl.: ...!.. ... 

1&.> Jc.> 

t'1J 
. 

~~ ~ ~ 0- • 4. -- ll.) Jc.> 

De oplossingen van Bremmer en Broer worden nu verkregen door [b] en [c] te 

herleiden tot een Fredholm-vergelijking, die door iteratie wordt opgelost. 

Van [b] wordt op deze wijze de oplossing van Broer verkregen: 

I. Als J l't~.lld~ <.- dan is (a] equivalent met de Fredholmvergelijking op --c(.(R) (de definitie van ~(R) is gegeven op blz.12): 

(2.J.8) 

2. Deze integraalvergelijking is eenduidig oplosbaar (de oplossing voldoet 

bovendien aan (2.J.6) en (2.J.7)). ·-Als ..!... I ,,l~>l6'l <.I 
!CA> --

(2.J.9) 

wordt de oplossing gegeven door de Neumann-reeks 

(2.1.10) 

Deze oplossing is niet precies de oplossing van Broer [2] en [3]; de 

oplossing van Broer is namelijk een voorbeeld van de oplossingen die 

aan de andere normeringseis voldoen. 

Op dezelfde manier krijgen we van [c] de oplossing van BreDDDer • ..... 
J. Als J l~l•llclt ~c.o:t wordt [c] equivalent met bet stelsel integraalver---

gelijkingen op (( (R) x C(R): 

~ 4,w(.~ -o» G ... /1 \)" 
U.<.~) = - j -e.- ~(.O") \ilo-) ol 0- = : - ~ , en - i "&.;>l~·~) "'\,)~ 
\)' l~) = ~ 4.w~ - j ~ .c. fiLO-> U..lcr> 6v :. : c. - G-fl> U.. --



I ,CP) • • • 
Met K en ~ gedehn1eerd door: 

K !!- = (-G+ ~ \)" .. - G-/1 IA.) # 

u."')- t 0 .. e. ii.>~ ) • 

wordt dit: 
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2. De Fredholmvergelijking (2.1.11) is eenduidig oplosbaar • ... 
Als { l(U~.>lcn $ ~ 

-- 1 

wordt de oplossing gegeven door de Bremmerreeks: 

(2.1.11) 

(2.1.12) 

(2.1.13) 

De hier geconstrueerde monochromatische oplossingen voldoen niet zo alge-

meen als de oplossingen van bet beginwaardenprobleem. Dit zelfde verschil in con

vergentie tussen de reeksen van Bremmer en een enigszins andere tijdafhanke

lijke oplossing is ook al geconstateerd door Berk, Book en Pfirsch [9]. 

Het is niet verwonderlijk dat er een convergentieverschil bestaat. Hier 

wordt van de oplossingen nog een voorgeschreven gedrag in z •s-geeist; 

(2. 1.2) heeft alleen onder bepaalde voorwaarden oplossingen met dit gedrag. 

Voldoende voorwaarden hiervoor, en voor de oplosbaarheid van [b] en (c] zijn 

·~ ·~ 
resp. J l'il~.>lch<- en jt(i(a>lcl~< ~ · • Opdat de geconstrueerde reeksen --
convergeren,moeten zwaardere eisen worden gesteld; voldoende voor de con-

vergentie van de oplossende reeksen van [b] en (c] is resp. ·-~ J ,,l~>ld~ <"' -- en }t$t•>ld~ $ ~; zie hiervoor opmerking op blz.27. --
§2.2 De monochromatische oplossingen als asymptotisch gedrag van de oplossing 

van een beginwaardenprobleem 

Zij voor z ' 0 ~(z) = g(z) • O. Dus voor z ' 0 is c constant. 

In deze paragraaf wordt dan een beginwaardenprobleem [r] beschouwd waarbij: 

~.t~) 
~,,,,. 

if~ -A (.6')0 ) • = e voor 

• 0 voor 'i ~ 0 ~ 

== f(•) voor -A~ ~ " 0 . 
# 
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f(z) is willekeurig maar zo dat voor alle z X.,~z) 2x 

continu differentieerbaar is; 

~a.(.~) = - ~:t~) . 

Dit probleem beschrijft het gedrag van een vanuit de negatieve z-richting 

invallende halfoneindige monochromatische golf. De "kop" van deze golf is 

op t • 0 gevorderd tot z • O. We verwachten dan dat voor t-a~ en vaste z de 

oplossing gelijk wordt aan de oplossingen van Brenaner en Broer, zoals die 

gegeven zijn in de vorige paragraaf. 

