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SAMENVATTI NG 

§1. Voor het dynamische systeem 

d <:! = - lo$~ 
C>t: 

waarbij i een matriks-differentiaaloperator (m.d.o.) is, kan ik de 

balansvergelijking 

~ l !! +r1J~)l = -i( ~ +(7J$-$ V) !i + olAv PJ 

( 1) 

(2) 

opschrijven. De divergentie in het rechterlid van (2) is het gevolg 

van de "kettingregel" voor m.d.o's: 

(3) 

Uit deze balansvergelijking volgen reele, kwadratische lokale behouds

wetten al s 1J1= 1J en 

~t C19i -$ ?J J ~ = oLC.v <P (4) 

met~ will ekeuri g. 
Hieraan voldoen de kommutatoren van$: 1J.$-i7.Y=O · 

§2+3 Als verder voor het systeem geldt dat voor alle t 63~-=~ (waaruit 
volgt {§2.) dattB z6 moet zijn dat 62/:/>=6 ), met63 een singuliere 
m.d.o., dan heb ik om een lokale behoudswet te vinden een ekstra 

vrijheid. In plaats van (4) kan ik ook schrijven 

(5) 

waarbi{Urte schrijven is als een divergentie als 631:1 = Q. 
J 

Met andere woorden: 

{6) 

Hierbij isc..R in principe een willekeurige operator. Operatoren 1J-die 
aan {6) voldoen, kan ik vinden door de operatorenvergelijking 

{7) 



op te lossen. In deze vergelijking zijn £en$ noodzakelijk m.d.o. 's 
opdat de kettingregel (3) geldt. Voor de operatorentA en 1.Jhoeft dit 
niet a priori te gelden. 

§4 De operatorenvergelijking (7) is m.b.v. de Fourier-representatie op-
lossen alsJl en\J m.d.o. 's zijn. In dat geval zijn er behalve de 
kommutatoren vani, voor'l} ook oplossingen van de vorm 03,~m,t en 
~(~-&t). De behoudswetten die vol gen uit de kommutatoren van$, en die 
niet uit te drukken zijn in de ekstra-voorwaarde(n), kan ik nu met 
de "triviale behoudswetten" die 
kombinaties van ·62d:IBt-, anders . )) 

equ1valente behoudswetten. 

verkregen warden met behulp van lineaire 
~) 

schrijven. Deze leveren zo triviaal 

§5+6 Op deze manier zijn de impuls van vlakke watergolven (§5) en de impuls 
en sommige Zilches te vinden voor het e.m.-veld (§6). Deze behouds
wetten zijn het gevolg van de ekstra-voorwaarde(n). Bijvoorbeeld bij 
het e.m.-veld in vakuUm zijn dit: ol..W~=o e.W'\ okv]i= o. 

§7 Het is ook aan te tonen dat het impulsmoment een oplossing is van de 

operatorenvergelijking (7), dankzij de ekstra-voorwaarde(n). De operator 
llis in dat geval geen m.d.o. 
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§1. Inleiding 

Beschouw het eerste orde (in de tijd t), lineaire dynamische systeem in de Rn: 

C)u(~j-C) = -:' $~l?:::it) (1.1) 
.:Jt 

waarin $ een mxm matriks-differentiaal operator is. De matriks-elementen 6ij 
van kunnen i.h.a. weergegeven worden door 

M 
L ~i.i) 1Jn o.. - z. -

l\ - \pl-·O p p ·I d _ i> • • • > " )'~ I 

( 1. 2) 

I'\ 

\ p\ = i p t:1 .e 

M -=- o r c:h.. v O..V'\ $ 
di~> = w~\le..ke..uc-~cc \o:.omp\e.\l..s. ~e..i::o..l .. 

p,, .... ~.... <) 

Van de komplekswaardige vektorfunkties 

~ (~ ·1 t) = \<.o\.oW\ ( u,(1!:.. ~ t~ ~ · ·. ·, um l'!: ~ t)) 

wordt verondersteld dat deze kwadratisch integreerbaar z1Jn over het gebied ~ 

van de Rn (met rand~) waarin ik het systeem beschouw. Dus~ ~l2 (Cd)· 
De afgeleiden (in gegeneraliseerde zijn, zie Helmberg l): blz.124) worden 
eveneens verondersteld inli(S/) te ~iggen. Samenvattend kan ik zeggen dat u 
meet l i ggen in de Sobol ew-ru i mte "'li (~) met {'\ vol doende groot. 

I 

AlsS1 de gehele Rn is, dan volgt uit ~EWi{),) dat ~(:!:.o;t) = Q (zie 
Ljusternik-Sobolew 2): blz.277-278). 
Als'iJ een begrensd gebied (zoals steeds het geval zal zijn) is, neem ik 
homogene randvoorwaarden aan voor ~(~;t). 

Voor matriks-differentiaal opei·atorenfa kan ik een Greense-relatie invoeren3),4). 
In integraalvorm is deze 

l ~t(~Y)d't' - ) (ff/~{'!.. d't' = ~ d.i.v 'Pe d.t: 

~ ~ ~ ' 

( 1. 3) 

Deze relatie kan ik vinden door partieele integratie. De vektor Pe is afhankelijk 
van de integratie volgorde en bepaald op een vektor na die divergentie-vrij is. 

Pe = Pe<~~~ ; ~) 
Verder is fJt de formele geadjungeerde van~ (b.v. (iax)t = idx). et is formeel_ 
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de geadjungeerde zolang ik geen randvoorwaarden opleg aan u en v die ervoor 
zorgen dat 

( 1. 4) 

De volume-integraal is hierin met behulp van 11 Gauss 11 omgezet in een oppervlakte 
integraal. 

~ii s de normaa 1 op het oppervl ak 
De Greense relatie (1.3) in differentiaalvorm (ofwel de kettingregel) is: 

+ .o. ,C'\t t 
~ (tV~)- \"" ~) ~ = di.v Pe ( 1. 5) 

t 
Als ~ =\5, dan ise formeel hermitisch (zelfgeadjungeerd).e wordt 11 echt 11 

hermitisch als de randvoorwaarden z6 zijn dat (1.4) geldt. 

Opmerking 
AlstJ een matriks-differentiaal operator is van de le orde, kan ik voor ~ 
schrijven 

Dj en.J)0 zijn matriksen met konstanten (over de komplekse getallenO:.) als 
matriks elementen. Dan is 

Pa-= \i:.o\om( 1,{D,~ ') ~T~ ~) .... , ~tJ)n'!) 

( 1. 6) 

( 1. 7) 

Van de operator~ eis ik dat deze hermitisch is. Dus it=$ en geschikte rand
voorwaarden zodat (1.4) geldt. 
Het gevolg hiervan is dat voor (1.1) de globale behoudswet 

<i_ ~ ~t-~cl't'"=o 
dt <1 

geldt. (Zie vervolg). 
Dit is vaak te interpreteren als de energie van het systeem. 

( 1. 8) 

Lokale behoudswetten kan ik uit (1.1) afleiden door ~t = -i$~ links met ~t-1" 
(i1"is een matriks-diff. operator) en ~t = (-i$~) rechts met1'u te vermenig
vuldigen. Opgeteld geeft dit 

2t ( '1(1J ~~ = - f( ~t(1Y<t ~) -{ $~)\1"~~ = 
( 1. 9) 

= - t( ~t(1J$-$ V') ~ + dlV Pil 
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Hierbij is de Greense-relatie (1.5) gebruikt: 

Als nu 

dan geeft (1.9) de lokale behoudswetten 

:t(~/(1'~)]-: -4Qli.vP~ 

Van 1J eis ik '\Jt= 1J: 
Voor1J =I (identieke operator) geeft (1.11) 

;t ( ~t-~ l = - t ~tv pi 

( 1. 9a) 

{l.10) 

(1.11) 

Geintegreerd over het volume(j volgt hieruit de globale behoudswet (1.8) omdat 
de randvoorwaarden voor ~ z6 warden gekozen dat'f, hermitisch is. 
In het algemeen had ik oak andere randvoorwaarden kunnen kiezen. Dan is echter 
de energie (d.w.z. als dat ~t H is) van het systeem, globaal gezien, niet be
houden. 
Als aan {1.10) is voldaan, bepalen namelijk de randvoorwaarden verder of uit 
(1.11) oak een globale behoudswet 

( 1. 12) 

vol gt. 
Als het gebied~ de hele Rn is, dan ligt de randvoorwaarde voor ~ opgesloten 
in de eis ~£'-'{(Rn) n.m.l. ~(~;t) = Q, en dan levert iedere lokale behoudswet 
oak een globale. 
Voor een begrensd gebied is dit dus niet zo. 
De randvoorwaarde geeft dan de invloed aan van de omgeving op het systeem, 
en omgekeerd. 
Hierdoor hoeft de fluksterm f.-.!!.~ niet voor al le lokale behoudswetten nul op 
te leveren na integratie over een eindig gebied<1· 
Als de homogene randvoorwaarden symbolisch warden weergegeven met een lineaire 
operator~ (die alleen op de ruimtelijke koordinaten werkt): 

\}~ (~ ~)(~ ~t) = 2 
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dan gelden deze randvoorwaarden ook voor ~t: 

Voor oplossingen van ~t = -i$~ wil dit zeggen dat dan ook $~ aan de rand
voorwaarden voldoet. 
Het gevolg is dat m.b.v. de bewegingsvergelijking ook $2 hermitisch is: 

In het algemeen: · 

(1.13} 

ol. 