Voor dit probleem zijn in het eerste hoofdstuk twee oplossingen geconstru-
eerd; 

(i) "" = r ~"' (.o) 

I n~o ' 'f' ' 
't"lo)=:. ~.(~-~) ; 

(ii) 'f = \A.+~ , met: 

met: 

"'' I.A. = ( 0 , ~. lt - I:: ) ) • 

(2.2.1) 

(2.2.2) 

(Hier is de vrij te kiezen ondergrens voor de integralen in (1.1.16) 

en (1.1.17) 0 gekozen). 

Van deze oplossingen wordt bet asymptotisch gedrag voor t _._ onderzocht. 

Voor het asymptotisch gedrag van (2.2.2) geldt de volgende stelling • 

..... 
Stelling 9 (i) Als J 1~<.~)1~~ < ~ geldt voor elke z voor t~ -

""' - - (1)) -.Lwt-
1..c.. <.•,&> = U:: (e> e. + o<.•l, 

(M) • .JJ'I> -~& 
\T ti,&)= u- ~le + o<.• >. 

(ii) Bovendien geldt dan voor elke z voor t _. - : 
-4'-'& 

\A.l~.t:) - U..(.::a)e. + 0(.1). 

1'1- _4\$ 
\)"(.~.Ir) = v ( ~ ') e. + 0 (.1) • 

Bewijs van stelling 9 (i) 

tp) (lk> (ttM. +I) 
Omdat u.. (z,t) : O, is ook voor m ~ 0 14.. (z,t) : '7' (z,t) a O. 

U-.) (2.M+ I ) 
Voor m ~ 0 voldoen de tcrmen van de Brennnerreeks aan U. (z): lT (z) s O. 

De uitspraak van de stelling is voor deze termen dus triviaal. 

Voor de overige termen is het bewijs te leveren door volledige inductie. 
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(.0) ~lJ-') 
I. Als z-t , _A geldt \T (z, t) • ~ de eerste term van de Bremner-

• J.0) -iC4 t .icJ C.1- I;) 
reeks geef t v c.u -e : c. . 

,..l.O> _,il.,)t 
Dus convergeert J0 >(.'e,ld voor t~ c.10 naar V (.~) c. , en wel uniform 

voor z in een willekeurig begrensd interval. . ~ 
• ~ ... > _,.., .. 

2. Laat \Te&ll\.,(.1, b) voor t~ c,..o convergeren naar V C~H? , uniform voor 

z in een willekeurig begrensd interval. 
(l~+I) l.Jft+I) -ic.>f: 

Dan convergeert ook u.. (-a,ts) voor t~- naar Ll <.a> e. , uniform 

voor z in een willekeurig begrensd interval. 

(lllt+ I) t I.Jiit) i+t (!MJ 
\,..(.. (.e,t>:: J flt-~+~+~)"' C.-~n+t',~)~$:: JP.tsrl\1 <~t•t-0-)~o-. 

0 • 

NL 

u.Ul!l+I) _.4,wt 

1
- II"'> _..;c.:>(.-a~l:-o-) 

(~.> ~ = (!><er> \)" (.o-) e ol a-. 
1 

Met t 
1 

willekeurig geldt dan : 

M) _41.) , ..... ~) 
tf c.o->.tZ. ~~o-f+ 

Zij nu z ~ [a,b] • ... 
Ornclat J J(llU Id '2 -' ---

(2.2.3) 

... ""'> -4wn+t--o-> 
I j /1 to-> \T c. o-) .e. t>. t:r- I . 
z+t, 

~"') 
\T l~.lr) zijn zowel 

'l•itJ 
als \T (~ .> uniform 

begrensd. Bij elke t '> 0 is er dan t 1 zodat voor alle z E [a,b] en t > t 1 
zowel de tweede als de derde term van het rechterlid van (2.2.3) ~ ~ zijn • • Bij deze t 1 is er dan op grond van de aanname t 2 zodat voor t > t 2 de 

eerste term van bet rechterlid van (2.2.3) <.: is voor alle z &- [a,b]. 

Voor t > max(t
1
,t2) is dan voor alle z ~ [a,b]: 

Uwt+• > Un+-•> -4'->t '\A. l~.1:>-U.. (.~>e. lc::.t. 

3. Op dezelfde rnanier kan bewezen worden: 

Als 
l)ftil) -4~t 

voor t- c.-e uniform convergeert naar \A l'a' e voor 

z in een willekeurig begrensd interval, dan convergeert ook 
llrtt2) 

V' (.W,f:) 
unu.> _4...,t 

voor t -v.. uniform naar \1 (.~) e. voor z in een willekeurig begrensd 

interval. 0 
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Bewijs van stelling 9 (ii) 

Met bebulp van bet eerste deel van stelling 9 kan bet tweede deel worden be-

wezen. 

Nl. voor elke N ~ 0 geldt: 

(2.2.4) 

N \I 00 -i'->if .,. - • /ft> -4.'->t 
'I I: u. ''"c.~.u - U: <.a> e. I + IL \A.~'" t.-a.I:.> \ + 1 L \A. '~) e I. 