Neem in ( 1. 9) voor 1J = $ , dan is f. . .!!. "= 0 en de 1oka1 e behoudswet 

~ [ ~+((~)) = -~ cltv P 
at 

( 1. 14) 

levert ook een globale: 

( 1. 15) 

Uit it[~1(1'~)J = -td.~v P kan ik door differentiaties naar x1 ,x2 , ... xn 
equivalente lokale behoudswetten maken (zie b.v. J.de Graaf 5) blz.85). 

Als c5 = t,o~d-x.' een skalaire differentiaal operator is, dan is ~ ( ~'t(c51'~~ 
= -i div<p dus ook een lokale behoudswet. t 

Als voor1'-echter geldt dat Sc;ol..i..vPolt"= o , hoeft dit voord'&nog niet zo 
te zijn (tenzij<1 de gehele Rn is). Het gevolg is dat de lokale behoudswettten 
equivalent zijn (uit elkaar te verkrijgen door differentiatie), maar dat hieruit 
niet voor alle twee een globale behoudswet hoeft te volgen: 

d. ~ '1°(lJ':!)clt"=.o ~ cl~ ~+(JlJ~)ciJ.t-=o 
o\t ~ alt~ 

terwijl 

Jt ( ~+(1'"~)1 = -~c>.w ~ _,.. ~t l ~t(cr1'~~ = -~d.\.vq> 
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§2. De extra-voorwaarde 
Van een extra-voorwaarde voor .!:!.t = -i$y eis ik dat deze overal en voor alle t 
ge 1 dt. 
AlslB een tijdsonafhankelijke operator is die deze extra-voorwaarde represen
teert, dan moet dus gelden 

d ~ u = l8 ~ .... = <2 
clt - '" 

Splits nu.!:!_ op in 

~=':::'.+'tf 

~ 6: f'\u.\('u.\.mtt. \JG..\'\ i (o\uct. ~t:=Q J ~tr.. e.e.Vl 

\<.onct.b:>..y..te. uoo(' ~e b@.we~i.nq,s \Jen:~eli:j k.i.nc:l). 

e.n ~ v_+~ cl'C"::: o, ofwe.l ~ l. '!::! . 

Kies nu een representatie waarin -y__ en~ te schrijven zijn als 

> ~ =l ~ 1 met (~2)t, =- <2 
-i 

Schrijf voor $ ·. 

Dan is 

De representatie (2.4) voor de operator$ houdt dus in dat $,
2

-= ~22=0 
Voor$ kan ik schrijven 

( 2. 1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 
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niet in de nulruimte van$ ligt, is~y_ alleen maar nul 

a 1 s y_ nu 1 is , of we 1 : $,, is een regu 1 i ere opera tor. 
Schrijf nu de operator~ ook in blokvorm 

iB = ['£11 <B ll) 
'2B2. I '33 2 l 

Uit (2.1) en (~~)t = 0 volgt nu 

~~c =[(Bu(~,)~ +lB,2(Y2)tJ-= [13,,(l;d,)t-) = Q 

£:u ( ~.h + ~.u ( ~2) ~ ~a1 l ':!,)! 

(2.6) 

(2.7) 

De operator~ van de extra-voorwaarde mag dus niet willekeurig zijn want 

lS (u )t = ~ (u )t = 0. Hieraan is voldaan door lB,1 = 'B21 =O te nemen en 
If -I 2.f -I -

lBis van de vorm 

(2.8) 

Hieruit volgt dat 

£'./> =- '$ o~/=O (2.9) 

Omgekeerd, operatoren waarvoor dit geldt, moeten van de vorm (2.8) zijn. 
De operatorend3 en$ waar ik verder mee werk, zullen steeds weer matriks
differentiaaloperatoren zijn. 

Ik zoek nu lokale behoudswetten 

~t ( ~t-(lJ'~)j = -~ clLv p .) 

t 
met 1J- ~ lJ · 

) 

(waari n V ook weer een matri ks-differenti aa 1 operator is). 
Hieraan wordt voldaan als voor V' geldt dat (zie 1.9) 

Definieer 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

Als nu behalve13~t = Q ook geldt dat~~ = Q, dan zijn er 6peratoren ch.-JO' 
die een divergentie geven in (2.11) namelijk 

(~is een willekeurige operator)(2.13} 
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~+(JK ~) :: ~t(~(nj~)) - 1l( "£tc.A+~) 

= - 1/(~\J'.}t~)) 
= - (~~l(Ji+~) + ch.v<{> 

= cl~v cp 

Hierbij is gebruik gemaakt van de Greense relatie (1.5). 
Door de bijvoorwaardel3~ = Q, levert 1'-behoudswetten als voldaan is aan de 
operatoren vergelijking 

'\J-$-S 1J- = dt ~ - ~t-c.At (2.14) 

Behalve de kommutatoren van$, kan ik nu dus nog meer oplossingen verwachten, 
die aan de inhomogene vergelijking voldoen. 

Opmerking 
Uit de voorwaarde18~ = Q blijkt dat ik de beginvoorwaarde ~(~;O) goed moet 

kiezen:63~ = Q. De oplossing ~(~;t) van ~t = -i$~ blijft dan verder aan de 
extra-voorwaarde voldoen zoals, formeel, te zien is met 

-t$f:. L mc.J,m 
v. = e u :: z. (-ti) u. 

-O W\:O ----; -o 
m. 

(2.15) 

-0 

12> U - l53HA + i_ 
- - - 0 1\11.:J 

Als ik tot de beginvoorwaarde de stationaire oplossing niet reken, dan kan 
dit problemen geven. Neem bijvoorbeeld het systeem (zie §5.) 

it~ ~ "! ro-cl. r } 
;) p =- clL.v '\} 

.;>t 

nitt CA..\.~ ~~~tt"O..\JOOfWO-.O.('~ 

<""Of='\)-::: 0 

Hierin zijn 

- -

il°= kolom(u,(-x..>~~c) ,tA.2(-ll.·,1·,l)) 

p = p(-x.-,~~t) 

(2.16) 
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u, enu~ z1Jn de snelheid index- en y-richting,-p is de druk of waterhoogte 
(t.o.v. evenwichts-toestand). De voorwaarde rot v = O voldoet aan (2.9) 
(zie §5.). 

Kies als randvoorwaarde 

~· 12~-= 0 

en voor de volledigheid: s<?J p ol't-:::: 0 (legt het niveau vast; uit ~·'1-£.~o 

vol gt dat )<1 p c\.-e = ~on~~o.nl). 

Als nu het gebied~ enkelvoudig samenhangend is, volgt dat stationaire toe
stand uit de randvoorwaarde. De stationaire oplossing wordt gegeven door 

grad p = Q 
div v = 0 

Samen met rot v = 0 in een enkelvoudig samenhangend gebied, dus v = -gradce 
(eenduidig), levert dit 

~ 'Pst»J:. = 0 

..,.... ~sto..t. = <2 

Maar als~ meervoudig samenhangend is, hoeft de stationaire toestand niet 
vast te liggen. Neem voor~ bijvoorbeeld het gearseerde gebied 

In poolkoordinaten geldt nu voor de stationaire oplossing 

eveneens dat 
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Hier moet ik dus expliciet de stationaire toestand geven, of deze opnemen 

in de beginvoorwaarde. 

Een andere, indirecte manier zou kunnen zijn: de energie voorschrijven. 
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§3. De extra-behoudswetten 

De beperking tot differentiaal-operatoren in (2.14) heeft tot gevolg dat ik 
de operatoren vergelijking kan bekijken in de Fourier-representatie. Voer 

N 
de hulpfunctie ~e'v{ (C,) in, die nul is op de rand: ~(f.) = 0. 
De Fourier-getransformeerde hiervan is 

·1/ 
t r:-~ ) ( ~) = ~ ( ~) = \ '~;I(~) e. <. - • ~ ch 

1 
• • • ol x n ( 3 . 1 ) 

<6 
en terug-getransformeerd: 

(3.2) 

T \'\ ( 
'6. ~ = z k}x \. ; de i ntegraa l over 0 in ( 3 .1) kan word en voortgezet 

)~I <I' 

tot !t>O door '!!._ = Q bui ten ca te nemen. 
De fourier-representatie van een matriks-differentiaaloperatorD is nu 

(3.3) 

Hierin is 

(3.4) 

een matrikspolynoom in k 1 , •... ,k.., 

"' De skalaire differentiaal operatoren dM , die met komplekse coefficienten 
x 

voorkomen in de matriks-elementen vanC: gaan na transformatie over in 

.f-... WI t- I WI 
T d .., =. (-ik\.) 

'X.~ ~ 
(3.5) 

..D(~) is in het algemeen te schrijven als 
f"'l " 

Dl\i) = f }) . TT (- i k {l' 
lp)=o p,, ... ,;>., ~=· 4 (3.6) 

met 

f"'I o rc>.<2. v~n ~ 

]) zijn matriksen over het veld van komplexe getallen ([. 
p,,···,Pn tl>Cr'l 
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In Fourier-representatie krijg ik nu voor (2.9) en (2.14): 

(3. 7) 

en 

(3.8) 

A(.15_) mag willekeurig zijn. ~ 

Ik zoek nu voor iedere, vaste, A(~) hermitische oplossingen Vti.s)=Vl~Jvan (3.8); 

waarbij 'E> en S bekend zijn en voldoen aan (3.7). 