"'•.:> ti• N+• "'•N+• ..... 
Omdat J l~l~) ldt ~¥ convergeren zowel de reeksen van (2.2.2) als de --Brenunerreeksen uniform. 

Bij elke 1 ') 0 is er dus N ~ 0 zodat voor alle z en t de tweede en de derde 

term uit het recbterlid van (2.2.4) ~ f zijn. 

Vanwege bet eerste gedeelte van stelling 9 kan bij deze N voor elke z t 1 
worden gekozen zodat voor t ~ t 1 ook de eerste term<~ is • ...... ~ 
Voor t > t 

1 
is dan l '4(.a,l:l - U..l.-) c. I < t. 

Op dezelfde wijze volgt de andere uitspraak van Stelling 9 (ii). 

Opmerking ... 
a 

Nu is ook "in te zien" dat de Brenmerreeksen convergeren voor j lfllU Id~ < f --
en niet algemeen voor ·- --
Als J "l(3l~.> lcl"i < va gaan de termen van de oplossing van bet beginwaarden---probleem voor t~v.a over in de termen van de Brenmerreeksen. 

Opdat de dan verkregen reeksen bovendien convergeren, lijkt bet "nodig" dat ·-de oorspronkelijke reeksen uniform convergeren, d.w. z. J ljlta.>ld~ < i . --
De twee oplossingen (2.2.1) en (2.2.2) van bet beginwaardenprobleem zijn de

zelfde. De reeksen van Brenuner en Broer convergeren als 
..... ... 

en ook J l(ll"a.>l d~ ~'. 
2'u j I ,lU I tA'i <. t -- --

Voor de sonunen van deze reeksen geldt dan '£' = U+V 

(zie Broer-Van Vroonboven [3]). 
,TJ .iwt 

Dan geldt dus ook dat"r(z)e , gedefinieerd door (2.1.10), bet asymptotisch 

gedrag is vant(z,t), gedefinieerd door (2.2.J); dit onder de voorwaarde .... 
van stelling 9: j lfll• >"h < f · --
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"" • ..:l.)t 
Het is nu echter niet zo dat '!' l~} e. het asymptotisch gedrag is van 

""1!">(~.t). 

Nl. 

(i) 'f'(pl<.•.t:) = ~c.>(•-~> 
~ ~ voor ~-t, -~; 

= f l~-ln • voor _/l,1-1:,0 .. 

= 0 voor ~-tr :, o • 
-A O 

, , 
, 

, 

Voor de eerste term van de twee reeksen geldt dus wel voor t-'CA 
,y.,lOI -~I: 

o/0't~.t:) • r l~)-e. + ol•>. 

(ii) Kies z < 0 en t zo dat z+t > O. 

Er geldt dan ; 

't'0ti.t:> = -t JJ 'i<Y) 'flP>tcr,'t) oo-M = 
l>ll.t> 

, 
/ 

/ 

/ 

, , , 

Jt~t--A > -~'-lA 

0 

-i&.1t:l<••t-6) -4c..>(•- &.0-) 

= e.. j Q. (SJ'-) e. c:l4 o-
2c.c.> o I 

+ rr I.) 1 ,lo-> .e. ot O"" 

_ t .{J '{crl fl<T-"l:) cito-lll~. 

Voor z < 0 is verder : -
0 

o> _4,wt -4.c.>t j .41.)C.~-10-J 
'¥ (~) e. = '!..-- c. ,(~> o\O-. 

ltW 
0 

O> ,T~O > -i'-lt:' 
De eerste term van 'f' {'i,t> wordt voor t ~ ~ :r l~} e. 

twee termen van 'f''0 £•,t:) worden echter voor t ~ - niet O. 

de andere 

Het is ook niet verwonderlijk dat het asymptotisch gedrag van'J'(z,t) niet 
- 00 termsgewijze kan worden bekeken: de reeks L 'f l~, ~) convergeert niet 

h•O 
uniform. 
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III ENERGIEBEHOUD EN ENERGIETRANSPORT VOOR DE GOLFVERGELIJK.ING 

Voor de golfvergelijking (1.1.2) geldt de volgende behoudswet: 

()E () F n• 'ihc.=
0

• 
met: 

E = i l 'f.: 'f x. + Jex> 'ft-* 'ft ) • 

F = -~ l'ft"'fx + 'f,,,* 'P~ ) · 

(3.0.1) 

(3.0.2) 

(3.0.3) 

In veel fysische toepassingen zullen E en F geinterpreteerd worden als de 

dichtheid resp. de flux van de energie. In het vervolg zullen E en F dan 

ook zo genoemd worden. 