De matriksvergelijking (3.8) kan ik oplossen over het veld ~(P;~) gedefinieerd 
door: 
i) \1 is een samenhangend gebied in<Ln' de ruimte van den komplekse variabelen 

k1,k2, ... kn. 12 wordt zo gekozen dat al le matriksen en alle eventuele 
transformaties die ik gebruik, holomorf zijn in r: 

ii)!+<(~,~) is de verzameling van alle rationale functies 
t-1 "' z C\ 1T {~·)ol;:·} 

A-= 0 ~ .. :: I \. • M .... '1· 
i_ b 1} ( ki) •s 
J=O ~ L:::1 

Hierin zijn 
a. en b. willekeurige komplekse getallen 

J J 
N, M,ol .. en~-. niet-negatieve gehele getallen 

lJ lJ 

De toegestane operaties tussen elementen van~zijn optellen, aftrekken, 
vermenigvuldigen en delen. 
Als V(~) een oplossing is van (3.8) over\K, kan ik altijd van V(~) een 
matriks-polynoom maken door de matrikselementen van V(~) te vermenigvuldigen 

met het kleinste gemene veelvoud van de noemers. Het matriks-polynoom V'(!) 
dat ik zo vind, voldoet ook weer aan (3.8) zij het dat A(~) er een faktor 
bij krijgt. Omdat R toch willekeurig mag zijn, doet dit er niet toe. 
Ik ga nu een basis van lineair onafhankelijke (overW..) matrikspolynomen zoeken 
die aan (3.8) voldoen. Teruggetransformeerd leveren deze dan onafhankelijke 

matriks-differentiaal operatoren die een lokale behoudswet (2.10) geven. 

Uit °&1&)S(~):. S(!!.)B~~)=O vol gt dat S singulier moet zijn en dati(~) bestaat 

uit kolommen die eigenvektoren zijn vanS bij eigenwaarde nul. 

Voor de extra-voorwaarde maakt het niets uit in welke kolom zo'n eigenvector 
staat. 
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Ik beperk me eerst tot het geval datS(~) maar een eigenwaarde nul heeft. 
Noem de bijbehorende eigenvector 

6* • • ~ _(~)-=- kolom(b,(~), .... ,b.,(~)J (3.9) 

t ~ 
In plaats van B (k) kan ik nu beter schrijven "'B~(~) met j = 1,2, ... ,n. Hierin 

geeft j de kolom aan waarin ~~(~) ( * = kompleks toegevoegde) staat. Dus 

(3.10) 

Opmerking 
De eigenvectoren ~(~) vanS(~) die ik kan vinden door de algebraische ver

gelijkingen [ ~(~)I-S('!)}~.l~)= Q op te lossen voor de verschillende 

eigenwaarden A.(~), zijn in het algemeen niet gedefinieerd over W. omdat A(~_) 

dat ook niet is i .h.a .. Als echter A(~)E. ~ (zoals het geval is met A = O) 

dan is de bijbehorende eigenvector ~~(~)~ 11<.,x~ want dan zijn al le elementen 
in de algebraische vergelijkingen over HZ gedefinieerd en de enige operaties 

die ik moet uitvoeren om vA(~) op te lossen zijn ook gedefinieerd over W... 

Onder een gesloten veldCj,(~) versta ik een veld waarin alle eigenwaarden 

A(~) en normen \\-y~(~)\I = ( v,~(\:) + ... +v.,:ci..:.){l zijn gedefinieerd. 

OmdatS(~) hermitisch is, bestaat er een unitaire transformatieU(~) over 

het veld Cl .. ~J~) dieS(~) diagonaliseert: 

t 
"D(~)=U(~)S{~)Ul~) ~ U{~)~~n(hl j D<~)E~V\()(~ · (3.11) 

De kolommen vanU.(~) zijn de genormeerde, orthogonale eigenvectoren van 
S(~). Om de eigenvector ~~ (~) van ~ = 0 in de gaten te kunnen houden geef 
ik U(k) de index j. U.(k) wil Jan zeggen dat b•(k) in de je kolom staat. 

- J - - -
(j = 1,2, ... n). 

Definieer: + 
D6 = ud s u~ 
w~ = u:vu~ 
\'\~:::. utnur-

Alle matrixen zijn nu gede

finieerd over C fk) 
JI"'~"\-

In getransformeerde vorm moet ik dus de matriksvergelijkingen 

(j willekeurig: 1,2, ... ,n) 

oplossen. 

(3.12) 

(3.13 
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Ik ga nu eerst kijken hoe\'-\. eruit ziet. Voor\.J. zal dan blijken dat deze 
J J 

te schrijven is als een kommutator plus een matriks met de struktuur vanMj. 

In deze en de volgende paragraaf wordt dan verder aangetoond dat de algemene 
oplossingV(~) van (3.8) op te splitsen is in twee (onderling lineair onaf

hankelijke) stukken: 

1) de verzameling kommutatoren die niet zijn uit te drukken in de 

extra-voorwaarde(n). 
2) de verzameling die bestaat uit matriksen die wel uit te drukken 

zijn in de extra-voorwaarde(n). 

Als!=\(k) een willekeurige matriks is (overl-K.) met matrikselementen°mj 
(m;j = 1,2, ... ,n) en Kj(A) is de je kolom van A, dan is 

A B,_ = ( b k (A) , b l< ( A ) . _ . , b k \ ( q )I 
() l ~ ~ .I- ) " f 'J 

j willekeurig (1,2, ... n) 

Voor d wi.l\@.\...QM.<';'1 

R w i. \le. \<.e.1.A.<'l ~ E. HZ YI l("' 

kan ik dan ook schrijven: 

" t M :=: Z. l <A_ B - o. ~ B 1 
m-:1 l '"~ "" m~ r'1 ) 

(3.14) 

(3.15) 

Gebruik nu de eigenschap dat inU. de je kolom gelijk is aan {(_~_) (en in 
lJt. d .e .. l''k bT(k))J } 1 s e J ri J ge 1 J , aan _ _ . 
Stel X.E:. r {~)is een matriks met een willekeurige rij op de plaats j, met J J)t\>t'O 

verder nullen dus: 

0 o..\<; WI/. ~ 
w ~ \ \~ \...e. u.<'~<\ o-.\.s m = )" 

Noem de matrikselementen vanUj: ((U~))"",e_ t 

Dan zi j n de matri kse l ementen V"Y\ u~x du} 

W\, ~, b -= I, 2, - .. , n . 

t n * 
((UAXlUl ))"'~ = ((U\))"'}·}::,[({X1)), 1,-((U~))~P1 

Definieer 

dan is 

(3.16) 

(3.17) 
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(( U/ X 6- X ;) u; ))"' ~ = (( U)t~ ~4.t - (( U;));) '1~1¥1 {3.18) 

Nu is ((!1.)) .; m = 1,2, ... ,n; j vast de je kolomvektor vanU., dus kolom 
~ ~ J 

(((U6))1}>. · .. ,((U4))"i)=- ~~(~). :t 
Met behulp van definitie {3.10) voorBm enBm kan ik dan ook schrijven 

{3.19) 

Hierin isljJ·mE::S, willekeurig. OmdatSJ:::>l-K kan ik dus \1· uit het veld~ 
Jm 

nemen. Vergelijking van (3.19) met (3.15) laat dan zien dati1 te schrijven 

U (x -Xt) ut is a 1 s J J } J , of we l 

(3.20) 

Dus Nj is van de vorm 

Schrijf even: 

(3.21) 

Vul dit in {3.13) in om te kijken of aan"lj' behalve de eisN~ = -~, nog 

speciale eisen moeten worden gesteld in verband met de oplosbaarheid van de 

matriksvergelijking. 

Dan krijg ik: 

[

r lA{~I - ~I ~I 
WD- W - W ~ ~ D.\ ~ - 21~1 

W D-n lJ 
31 ll ~3 31 

-~,w.i 

0 
-T\ I.>) 

-'"';)3 .)1. 

W13l13 - .:0., W13 l 
W2~D.u -=--

W.nD.))-.D3~~3J 
(3.22) 
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= N! = [ ~,, 
l'-1 

~·] 
'2 

Nn 
Nll 

Hieraan zie i k dus dat l''l21 nu l mo et z1Jn anders is de matriksvergelijking 
strijdig. Dit is een noodzakelijke maar tevens voldoende voorwaarde voor\'\. 

J 
want D11 en D

22 
zijn regulier. 

De vergelijkingen 

w2 ,]11 =- 1~.2, 

w2:?.1{3= NH 

ZlJn oplosbaar over<:; (door D,, 
vinden). 

D \JJ --N II 12 - l:l. 

(3.23) 

en D te in i nverteren kan i k de op 1 oss i ngen 
.3) 

Alleen de termen in het rechterlid Mj die ongelijk zijn aan nul, leveren op

lossingenWj die niet kommuteren met })j. 

w~(ek~ro.)= r~o" ~,, ~"] 
W31 o 

(3.24) 

De matriks-elementen van\.Vj(extra) zijn willekeurig omdat 

(3.25) 
willekeurige matriks-elementen 
~1 · N etc. heeft. I. I l > .11 

De matriks met 'vJ2 ~ willekeurig, kommuteert 

0 

metDj en heeft de eigenschap (dieW~ definieert): 

UJo ot 
~ D.t = ~WA "° 0 (3.26) 

,o 
Bij het terugtransformeren zal dan ook blijken dat \.J) uit te drukken is 

in de matriksen van de extra-voorwaarde: -:B~±"B-t (zie §4. b.v. (4.13)). 
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0 

Ik neem daarom de kommutator\.J~ op in (3.24) om een afgerond systeem te maken 
voor de algemene oplossing van VS-SV-= rn 
Ik transformeer dus: 

w~ = [ ~o" ~.: ~"l ~ 
w32 o 
1' t ~! \.<.oloW\ 

terug: v= u~ w,~ t 

(3.27) 

Omdat ik eis dat V = V, moet ook ~:::\A.\. 
W. is te schrijven in de vorm X. + X. waarbij X. t. C 

J J J J '] nxr') 
de matriks is zoals 

in (3.16) wordt gedefinieerd. 

Terug-transformatie van\Jj geeft nu analoog aan (3.19): 

(3.28) 

De coefficienten ~· en u~ zijn weer willekeurige elementen van het ge-
Jffi dJm 

sloten veld~(~). Als ik voorV alleen matrikspolynomen wil hebben, moet ik 

~jm uit het veld H<'..(~) nemen. Oat kan a lti jd want <j :>Ii(. 

Ik kan voor (3.28) ook nog schrijven 

r\ t t v::: !:, 1 °'4-ftl( B.., +}SM) - i.e.~_.,( R,.,,- BV'f\) 1 (3.29) 

waarin o. en c willekeurige elementen 
.1"' .\-""" 

overlK. 
0 

De hermitische, extra-behoudswetten (en de kommutator w~,, Vo met VOS:O) 
kan ik dus rekruteren uit de verzamelingen 

(3.30) 

door lineaire kombinaties te n~rr.en over\K, waarbij de coefficienten o... en 
Jffi 

cjm niet eens zelf altijd polynomen in k1,k2, ... ,kn hoeven te zijn om in 
(3.29) een matrikspolynomm te leveren voor V(k). 
Samen met de kommutatoren vanS(t) moet ik een basis van lineair onafhanke
lijke oplossingen van (3.8) konstrueren. Zie hiervoor de volgende paragraaf. 
Stel nu dat de eigenwaarde A= 0 van S(k) p'-voudig ontaard is, dan kan ik 

- t 
dus ook pf p1 ekstra-voorwaarden aanleggen die voldoen aan BS:::. S.:P, = 0. 
Definieer de eigenvektoren bij >.. = 0 door 

(3.31) 
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(~) 

Analoog aan (3.10) kan ik Bl definieren waarbij }'l. = 1,2, ... ,n de rij aan-
T •Cl 

geeft waarin (~''l\.~J) staat. 
Voor"B kan ik dan schrijven: 

B- /P B(~.> ·11 k · -z. ~ 6 Wl e eurig e~1.2.,-··."'\ 
ci-=.1 }~ ... 

(!l) 
Voor i edere B '°i apart kan i k nu het voorafgaande toepassen. 
Analoog aan (3.29) kan ik dan voor V schrijven 

(3.32} 

De behoudswetten kan ik nu dus weer halen uit de verzamelingen 

(3.33) 

""'-:: '· 2, .. .. ) Y'\ 

en de verzameling kommutatoren van S. 



-18-

§4. Een lineaire onafhankelijke basis voor de oplossingen van de matriks
vergel ijki ng VS- S V =- RB- Bti::lt. 

Bekijk eerst de kommutatoren. (R =O) 
Het aantal lineair onafhankelijke kommutatoren van<;(!) wordt bepaald door 
de multipliciteiten m~(X~) van de eigenwaarden: 

Aantal kommutatoren 

s = aantal verschillende eigenwaarden. 
Zie hiervoor (voor een variabele): 

i) J.de Graaf 5): blz.85; stelling 19 

ii) Lancaster 6) : blz.264 
iii) Voor de uitbreiding naar n-variabelen k: 

J. de ·Graaf 7): 

(4.1) 

Het is trouwens direct in te zien doorS(!) te diagonaliseren (st= S). Hieruit 
volgt tevens dat het aantal kommutatoren K0 met K0S :SK

0 
= 0 gelijk is aan 

m~, als W'IO de multipliciteit is van de eigenwaarde A= O. 

De kommutatoren zijn altijd hermitisch te kiezen over het veld \K. 
Als nu de verschillende eigenvektoren van ~ = 0 weer worden gegeven door (3.31) 
(met p = ? ' = Mo) : 

<j_-:. ll 2, - ·. , l"tl 0 

* t:>(q>(~) e: IKJ~) 

dan is 1<0 te vinden door lineaire kombinaties te maken van 

K < c:~<i)=- B('>t Bt~l 
{ . ~ (. 'q_ = I • .2 • ... ,mo 

0 

.t :: I , ). ' .... ) YI 

voor c. en 9.. . t (0) 

B(~) B~ hebben de volgende eigenschappen: 

(4.2) 

(4.3) 

De matri ks en ~ . .t 

lQ Onafhankelijk van R te schrijven als een lincaire kombinatie van 3~t 
(Ci.) 

en/of B , want met behulp van (3.14) volgt "" . 
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2Q Br.;_)+~f.!A.) 
'-' -l zijn lineair onafhankelijk als c.. f fen/of~ fr 

want: 

m. 'lo. v. (4.li.) 

Voor elke kolom moet gelden: 

Als nu C: f?, dan zijn de eigenvektoren l:JL)* en bcp}w. lineair onaf
hankelijk en geldt dus 

Aangezien de vektoren \:}~) 

hieruit dat 

o1..,'i = f6p<' = 0 

en niet identiek nul zijn, volgt 

( <>.\ s i.. * ? ) . 

Op analoge manier kan ik aantonen dat 

(4.5) 

(4.6) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

door in plaats van (4.6) de tweede representatie van (4.4) te nemen: 

-EL)t Ii~~ - ~" k}i.)~ i~) 
:.t ·~ - ""'='' 'M "" 

, en dan in (4.7) t/m (4.9) met de rijen 

( 
• • \_ lll.) ) k rlJ I? te wer en. 

32 "B~i.>tB~S = O = S B~tB~'i> 
voor > = 0. 

\-l(tJ* omdat o en 

Hiermee is de bewering bij (4.3) aangetoond. 
Een voorbeeld: 

\:}fit)~ eigenvektoren zijn van~ 

Als m 0 = .l.. kan ik de volgende lineair onafhankelijke, hermitische kommutatoren 
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k(C:~ ~} 

0 
(i;q = 1,2) maken: 

\.1{1;1)_ u(i)t (i) \ (1 ;2) (2; 1) 
11

(!)t (.2) u)t (•) 
"o - D~ B ~ <o +- \<.o = I::>~ :B../ + :B-R B.e 

k~jl}= 13~>+B~) ·, <( k~2>_ k~~ 1>) = ( ( :R~)+B~)- ~>;--R~) (4.12) 

('!.) t- ('l.) 
Al deze kommutatoren zijn uit te drukken in JS~ en ~~ (q = 1,2) 
volgens (4.4). Bijvoorbeeld: 

(4.13) 

Het is nu verder de bedoeling om een lineair onafhankelijke basis te kiezen 
uit de verzamelingen (3.33}. De afhankelijkheid tussen de kommutatoren en 

de extra-voorwaarde(n) is gegeven door (4.3), en volgende. 
Dus de kommutatoren K.~i;ct) die uit te drukken zijn in de extra-voorwaarden, 

laat ik weg uit de verzameling kommutatoren. 
Blijft nog over, de afhankelijkheid te bepalen binnen de verzamelingen 

(4.14) 

De keuze van een hermitische basis houdt in dat ik de reele coefficienten oJ..~~) 
l<l,) Lll 

en P-t (over~) moet bepa 1 en ui t 

en (4.15) 

(4.16) 

Voor meerdere extra-voorwaarden (m0 ) 1), is het voor algemene voorwaarden 
nagenoeg onmogelijk hier iets zinnigs over te zeggen. 
In het geval van een extra-voorwaarde kan ik dat wel. Dit blijkt voldoende; 
ook voor het e.m.-veld met de twee extra-condities (div~= O; div~= 0), 

dankzij de speciale (ontkoppelde) structuur van deze twee voorwaarden. 
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Defi niti e 

Het matriks produkt (o) van twee vektoren over H<. is als volgt gedefinieerd: txn 

Verder definieer ik 

en 

Opmerking 

~ * lj, .... \1" ~ ~] x. Lt •••. :x.. "' 
I d2 I 0" . . 
. . 
. . 
. ,. . w. 

l:.,. ~l . . . . x.,. 'a., 

(4.17) 

~=1,2.,····"' (4.18) 

Wl,.P ==-1,2., ••• ,"'. (4.19) 

De matriksen EM.t zijn lineair onafhankelijk voor verschillendeYY'i en/of..!.. 