§3. I Energiedichtheid en energieflux 

(Een alternatieve interpretatie van de vergelijkingen (l.J.14) en 

(I.I.JS)) 

Als lf(x,t) als oplossing van het beginwaardenvraagstuk [o) bekend is, dan 

kunnen met (3.0.2) en (3.0.3) E(x,t) en F(x,t) bepaald worden. 

Het is echter niet gemakkelijk om, uitgaande van de twee bekende oplos

singen, hanteerbare uitdrukkingen te krijgen. 

Dit is wel mogelijk op een andere manier. 

Zij <f(x.t) de oplossing van het beginwaardenprobleem [o], en 

bijbehorende oplossing van [I] • 

Definieer dan: 
-fa. 

I.A. : = c. 'ft + 

zij '/'<z, t) de 

(3.1.1) 

(3.J.2) 

u en v voldoen dan aan de vergelijkingen (1.1.14) en (I.I.IS): 

U.t - \.t~ • (1 \)' • 

"t: ... \ti 4 -(l \A. 

De bijbehorende beginvoorwaarden zijn: 

""- t~.o>: i
4
ll.): = ~al~l + 1-1'l~l ~ {! "X-1l~), 

\>l~.o>=j2.t-a>::. 't:a.l~) - ~:ta> - ~~.l~). 

(1.1.14) 

(I.I.IS) 

(3. I. 3) 

(3.1.4) 

Wanneer eenmaal bekend is dat u(z,t) en v(z,t), gedefinieerd volgens 

(1.1.18) en (J.1.19).vold~<~n aan (1.1.14) en (1.1.IS), dan is het niet meer 

verwonderlijk dat de nieuwe u en v voldoen aan dezelfde vergelijkingen. 
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De nieuwe u en v zijn namelijk de afgeleiden naar de tijd van de oude, en 

(J.t.14) en (t.t.15) vormen een lineair stelsel vergelijkingen met tijdon

afhankelijke coef ficienten. Een andere manier om aan deze interpretatie van 

de vergelijkingen (I.I. 14) en (t.t.15) te komen is vermeld in appendix 3. 

In deze nieuwe interpretatie van u en v worden de uitdrukkingen voor E en F 

als "functie" van u en v erg eenvoudig: 

E = ~c. ( &A.. I.A. ~ " ... u- ) I 

F I (-u..•u.. + \7•\t). 
:a " 

(3.J.5) 

(3.J.6) 

De vergelijkingen (l.t.14) en (J.t.15) met de beginvoorwaarden (3.t.3) en 

(3.1.4) kunnen op dezelfde manier worden opgelost als gebeurd is in het 

eerste hoofdstuk: 

De beide reeksen 

u. -- -

-
T "' IP> 
~· 

en z: er"' IA.(p, > 
... - I .... l:J 

(3.1.7) 

(3.t.8) -L ( T"' ..... (.•\) 
"'•O - .l 

voldoen ook aan soortgelijke convergentiecriteria als gevonden zijn in 

hoofdstuk I: 

(i) Voor alle z en t convergeren de reeksen absoluut uniform binnen elke 

driehoek. 

(ii) Als en als j, (z) en ji.(z) uniform begrensd zijn, --dan convergeren de reeksen absoluut uniform voor alle z en t. 

Om nu E(z,t) en F(z,t) te vinden moeten we de volgende produkten bekijken: 

en 

Vanwege de absolute convergentie mogen de produkten op willekeurige wijze 

worden "uitvermenigvuldigd", bijv.: - \A. ll) * IA. II I .. • • • u.*l.A ~ L u.("" = l.AfJ>> * IA.(Ol + C.O>.. ll' v_l'lit \A(OI + V..l.Pl .. \A (a) + (3.1.9) IA IA + 
"'•0 - \Jl"") = \)"t.•>'*' tp\ U'tp>ll \P '1' .. '1' = z: '1' T \1 + 

ll). tp) 
'1' U' t 

fp). (1') 
0 \)" + Ul" ~lU 

" + ... 
(3. I. JO) 

lo\rO 

Deze nieuwe reeksen voldoen aan dezelfde convergentiecriteria als de oor

spronkelijke. 
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Met deze nieuwe reeksen geldt dus voor E en F: 

(3.1.11) 

(3.1.12) 

Opmerking 

Dat u en v in de nieuwe interpretatie de afgeleiden naar de tijd zijn van de 

oude u en v, boudt niet in dat de nieuwe ulft> en v<~l ook de afgeleiden 

naar de tijd zijn van de oude u IJ"\ en v'~> 

§3.2 Het "globale" energietransport 

Werden in de vorige paragraaf uitdrukkingen afgeleid voor E(z,t) en F(z,t), 

in deze paragraaf wordt bet energietransport globaal bekeken. 