Ik ga nu verder al le matriksen uitschrijven ten opzichte van deze basis {E .... e}· 
Het nulstellen van de coefficienten levert verschillende vergelijkingen op 

met oi!)en d~ als onbekenden. Het oplossen van deze vergelijkingen geeft 

dan uitsluitsel over de afhankelijkheden binnen de verzamelingen (4.14). 

Verder noem ik nog de stelling: 

Stelling 
Voor de n)(n matriksen 'A en~, kan ik het produkt ~B schrijven als 

(4.20) 

waarin 
t 

'KjA)de i- kolom van A is; 
RC~) de 1~ ri j van ]. is; 
~ 
o het matriks produkt is van (4.17) 

(zie hiervoor: Lancaster 6), blz.20). 
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Uit (4.17) t/m (4.20) volgt dan 

,,..t~) I n(q) /' \< ) n ( <c:i.l l~) (q)T 
l:S~ == .!!>~::. ~=-• .,..<I ol\"' "B.(> )-== k_e(l)o U.f(B.e )~ ~.eo 'E 

{4.12} 

Definieer 

(4.22) 

Stelling 

Neem ~ vast, en laat de indeks (~) verder weg. 

~ { ~ = 2. o...\.s Rel'2.) :il- Q. 

~ =' -t'f"\z o..\s \le(lra)::o-~ ·) 't"E: W.. e.n <"e.e.el 
{4.23} 

~ { @=~ o...\.~ I,..,_lle):i:Q (4.24} 
@ =- 1:'-

1

~ o-ls I ....... U,2) ~ q ~ ~E ~ en (""e.e.el. 

Bewijs 

Ik bewijs alleen (4.23); (4.24) gaat analoog. 
Volgens het voorafgaande kan ik schrijven 

"' "' -::: i -£ ol-l ( b,... t: .Q\M + ~ \:,.... .Q) 
~=I""''= I 

"' "' 
= {=I ~=J ~~ bJV\ +~-'4) CQW\ 

= 0 

Omdat de matriksen ~""' lineair onafhankelijk zijn, volgt hieruit 

(4.25} 

(4.26) 
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Splits deze vergelijking op voor reele en imaginaire ~' dan moet dus gelden: 

( 4. 27) 

A 1 s nu Qe(~) = £:. =!- £ , dan is er een .e_ = ~
1 

z6 dat c~· =Io , en dan geldt 
voor a 11 e ""' = p waarvoor c r = o : 

Verder geldt voor al le VYl = ?
1 z6 dat c.p1 =t- o 

Dus uit 

ol =O p 

ol:.o 

Deze oplossing voldoet teg:jijkertijd aan het tweede vereiste in (4.27). 
Hiermee is het eerste gedeelte van lQ bewezen. 

Het tweede gedeelte volgt uit: 
Als Re.Lie)=~= q_ vervalt de eerste vergelijking in (4.27) en blijft over 

Kies nu 'W'\ = W\
1 z6 dat J...,.1 = 0 (dat kan altijd, ~ = 0 is niet interessant omdat 

dan ~ = Q): 

(4.28) 

Voor m = W\
11 

met 'M
11 z6 dat c).'rtl,, = 0 geldt verder nag 

y~ ol..,.,11 d,~ =. 0 => o/.~I = O (4.29) 

Hieruit en uit (4.28) volgt 

(4.30) 
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Dus~ is bepaald op een konstante (reeel) na. 

Met behulp van deze stelling kan ik dus de afhankelijkheden bepalen in de 

verzame l i ngen \ ~M ~ -:B~ 1 en { t ("'R-- "B~ )J . Samen met de over-
b l i j vende onafhankelijke kommutatoren {\<I \<S-S\<.::O > k-4 k 0 ) kan ik 
nu dus een basis maken van lineair onafhankelijke oplossingen van de 
matriks-vergelijking VS-SV ::r ~l?.-1?.;-At. 
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§5. Eerste voorbeeld: "vlakke watergolven 11 

Ik bekijk nu de bewegingsvergelijkingen voor een kompressibel, wr1Jv1ngs-
< 

loos, vloeibaar of gasvormig medium in een begrensd gebied<; in de R met 

rand ~. 
De gelineariseerde vergelijkingen worden in Theoretische Natuurkunde I 
(blz. 111-112) afgeleid en zijn (na geschikte keuze van de konstanten): 

d'\} 
~t'C>...d.? = 

dt 

~ = cl\:v ~ 
Ci>-\: 

waarin 1! = kolom(u,(-x.~1·>l),'A2.(-x.~~.,1:)) 

p = f>(-x.i'j·)t-) = u.~ex .. ·)'a':i t:). 

u,en u
2 

zijn respectievelijk de snelheid van het bewegende medium in de 

x- en'c1-richting. 
-pis de druk of de vloeistofhoogte (t.o.v. de evenwichtstoestand). 

De vergelijkingen (5.1) kan ik ook schrijven als 

met 

\..\ = ko\ow. ( u , , u. l. , u ~) 

( 5. 1) 

( 5. 2) 

Dus$t= $ (formeel zelfgeadjungeerd). De vektorfunctie wordt verder weer 

kompleks en vaak genoeg differentieerbaar verondersteld (zie §1.). 

Neem als randvoorwaarde 

~. Y} £ = o of wU. lr lA l \ ( l . l) = o 
u2J l'\OtW1~t \<.o""'\:lo"'ll.,w\I:. 

(5.3) 

Dus de komponent van de snelheid loodrecht op de rand is nul. 
Deze randvoorwaarde zorgt er nu voor dat i hermitisch is, want schrijf: 

(5.4) 
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met (5.5) 

Uit (1.6} volgt dan dat de Greense relatie voor i is 

1} ( $ ~) - ( $ ~)\,_ = d..i..v 1?$ (5.6} 
= t: dV..,\J ( \c.o\ow- ( ~ +s

1 
y_ , 1}S~ '1. )) 

( 5. 7) 

Voor de vektorfuncties~ en ~ die voldoen aan (5.3) geeft dit voor de nor

maa l komponent van P$ op de rand ·. 

(5.8) 

Hieruit vol gt dat $ hermitisch is: 

(5.9) 

De energie J~ ':i+-~ol"C- is dus konstant (zie §1.). 

Neem nu als ekstra-voorwaarde voor het systeem 

oA... w. ~ d \,\ ' - @ L\ 2 = 0 (5.10) 
s 'd e> ")(.. 

(rotatie-vrij systeem) 
In operator-vorm kan ik schrijven 

(4j~~=Q ) 63"" =[~'j -~~ :]~ ""~('~; W\::: 1,2,3. 

cr---__../--
(5.11) 

Deze operator voldoet aan de eis @ i=-0 
WI 

, en is dus een goede ekstra-

voorwaarde in de zin van §2. 

De operatoren zijn allemaal matriks-differentiaal operatoren en voor be

houdswetten kan ik dus terecht bij de Fourier-representatie (3.7) en (3.8): 
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t t 
1Swp~,) Sv~.) ==- S(~) B..,l~):::. 0 SC~)= S(~) ·, 'WI,,, ,,,,,3 . 

V(~)SL~) -Sl~) Vl~) = ~ (~) Bt>\l~)- ~-(~) R1~) 
+ \)(~)= V(~) ) H(~) w\.l\e..\t.~v..<"~%· 

De fourier-representaties van$ en l<B_ zijn: 

( i. d -> k. . i.d -) I) ) 
"ll. ) ".\ -{ . 

Ik ga nu eerst kijken naar de kommutatoren vanS(~). 
Hierbij kan ik het volgende opmerken: 

lQ Het karakteristieke polynoom l1(~) vanS(~) is: 

(5.12) 

(5.13} 

(5.14) 

De vergelijking L10·;~):::-o levert de eigenwaarden >-= o 1 >-=- !(k.i~~<?j'/z 
Hieraan is te zien dat S niet ontaard is. 
Sheeft drie verschillende eigenwaarden en volgens (4.1) dus drie lineair 
onafhankelijke kommutatoren over het veld 
Aangezien S niet ontaard is, zijn het karakteristieke polynoom ..6(A; ~) en 

het minimaal polynoom ,c~;~ (dat gedefinieerd wordt als het polynoom van 

de laagste graad waarvoor geldt Cf(Sl~»= 0) hetzelfde. Zie hiervoor bijv. 

Lancaster 6), blz. 136. 
Hieruit vol gt dat de kommutatoren vanS, machten van S zijn, want er geldt 

de volgende stelling: 

Als het karakteristieke polynoom van S gelijk is aan het minimaal polynoom 
( wordt dan in de Engelse literatuur 11 non-derogatory 11 genoemd), dan is 

de meest algemene matriks V(k) die kommuteert metS een skalair polynoom 

in S. (zie Browne S}, blz. 241). 
2 f>-1 

Eer basis bestaat dan uit I· S -S. ·. · · S waarin ode orde van het 
> > ' r 

min. polynoom is. 
Als een basis van lineair onafhankelijke kommutatoren kan ik nu kiezen 



V,(~) = 1-

Vz. ( ~) :=- S ( ~) 
V3 L~) ~ Sl.(~) 

2Q De vektorrelatie 

in matriksvorm geschreven is 

Opmerking 
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ofwel 
terug ge
trans formeerd 

~~I 
~ = $ 
V; = $l 

; m willekeurig (1,2,3). 