We zullen bier de energie bekijken die tussen t • 0 en t = c.Aop plaats z -"passeert", d.w.z.: l Fl~.t> ~ • Met bebulp biervan kunnen in bepaalde 

gevallen zinvolle definities worden gegeven van een reflectie- en een 

transmissiecoef ficient. 

Dit komt aan de orde na de afleiding van een algemene uitdrukking. 

Laat bet beginwaardenprobleem voldoen aan: 

I. De beginvoorwaarden zijn zodanig dat de totale energie op t = 0 (en dus 
voor alle t) eindig is. D.w.z.: ·- ·-~ j {IAAl•,o>I~+ \'1l~ 10>\l~cA"! • t/..Jld

0

1 l~>I'+ lj,l':!>l'foli<:c.-. ---Dus: j I ,),l~ >l~d~ ~ M <: ~ 
--... 

en f ' it l~.> ll. 4-a ~ H <: ~ . --
2. De beginvoorwaarden J°

1
Cz) en Jt(z) zijn uniform begrensd, en ·-} 'fll~>' cA~ c::¥. --De reeksen in (3.J.12) convergeren dan absoluut uniform. 

Stelling 10 Onder bovenstaande voorwaarden geldt: -(i) J Fl~.t> ...... '; bestaat voor alle z; 
0 
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.. 
(ii) voor alle z bestaan 

0 

enc.. --
- .!.. 'L J u.cr-·, .. ~.t) ~ • ~ r j ef"\-..t:)<Jk converseert 

"' \ll•O 0 - "' • ., 0 

uniform in z naar J F(~.n ol-t. 
0 

Het bewijs van deze stelling wordt gegeven met behulp van de volgende hulp

stelling. 

Hulpstelling 3 Voor alle n~ 0 en voor alle z geldt onder genoemde voor

waarden: 
c... - ,., 

Jt\A.lr\ 1(~.t>ll.c:Lt' t1{ ftf!(~~1'Hflt1 •·· · f ffll~U>))cJ.~U> ~ t > 
C> 1' _ .. 

"9 ~ -JI o-00c~.tl I~~~ H{ J l(ll:e"''>ttAi
0uj: ·· · j f(1l=i 11

' JI tAi-u
1 

\ ~. 
u -- ~~ 

(Voor n = 0 moet voor de haaktermen I genomen worden). 

Bewijs 

tlet bewijs van deze bewering wordt gegeven door volledige inductie. - -j I "'"'°1<e,t> t" oLt = j I ~.l~+t.> Ii.~ ~ M , en 
0 0 

(i) n = 0 : 

- -j tu-'-0 '<.=t,t:)l'"tA.t • j I J'i-<..:r.-t:lla.ot.t ~ 11. 

(ii) Laat : 
0 0 ... ?. 

j I ~·c~. t.>t" cM: ~ H { ) I (i.l1(1\•) \4'11)tJ • · · · j lfU~"> I tA~'11 ~ • 

a 
0 

geldt voor alle t': 
I f:' ~ 

JI: U\••> a. j j ""' I l "2. hr u,t>IO-t -' { ljl9>\l lA. l~.o-+l--::a) o\~ I ~ ; 
0 0 1-t 
met de definitie ~CM>l,,~) :o voor t< o 

t' • 
= j { ) t(llo-> 11 '19"\o-, c-+ ~-1 >I fJ.rr ~ i. JJt; ; 

0 ~-t' 

interpreteer dit als een herhaalde integraal en verwissel de integratie-

volgorde: 
~ . 

= 1 c.lo-l(llCi">\j <i• 

~-t' ~-·· 

t' 
\~'~ > l J dA: l\A.Cl"><.o-,o-+l:-'i )11 tA"">(S,$+ t- --l) I ., 

0 
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met de ongelijkheid van Cauchy-Schwarz: 
~ e t' 'I. t• I/ 

~ j tAcr-l~lo»\jtA,ltH:.>l{jtM: '""l"',lo-.o-.. ~-~>l 1 ~'iJ~l~'0h,,.,..t--~>\1 ~4::. 
i-t· ,_., 0 0 

volgens het gestelde: 

~ .. 
~ M { 1 I \lt~"' .. '» I tA~lr\+l')J I ~l~'")) I~~"') J . . . J lfH~(I) J \"'~(I) ~ 1 ' 

~-t' i .... 

~ - t ( t1l1 l{ll~(l\ .. l))I ol~lM+l)J \llt~(jl\))\ 67!'> J • • • j lf3l~(l)Jl tA~(I) ~ 
-- z"' .. 

Dus: -JI \t'lM• \:i,t:) l &. <JJ:. 
0 

(iii) Op soortgelijke manier volgt : 

dan is ook: 

jt.l"'•'',,,t>li.6.-t'' "'1 t jl(Al.aQo\•»)ld•c.t+•> j ... j l(H~'''.>ltA~u1 ~1. 
0 ' 

-
Bewijs stelling 10 

I. Voor alle n en z bestaan: 
c.. 

J lA.l"''l~.t) ~ 
0 

.. 
J '-"'' en \] t,.t) tJ.k. 
0 

0 

NL er zijn p 
t' 

en q zodat voor alle t' geldt: 
t 1 t' I/ t

1 
" 

: j l~W-'n,t.) \11.A.C4-'n.t.)I rJk $ { j l1.A.tft>l1.t>ladA:' ~ i {j1J~c~1 t->11 oU' r; J '\t"'~ ... fl.)' tM; 
0 0 0 • 

vol gens de hulps telling ~ 

.. -
~ M { J11u~«t"'>\cA~_.,J-···J11n:a" 1.>\tA~" 1 ~{ j\{1t•~,,6i~J- .. J1pt~" 1Jl~~'0 ~. 

~ ~ 

Op dezelfde manier volgt het bestaan van ... 
J \f'h.t-) ~. 
0 - - -- _ .... 

2. Omdat LI J ~"\,,t>~) ~ L Jlll'h,t-.>loU~H{L J1fll~ .. ,)\4-t"''J···JHll"lu))lol~'"~~ 
"'•O 0 111\&00 "'•O.-... .. ... ... ... .... 

en ook L l J \f"''t•,t' rJA: I ~ L j1\f"(.,,t.>lclk'~M {L j \1lltr~" 1Hd.f°J .. J 1ph'")l~1"'\l, 
"'•0 0 "''=O O M:b _...., 
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~ J l"'' convergeren L U.: L~.1;) o..t" 
"'..,, . 

absoluut uniform in z. 
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- -
en L: j \Tl"'(.,. t-> tM' 

\'l•O U 

De convergentie van de reeks tussen accolades is bewezen in §1.4. 
de ~ 

De n term van deze reeks is nl. or II , en er geldt ~ 

'/, ·-
ti""- ft r" l "'- : 3 j l(3f.~) \ tA~ <I. 
"'....... n: --

3. j f u.."''t w. ~.) cAk' en j r vi"')(?;, t) ol.t- best aan. 
0 11\•0 0 ... o 

Dit geldt omdat voor alle t' geldt: 

- -~ [ J \U.U"'c.,, t.>\ tJ.;4: < ~ volgens 2. 
"'•0 0 

Zo volgt ook het bestaan van de andere integraal. -Ook jFt-a,l-)d..t bestaat dus. 
0 

4. Er geldt 
- - -J f \,{" n, t- .> olA- • l: J \A."''<.•. t- > r>J: 

0 "'•0 l•h.O t) .. - ... -
J L \f''L-&.t)clA:'. L J u»'<.~.t-)cilk. 
0 ........ 11\..:t I) 

en 

Bijvoorbeeld: 

Voor alle t 0 geldt: 

.,. N " 

1 J f t..l'<.~.lr) ~ - r j Ll'',i.fl rM: 1 ~ 
0 l1Url) "':O I) 

(3.2.1) 

c-. - N 
1:. - "'' N Lii\• j .. "") J ~ L"') I ,1j {!\A. c.• ... .>-L u: t~.t:l\~f .. I L lA. <.•,t.>ciLtj ... 1 '- u: t~.~)~ . 

0 "'"'O "'a-> t,. "'•O t0 lo\sO 

Volgens (J.2.1) kan bij elke I.'> 0 en elke z t
0 

worden gekozen zodat zowel 

de tweede als de derde term van het rechterlid < J zijn. 

Vanwege de uniforme convergentie kan bij deze t 0 N1 worden gekozen zodat 

voor N > N 1 ook de eers te term <.} is. 

Op dezelfde manier volgt de andere gelijkheid. 

Maar dan ook ~ 

.. "* - ""' JFta,ocAk:::: - ~ L JU.. t-&,t-> "'* 
0 "'•0 I) 

D 
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-
Met behulp van de hiervoor gegeven uitdrukkingen voor J FL•.t-) tJJt: is het 

0 
mogelijk in speciale voorbeelden zinvolle definities te geven voor een 

reflectie- en transmissiecoefficient. 

Beschouw als voorbeeld van de problemen die voldoen aan de voorwaarden van 

blz.31,een beginwaardenprobleem dat voldoet aan: .. 
I. f.,(z) = 0 voor z 4. O, en }ljU~)lcH < 1:. 

0 

2. De beginvoorwaarden 't:1(z) en 'XL(z) • - t,(z) zijn alleen van 0 verschillend 

in het eindige gebied (za,zb)' met zb< O. 

(Voor t ~ lzb\ is dan de oplossing van het beginwaardenprobleemt1(z-t); 

d.w.z. totdat op t • I zb I het golfpakket tegen het inhomogene medium z ~O 

botst, plant het zich onvervormd naar rechts voort). 