/\ ;z 7. 
Ll :=. d"'IL. +- C>J . 

(5.15) 

( 5 .17) 

+ £Mc:J>=-i@i ... =0 komt overeen met rot{<a<"........l.<f'):::::-o=. oli.u(rot~) 

Na Fouriertransformatie is (5.17): 

Vermenigvuldiging met S geeft: 

Deze relatie is hetzelfde als die welke volgt uit het minimaal polynoom 
>. ( )/· - (kl.+ 12 )) voor ..\ -> S . 

In plaats van (5.15) kan ik dus ook als basis nemen: 

V,(~)::: I. 

v2. o~.)= sc~) 
+ 

Y3 l~J = :&J~) "BJ\) 

ofwel 

terug ge
trans formeerd 

~(_~J is hierbij de kommutator waarvoor V,S = SV
3

-=. 0. 
Deze kan ik vol gens §4. ook uitdrukken in ( :B~ ± l.~). 

(5.18) 

( 5. 19) 

De matriks5(~) is van oneven orde (orde 1 n.m.1.) ink en.Q. De matriks
differentiaal operator$ bevat dan faktoren t. (zie ook (5.2)). Voor een 

reeel systeem geeft dit problemen bij het expliciet uitschrijven van de be
houdswetten. In dat geval moet ik in plaats vanS(~) als kommutator (van 
de laagst mogelijke graad ink en~) nemen \c. S(~) of -l.S(~) . Deze 
tw£2 ziin afhan~elijk over het veld H{(~). 

Teruggetransformeerd geeft dan bijvoorbeeld 
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-kSl~) -'> d-x[: : :
0

:) 

a~ a'°" 

(5.20) 

De, lokale, behoudswetten die bij de kommutatoren (5.19) horen, schrijf ik 
nu verder weer op met komplekse vektorfunkties~. Voor reele funkties kan ik 
hieruit zinvolle behoudswetten maken door de imaginaire koefficienten t 
die in de dichtheden ~+(iJ~) voorkomen, te vervangen door c)-x. of c;;>~. 

Dusik heb 
met 1.9 =- l. 

en voor reele funkties dus b.v. 

met 1J:::. lB+ £ 
M """ 

~tl ~ t-( (p,: ~"' ~~ = c4u <£ 
ofwel na een keer de Greense relatie (1.5) 

~tJ ( B.._ ~{( 6?>_ ~~ == cM.u ~I 
Anders geschreven 

h')t 
toepassen voor 1.0~ 

(5.21) 

(5.22a) 

(5.22b) 

(5.22c) 

(5.23a) 

(5.23b) 

(5.23c) 

De divergenties in het bovenstaande zijn te vinden door de Greense-relaties 
(1.5) en (l.9a) uit te rekenen. In het vervolg zal ik meestal volstaan met 
div P~ te schrijven. K is de een of andere indeks. 
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Beschouw nu het systeem met de ekstra-voorwaarde. v¢&~ = 9 

Ik kan het volgende opmerken: 

12 De vektor Qt~) zoals gedefinieerd in (4.2), is reeel en 

(vgl. (5.13)) 

22 Uit stelling (4.23) en (4.24) volgt dat 

i) de matriksen :£,+.gt m = 1,2,3; on afhankelijk zijn """ ....... 
ii) en 

(5.24) 

(5.25) 

Dus de matriksen "'£.-~t en ],-1$+ ZlJn lineair afhankelijk. Ik zou 
I I ;;z. -l 

daarom bijvoorbeeld :;,-:Et weg kunnen laten en 

::&-"P.t=-[~- -k 
I I ,.. C> 

0 0 :J in graad verlagen 

over het veld 'rK (~) tot 

Voor een behoudswet met een hermitische operator kan ik dan nemen 

• 
-l 

0 

0 

(5.26) 

( 5. 27) 

Voor reele funkties levert deze niets op, hiervoor kan ik beter r(J\-"B-7) 
en r(~2---~:) afzonderlijk handhaven. De afhankelijkheid van deze twee 
matriksen heeft dus maar beperkte betekenis in feite. 

Als een basis voor lineair onafhankelijke lokale behoudswetten van t1et 

sys teem { u. ~ -r<J, u.. -t_ -

~of 1' :: o 

kan ik nemen volgens (3.30) en §4.: 
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(5.28) 

Van de kommutatoren 

VI(~)= I 

V2 l~J = S(~) 
V3(~)== Bj~>"R.J~) is uit te drukken in en laat ik weg. 

Verder de ekstra-oplossingen 

Vltl~)= ].1 L~)+~;(~) 
Vs-l ~) ~ 1?.) ~)4- J.~ C~) 
vb l l) :::. :B3 l ~) + }!,! l ~> 

van de inhomogene matriksvergelijking (3.8): 

1J1i -= {f ~i?\) + (~ ~,) t 
\J-5 '7- tr~~) + (t ~Jt 
1\ == u tb.],) + u~3)t 

en 

V'tl'-c)~ [ ~ 
0 

\) 
-l 

:J ~} =[ ~ 
-t 

:i 0 
0 

0 
Q 

\J8 l ~)= n 1~'}~) -"B:u~. )) v(3 =- t 
- ( ~3 + ~3) 

Bij reel e funkti es moet i k weer f. vervangen door O>...,._ &1 J~. 

De behoudswetten die vol gen uit 1J
4 

t/m ~ en 1J8 , geven niet veel reden tot 
vreugde omdat deze direct volgen uit de ekstra-voorwaarde. Na invullen van 

rot"':!"= Q, worden de dichtheden ~+("tO~~) (} = 4,5,6,8) nul. Deze behouds-
wetten zijn triviaal in die zin dater identiek nul staat na invullen van 
de bewegingsvergelijking, waartoe ik rot"!= Q 66k reken. (vgl. definitie 
van triviale behoudswetten volgens J.de Graaf 5). 

Ik kan echter V (k) en Vc(k) kombineren en dan het volgende krijgen: 
l - -

De matriksen 

2.S[~) - '1c.\J6l~) =-C~~+~z.)Sz 

1,,c.SL~) 4- ~ vbc~) =("-2.-1, eJs, 

0 

0 

(5.29) 

(5.30) 
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zijn dus ook oplossingen van (3.8). 

Deze zijn wel interessant omdat ze de impuls geven in de x- en y-richting. 

~+s;., ~ =- i \2.e ( p""u ,) 

~+sz.~ -::::. 2. R.e ll<A.2) 
(5.31) 

In het algemeen is het nog de vraag of dit ook alle vereenvoudigende kom
binaties zijn die gevonden kunnen worden. Oat het in dit geval zo is, is 
te zien aan de struktuur van de (reele) kommutatorS(k) en de (eveneens 
reele) matriks \{(~). 
Schri jf 

+ v,, = v ) + 11 

~.2 ::: vu 

Vereenvoudigende 
al s V11 ==- Vz 2 == 0 
voldoet alleen vb. 

(d.w.z. lager in graad) kombinaties ZlJn nu alleen mogelijk 
. Dan hebben Sen V namelijk dezelfde struktuur, Hieraan 

Voor de imaginaire oplossingen V~(~) en V3 (~) zijn geen, 
eveneens imaginaire, kommutatoren beschikbaar die 11 vereenvoudigd 11 zouden 
kunnen worden. 
Samenvattend kan ik dan de volgende, lokale onafhankelijk in de zin van 
J.de Graaf 5) behoudswetten van zo laag mogelijke graad, na terugtrans
formatie van de Fourier-representatie, geven door: 

waarin 

~ l 2 ~e_ { t<: U'v.,))] ,,, -ot..:.'-' C9, 

~ L "L R~ ( p~ Q)t 12D = -ol\.v rJ?, 

l.b.w.1 

l .b.w.4 

l .b.w. 5 

l .b.w.6 

Met ('C-l:~ 1£_ wordt bedoeld de~ -komponent van ("ot-V- (de andere kompo
nenten zijn overigens nul). 

Voor reele funkties moet ik in l.b.w.4 en l.b.w.5, ! door ~1<- of C>d vervangen 
(de div's worden dan ook iets anders). 
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Opmerkingen 
i) 1.b.w.5 is ook te schrijven als 

(5.32) 

ii) De lokale behoudswetten 1.b.w.4 t/m 6 zijn algemeen te schrijven als 

(5.33) 

waarin 

W gelijk is aan u,,, L<2. ot p{=u 3 ). 

6 een skaliare differentiaal-operator d....._ of o'>) is en/of 
integraaloperator (zoals in (5.32) b.v). 

In het linkerlid staat dan identiek nul na invullen van rot 1/! = O. 
Veel interessants leveren deze behoudswetten dus niet. 

iii) Dit in tegenstelling tot l.b.w.1 t/m 3. Deze geven respektievelijk 
de energie en de kwadratische behoudswet voor de impuls in de~- en 
~-ri chti ng. 

De impuls is een een rotatie-vrij kwadratische lokale behoudswet voor 
is de term 2. Re ~ ~ ~ x (n::i-1!)') 
Corio 1 i s-kracht ( '"cl~ - S]. ) ~~ c.-, 

systeem want dan 
vatten is als de 
gelijk aan nul. 