De hierbij behorende beginvoorwaarden (3.1.3) en (3.1.4) zijn j
1
(z) = 0 

en iz. (z) = -2t;(z). 

3. De totale energie op t = 0 is: 
~.. ~ .. 

~JI Ja.t•:>\ .. tA~ =- j I 'X.,'la))LQ:e -1. 
~& ~ 

Voor een dergelijk probleem kan dan de reflectiecoefficient r en de 

transmissiecoefficient t als volgt worden gedefinieerd: ... 
t- : = I J Fl~. tr.>~ I , 

o ... 
en ~ ~ • I j Fl •1.. t: .> ~ I • 

• 
Volgens de energiebehoudswet is r de hoeveelheid energie die zich voor 

t = c..o links van z = z bevindt, en is t de hoeveelheid energie die zich 
a 

voor t =~ rechts van z = zb bevindt. - ... 
Echter omdat j F(~.t)cA.t • j Ft~._ ... )~, .... .,_ 

J FL~.•> dk ... j Fl~o.t->~, en 
0 0 

is t ook de energie die zich voor t s ~ rechts van elke z ') zb, dus in 

z = e1t, bevindt, en is r de energie die zich voor t = - links van iedere 

z < za' dus in z = - ... , bevindt. 

Het bewijs van deze beweringen verloopt als volgt. 

In integraalvorm ziet de energiebehoudswet op een interval (z 1,z2) er als 

volgt uit: ,_ .. .. .. 
j Fl~ t > U: - J Flt,, t: > rJk' : - f..:""" j c.<u El~. f: >tM: 
0 &• 0 1:--1. 

,, 
+ j c.t~ > El•.ol cit~ . 

I, 
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-(vanwege het bestaan van J Fl•,t>cAk is _dit zeker waar voor alle problemen 
0 

die voldoen aan de voorwaarden van blz.31). 

De beweringen volgen nu direct uit het hierna te bewijzen feit dat zich voor 

t =~ geen energie meer bevindt in een willekeurig eindig interval, en uit 

het feit dat op t • 0 de energiedichtheid nul is voor z ~ zb en voor z < za. 

Uit de bovenstaande vorm van de energiebehoudswet volgt dan ook r+t = I 

door de keuze z 1 = za en z2 • zb. 

Stelling 11 Zij , en t:""' ji,~>. o; laat j 1 (z) en j 2 (z) uniform 
~ .. _ ... 

Bewijs 

·-beg r ens d zijn,en laat J l(U~>lcl~ <~ , dan geldt voor elk --
eindig interval [z 1,z2J: 

la 

-t:- j c.(~) El~.t> c:l~ = o. 
I:.&- z, 

Op soortgelijke wijze als is gebeurd in Stelling 9 kan het volgende bewezen 

worden: 
Ill'> Voor alle n convergeren u. (z,t) en 

_ill\') 
tr (z,t) voor t~- naar O, en wel 

uniform voor z in een willekeurig begrensd interval. Vanwege de uniforme - -convergentie van L ~"0(-z, t.> en L '1'-""(w. t"> convergeren dan ook 
II\•~ ••O 

u en v. en dus E voor t ... ~ naar 0 uniform voor z in een wi l lekeurig begrensd 

interval. a 

·--- - -·-·---------------------' 



-37-

Appendix I 

Enkele stellingen uit de lineaire analyse die gebruikt worden in dit verslag. 

Zij T een continue lineaire operator gedefinieerd op de hele Banachruimte X. 

Beschouw de Fredholmvergelijking: 

met ~ bekend ~ C , en g bekend ~ X. 
m 

Er geldt dan (zie Taylor [7], blz.262 v.v.): 

Voor I}. I> t"cr(T): heeft de operator ).-T een continue, over al gedefinieerde 

inverse [~-T]- 1 
, die een analytische functie van ~ is; - "' ..... convergeert de reeks l: }.- T (Neumann-reeks) in de .... 

operatornorm naar [>.-TT' ; 

is de oplossing van de Fredholmvergelijking: -{:. (>--T')- 1
Q :: 'L.\>.-"'Tl'l-•ei.\ 
0 "'•' (/ 

(ook deze reeks wordt vaak de Neumann-reeks genoemd); 

is [).-T]-' g een analytische functie van).. • 

Voor I}. l <.rCJ'"(r) divergeert f. >.-"'T"'-' . ..... 
Hier is ro-(T) = S\AiO I>. I , en G-(T) is het spectrum van T. 

). (rcr<.1' > 

Voor ra-(T) geldt: rcrlT) : "4:W\f. llT"'U'"". 
n~-

Opmerking 

Dat voor -"'i"" "-"' T"'-' I}. l <. ro-lT) de reeks £.. " divergeert, houdt niet in dat ook ...... 
divergeert. 