, die op te 
~ x-[2 ), 

iv) Integratie van l .b.w.1 t/m 3 over het gebied ~met rand C geeft met 
de randvoorwaarden ~ -~~=o en de divergentie-stelling van Gauss: 

~ ( uf-\-( o{;(> - o 
c{+ Jca - - - (5.34) 

~ f q 2 Qe t ? ~) o(7 = ( T. ~ i} ) c ~; t J (5.35) 

Hieraan kan ik zien dat de energie een globale behoudswet is (wat ik 
al wist omdat ik mijn randvoorwaarden zo gekozen heb), maar dater 
wel een impuls-overdracht is op de rand. 
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§6. Het e.m.~veld in vakuLlm. 
3 

De wetten van Maxwell in een ladingsvrij, begrensd gebied in de R zijn na 
geschikte dimensionering van de konstanten: 

oLLv B == o 

~ = "'-olo""' ( E=;(,,.,~,~it), ~J'l.,'<1,o ;f), £3 ("1<.,";v~;+)) 

~ = kololM (_ 'B, ("'-,<jie ~f-) i J?,1. (_')<.,'-f.,?: ·. t:) ,.:B.l [it.,1,e: -6 J) 

Definieer de komplekse vektorfµnktie~: 

De vergelijkingen (6.1) en (6.2) kan ik ook schrijven als 

met 

(de faktor i is gemakkelijk voor de 
Fourierrepresentatie). 

De operator rot=: & in (6.6) is in matriksvorm: 

6<_ = [ ;~ 
-d 

1 

( 6 .1) 

(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 

(6.5) 

(6.6) 

(6.8) 
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Als randvoorwaarden voor (6.1) kan ik nemen 

T 

{ 

~· '1.~ ::- 0 

E: x ~~ = ~ 

(ideale geleiders) (6.9) 

Uit de voorwaarde voor \;vol gt dan dat i hermitisch is, en dat de totale 

energie dus konstant blijft (geen fluks aan de rand). 

Schrijf n.m.1. 

s~ = [ o l ~1 ) ~-=- 1, 2, ::l . 

-1~ 0 

Dan is (m.b.v. §1.): 

Uit de vektorrelatie (\;?)( c;). ~ = (~)C ~{ ~ en de randvoorwaarde 
if )T ( :If T 

\;:: 'X!}.ti=~ volgt (~ x~ ·~ti==-~~>< !l~). ~ =- o 

De totale energie blijft dus weer behouden. 
Beschouw nu (6.2) als een ekstra-voorwaarde voor het systeem (6.1). 

tO l•) ,{) lZ.J 
De operatoren 1.0.,,, en u:>...., vo 1 doen aan de ei s 

en zijn dus goede ekstra-voorwaarden in de zin van §2. 

(6.10) 

(6.11) 

(6.12) 

(6.13) 

(6.14) 

De operatoren zijn weer allemaal matriksdifferentiaal-operatoren en ik kan 

weer de Fourier-representatie (3.7) en (3.8) gebruiken om behoudswetten te 

zoeken. 
De Fourier-representaties van de operatoren zijn: 
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[ [
O -IM./] Sl~) = 0 R(~J1 ""'"~ R[~)::. ""' o -1.. . 

- RL!f} 0 -.e ~ o 

waarin 

Een basis voor de oplossingen van (3.7) en (3.8): 

en W\ willekeurig ( 1,2:1 __ • .) l.). 

kan ik nu weer vinden uit de verzameling kommutatoren en lineaire kom-
b 

. . 1) (!l.) _a) t 
1 nat1 es van -P_ "!. J!._ . 

Ik bekijk nu eerst de kommutatoren van S(~). 
Hierbij kan ik weer het volgende opmerken: 
12 Het karakteristieke polynoom van S(_~_) is 

vlt.A: ( l.. I - ~ ( ~)) -= ). i ( ~ z - ( \.. z. +~ z+ ~ ~) r 
(zie appendiks §A.1) 

(6.15) 

(6.17) 

(6.18) 

Hieraan is te zien dat er drie, tweevoudig ontaarde eigenwaarden zijn 
n.m. l. 

(6.19) 

Door deze ontaarding zijn nu niet alle konmutatoren meer te schrijven 
als skalaire polynomen vanS(~_). 
Er zijn .3.2

2
.:: 1~ kommutatoren (zie (4.1)). 

Dus geen 18 zoals J.de Graaf zegt in stelling II van zijn proefschrift. 



-37-

De bij eigenwaarde A = 0 behorende eigenvektoren zijn de twee divergentie
operatoren (6.16). 
Dus (6.16) geeft tevens het maximale aantal ekstra-voorwaarden dat ik kan 
opleggen. 

Al le kommutatoren 1-v;,] \J
0 

S-:::SV
0

= O~ kan ik dan uitdrukken in lineaire 
kombinaties van :p,~ 1 t -i!:t (zie §4.). 

Dit zijn er iz= 4. 

De kommutatoren warden gegeven in de Appendiks §A.2. 

22 De vektorrelatie 

~'cu:.l{c.l.'.1J~) =: ,of{1of~) + [).~ (6.20) 

~ =. \...do""" l Ct1('l-,to11-'J .°-~l~,'j,•), e>..3{~,'j,-2-)) 

wordt in matriksvorm geschreven als 

) 
~ willekeurig (1,2,3) {6.21) 
/\ z ...... z z 
w = O> ~ + O''-A + C5 2 met 

(6.22) 

Na Fourier-transformatie wordt (6.21) 

t l - tl 
DJ-{~)])al~)""'" Q. l ~) + ( i..~+.t~ ...,.z)l "" {6.23) 

:D.('cl ~ t-11fl11~·~ [ ~l ... e -. 
~ - ~tl " ~: I 1 Z 1 3. 

De behoudswetten die ik nu vind met de kommutatoren (A.2.13), dus zonder 
gebruikmaking nog van de ekstra-voorwaarden, zijn 

(6.24) 

(6.25) 

~ l \ oUv~(+ J ~"! \<] = -~ ±?3 (6. 26) 

1L !oll\J t ) 2-)~"!(] = -~'1 P; (6.27) 

;t L l ~e-1 / ni\ ~)~ f ~·o\l rut~))- ( rol-& ~r( r ("df d[~t~ ))u=-~"Ps (6. 28) 

~ = 1J 2 o~ 1 , 3 o~ 2 1 ~ • 
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~c:ttd ~ wi 1 zeggen: d !: komponent van ~ . 

~ L ~ +{ r"¥?J - ~ +u~ fl = -cl.\.v 'P" 

;t l ~ ~ lon>t~)- ~+c ,ornt~ n = -c.4.\J pr 

;t; L :z. ~~~ (o\.W~l°(~vl)\l = -cl.i.u Pg 

}f L ~ Qe { (c!l.u~t( t'~u~))l = -c\J.ul'Cj 

(6.29) 

(6.30) 

(6.31) 

(6.32) 

.;. L 2. Qei ( oitd '§ }\ t ml:~l rd-~))+ (mt~ ~l { t0 Cbti rut~ ,V}J = -dUJ p ~ 6' 
33

) 

De divergenties ~ ~} zijn weer te vinden door toepassen van de 
Greense relaties (1.5) en (1.9a). 
Voor reel e funk ti es~ en] moet i k Z vervangen door 'd,,._ J c9'<1 o~ C>~. 

Beschouw nu het systeem (6.1) met de voorwaarden olw ~:D en ~\)~ ::::o. 

Evenals in de vorige paragraaf kan ik met behulp van de 11 triviale 11 be-
houdswetten, die volgen uit '1>~!. '].~t , de kommutatoren vanS(~) anders 
schrijven (in graad verlagen, vereenvoudigen). Zie hiervoor Appendiks §A.3 
Het resultaat hiervan (A.3.7), is een eenvoudige basis ten opzichte van 
komplekse ~en] . 
Ik heb dan 

ft [ ~t~-\- ~~~1 =-~"pl 
d ) ~ * 17 '? 

,;H- L ~ x{-P~) + ~ x(-~~Jj = -o4v _2 

't-1: L, ~e 1 ~+( ~~) ~l ~ _al;," r~ 

~ L 2 ~e.-{ ~'\~ 1Kl = -~\l ~t 
2t- l 2. Q.~1 '£'; ( ~qil-~ ~)-~ ( rrnf~~) ~ = -~\J ±'s 

;i-L i.Qe_-\ c;u("t)+~~)+~:{trot~~)~l= -~v'r, 

(6.34) 

(6.35) 

(6.36) 

(6. 37) 

(6.38) 

(6.39) 

Voor reele funkties moet ik hierin i vervangen door~~,~. of ...;>+ • Door 
lineaire kombinaties te nemen kan ik dan weer m.b.v. de ekstra-voorwaarden 
ol.\." ~ = 0 en dl.\l~ ~ o andere behoudswetten opschri jven. 
11 Herkenbare 11 behoudswetten behalve de energie {6.34) en de impuls (6.37), 
zijn de 1° orde Zilch-behoudswetten. Zie Appendiks A3.8 t/m 10. Uit (6.38) 
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en (6.39) kan ik 2° orde behoudswetten maken. 
Samenvattend heb ik dan voor reele E en ]. - -

Q) ·l it4c + ~~J = -c.14.v ~ '* - t - - ~1 

~& l (~ x"¥)J-l = -~U £l2 l r= 1,2J 3j. 