Als deze reeks convergeert voldoet hij ook aan de Fredholmvergelijking. 
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Appendix 2 

De Liouville-transformatie als kanonieke transformatie 

Het is mogelijk de golfvergelijking: 

weer te geven in een Lagrange-formalisme, en eventueel in een Hamiltonfor

mulering. 

Een goede Lagrangiaan is bijvoorbeeld: 

De bij <f behorende impuls is dan : 

p• ta.Cf~. 

Door toepassing van de Liouville-transformatie: .. 
J c:A.• '• - . c.(.)I'.) 

(2.1) 

(2.2) 

wordt de Lagrangiaan L: 

Met behulp van partiele integratie wordt dit: 

De bij 'f' behorende kanonieke impuls is dan: 

_y,_ "L F = 'ft = c. ~~ : c. P · (2. 3) 

De hier uitgevoerde transformatie is op te vatten als een kanonieke trans

formatie, zie Broer-Kobussen (10]. 

Een kanonieke transformatie kan namelijk gegenereerd worden door een 

functionaal <6-: 

<;{ f(x.>.tla>\ = jtAxJtA~ \tlplx>.p"'tJC.>.··· ,,'fll>.'f'~t~>.··· .. x.~). 

(De tijd is hierin een niet vermelde parameter). 
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De bij ~ behorende transformatieformules zijn: 

en 

p(~).: Jctx. ~ , 
f, 'I' 

<f (:x.) .: J c:.t~ £.S 
6p 

Het is nu gemakkelijk na te gaan dat de keuze: 

1,1, 
e._: G (~) ID ('IC.) 'ft~) S l )£.- X.(.~) ) 

inderdaad de transformatieformules (2.2) en (2.3) oplevert. 
'4 . . J c:.tic• In (2.4) is x(z) de i.nverse functl.e van ~. - • "'-".) 

(2.4) 
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Appendix 3 

Afleiding van de vergelijkingen (1.1.14) en (1.1.15) in de interpretatie van 

hoofdstuk III 

Met een standaardmethode wordt de golfvergelijking 

herleid tot een stelsel vergelijkingen van de eerste orde. 

Definieer: ~ = ('-',"· "") : ::. <.'f, 'f x. ·'ft)· 

u voldoet dan aan de vergelijking : 

enB·(~; ~) 
(3. I) 

Het stelsel vergelijkingen (3.1) wordt getransformeerd in een stelsel van de

zelfde vorm door over te gaan op andere onafhankelijke variabelen. 

Dit gebeurt op soortgelijke wijze als vaak gedaan wordt voor een stelsel 

gewone differentiaalvergelijkingen van de vorm: 

~. ... A(')(.) .!i (3.2) 

(cf. Van Kampen [II], en Keller en Keller [12]); 

nadat de Helmholtzvergelijking is herleid tot een vergelijking van de vorm 

(3.2) kunnen zo de vergelijkingen van Breuaner worden afgeleid. 

Zij S(x) een reguliere matrix en definieer u' door: 

~: 5bc> ~'. 

u' voldoet dan aan: 

I 

~t = 
s wordt zo gekozen dat S'R 5 diagonaal is. Hierdoor ligt S nog niet vast; 

van deze vrijheid wordt gebruik gemaakt om S zo te kiezen dat 

ol\.°1 l 'I>-'A~,,. + ~;·g~):. o. 

Een matrix S die voldoet is: 

(: 
0 0 
_y.,_ -'11. s ::s s,;- -~ 
~l "' ~ c. 

t. T 
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De nieuwe variabelen zijn dan: 

u.' = c.<. = «.f • 
I 'IL -V&. If, -4' 

~ :. (. IT + (.. ~ :... C. 'f x '+ C. <.ft • 
I V&. -V, ft -fl 

CU = _c,; ~ • C. ~ = -C.. lfc + C. 'ft ' 

v' en w' komen dus overeen met de u en v van hoofdstuk III. 

De getransformeerde vergelijking luidt: 

1.(. 1 = R1

{'llC.) ~'- + ~(~) ~I 
-t -

0 0 0 

met: A' (x) = 0 G(>c.) 0 en B' (x) = 0 

0 0 0 

I(, 

Door de definitie j cb' 
~ = a;., wordt dit: 

~ =- R"li.) w: ... -g•c.a.> _c..c.' 
-t - a 

en B' (z) = (: = 
( 

:

' 
met A"(z) 

0 

0 

.. l. c. 
l' 

0 

c"" 
':{ 

0 

-~ 

(3.3) 

0 

(3.4) 

c."" ) r 
(! 

0 

De tweede en derde vergelijking van (3.4) vormen precies de vergelijkingen 

( I • 1.14) en (I • I • 15) • 
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