-;;) \ T T :--, 
;;;>-t L ~. { rnf 't) +- ~. l n>i~) J =- -oUu ~~ 

;t L ~ )( ~t + ~ x ~tl = -~v PY 

(6.40) 

(6.41) 

(6.42) 

(6.43) 

~ L J
6 
... 1 ~~(rnt'§"~+~T.(rot~)J- £k(n>f~J-- ]."(~~)~ (6.44) 

- £""' l n>t~) c1-- 1?.~t nit].\]= -o4u Ps 

; l Ff ( C>\-Ltt>-t! ~)) - ':Kc!-( dlni-~ ~J)l ::c -c4\J? 6 ( 6. 45) 

(6.46) 

De energie (6.40) en de eerste Zilch (6.42) zijn ook lokale behoudswetten 
z6nder de voorwaarden (6.2). Zie (6.24) en (6.25). 
De impuls (6.41) en de Zilches (6.43) en (6.44), zijn het direkte gevolg 
van de ekstra-voorwaarden zoals duidelijk wordt in §A.3. 

De triviale behoudswetten waarbij in de dichtheden in het linkerlid alleen 
ct.u~ en d.<.v~ voorkomen (in allerlei kombinaties), zijn hierbij weggelaten. 
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§7. Het impulsmoment 

De beperking tot differentiaal operatoren in de vergelijking (2.14), heeft 
tot gevolg dat ik bijvoorbeeld het impulsmoment niet kan vinden. 
Oat deze toch voldoet zal ik nu voor het geval van vlakke watergolven (§5.) 
aantonen. Voor het e.m.-veld gaat het analoog. 
In het gelineariseerde geval dat ?v. ~ (dichtheid) kan ik voor de dichtheid 
6=>in de, kwadratische, balansvergelijking voor het impulsmoment 

;~ = -~uq? + Cc~t:o~-&W\..o\N\..Q.M.-t ( ~ x f'Cot) 

schrijven 6\= ? £: x ~ 
Ofwel in matriksvorm 

met 

Opmerking 
Het totale 2° orde impulsmoment is 

(7.1) 

(7.2) 

(7.3) 

.~ ( p ~ x ~ eke- = _ ( ~ ~ ~ ,., ol~ .\- ( £ x ~ oLt' ( 7 . 4) 
clt )~ )~ " J~ ~t. 

Ik kan nu weer een soortgelijke opmerking maken in verband met de stationaire 
oplossing van (2.16), als op het einde van §2. 

Voor stationaire oplossingen ~~- = [ ~J , kan ik het im-

pulsmoment schrijven als (in poolcoordinaten) 

YY1 hU = l p ~ck I o\\N\ == ~lf) cl\-. 
f,; . ~(f") 

In een enkelvoudig samenhangend gebied is 14_ 0 voor rotatie-vrije 
stroming (geen circulatie). 
In een meervoud i gsamenhangend gebi ed is P + o. 

Bij (7.4) kan ik dan (7.5) optellen. 

Ik werk nu verder met reele funkties 4 . 

Het systeem is dan 

(7.5) 
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l i.F. \.J. -f<;f.'-!) 

O~v.lj ~- ~ = ~ 

+ s = -~. 

Het is eenvoudig in te zien dat 1.9P voldoet aan (2.14) want 

'\JPS/> - ~ ~P =- ~ ~1 + ~~ -x. + ~ (£.2. +Ci!,: 1 
en dus is inderdaad, dankzij de ekstra-voorwaarde, 

een lokale behoudswet. 

Opmerking 

(7.6) 

(7. 7) 

(7.8) 

Het rechterlid in (7.8) levert op een divergentie na het Coriolismoment 

~ x ~~ ~ ~ x { ~ x rot~ ) == - ( !_T. ~). (rot~) 

~ + (-x (\),, + ~ ~2-) ~ + ':t ( ~+rx + ~~ ~) ~ == :i Q.~ 1 ( ~ +. ~). (mt~)~ + oli.u. 

Het is ten koste van veel, niet essentieel, rekenwerk zelfs aan te tonen dat 
de enige oplossing van V$-% tJ= ~ ~-&\,c/ van de vorm ... ,.. 

1J-[ ~11!~1'i) ~li,.i'j) 
- ~,_,(11.,'i) \iz.J'l-1'!) 

ilJ,., 'j) ~32. ( -i.,~) 

gelijk is aan 

(en~ analoog) (7.9) 

(7.10) 
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Hierin ZlJn QI t/m 04 reele konstanten. 
Hetzelfde geldt voor het e.m.-veld. 
Dankzij de ekstra-voorwaarde is dus ook het (2° orde) impulsmoment een 

behoudswet. 
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APPENDIKS 

§A.1 Het karakteristieke polynoom vanS(k) = [ 0 RC~)l 
------------------ - Rl~) o 
Ste 11 i ng 

Als Cj de nxn blokmatriks ( ~ ; J is, dan geldt: 

d~ [ ~ ~1 =def[~~~~ ~l = d-tl[ ~ ~~ ~;] 
waarbij X een willekeurige matriks is. 

Bewijs 
Schrijf 'A in kolom-vorm: R =- ( ~. , ~:i, •••• ~ T') 

Noem verder de matriks-elementen van ~ 
,_e d .e k . ( Het "'-element van e <..- olom is ~i°)\c. = °'kt 

Analoog ~, C ~n "D. 
Het vegen met kolommen houdt in 

( ~l ->~.·-f?>.\,~k") =i>((~,·)k-:.(~ih..-<Jd;,(~!)k) 

( c; t -) s c' - (3Ji ~}) =-> ( ( £ L) k -> ( ~ i )k - r&Ji { ~ lh..) 

o~we.l 

( o. k..: -> o. \c..: - f6d• b" c\-') ~ ( A ~ ~ - ~ x ) 

( c \c.i. -> c. "~ - f1d·!. o\"' .) .=;> ( c -> c - J) x) 

als X de matrikselementen (d6 ~ heeft. 

(Al.I) 

CJ\. 
l~ 

Omdat het vegen met de kolommen geen invloed heeft op de determinant is 
dus 

oltl- [ \~ ~1 =- ote,i [ \~ - 'B. X :BDl 
C.. n C-DX J 

Stelling (Al.2) 

d..Qk ( ~ ~i =- cle.+ [ \~ - X C ],- )( :D l ::: ole:t[ R 
c.. D C.. ]) J C-XR 



Bewijs 

J.H A-Cy 
[ 

T T 

~1-1Ty 

Stelling 

Bewijs 

-A.2-

T' 
eds X ':::. Y . 

(Al.3) 

Dit is te zien door herhaaldelijk toepassen van de stellingen (Al.I) en (Al.2). 

Verder geldt clH ( \~ ~ l :::: ( de.f R). ( cl~f ])). 
Om het karakteristieke polynoom clQ.t (_ ~.[ -S) 
neem i k nu voor R = 1) = .\. j_ :, JS = - C ;:I - R . 

van S te bepa l en 

Dan is 

- R l:::: (~el(J.I )) . ( clet{-'. I.+ l R~)) = 
..l. I 

lotQ,t-t~(lil+R~)J:::: cle.f().~I+R.~) = }olei{rt..L-lR.)/<==

= r .\.. ( >._< -( k~-+1z~"'-"~))r 
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APPEND I KS 

§A. 2 Kommutatoren van S(~) = ( 0 Rl I~)] . 
l-R.(~) 0 

(A2.1) Enkele definities: 

ll," ["' ~ -1 .... ~ '~ ~ !" ""' l 0 0 0 1 
Q3 =::: 0 0 0 .. 

- Q I,;. l:> 

t- + 
°DJ):~ D}Dd )\ L..ldltk~u.~i:~ t~;e.~lf). 

Enkele eigenschappen 

lo R< + <?- t-
=1>"D-n.l 

.) 
R = -K 

20 t + -t 
D} R = P.:bJ- = 0 J)~QJ.== R.\-J>J-=- o ) 

30 Q,t~ =- 0 ( n. b.·. Rd- R; =!- 0). 
(A2.2) 

a...\~ pi~ ~ f 

40 < 3 t-
R = - 2. Rt R~ 

~=I 

Ik zoek dus oplossingen voorV(~) in de matriksvergelijking VS-SV=-0. 
Schrijf Vin blokvorm. 

dan wordt de vgl. (A2.3) 

(
- ( V1,_ R -1- R \J.21) V,, R - RV ~z. l = [ 0 01 
- ( Vn R- RV,,) V~, R + t< V, 2 J 0 0 

Voor hermitische oplossingen moet ik eisen Y,,t= V, . Vt::::. V . 
I ) Z-1 12. ) 

(A2 .4) 

Ik moet dan de volgende (:>x>)-matriksvergelijkingen oplossen: 

t f V 0.-RV -0 · V -V · V -V JJ Zz- .J //-I/ J z-z.- 12. 
(A2.5) 



v 12. 0, + R. v1 ~ = o v,: Q + R V,
2 

= 0 
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(A2.6) 

De oplossingen van (A2.5) ((A2.6) gaat analoog) voor V,1 en \/ 22 kan ik 

vinden door eerst al le kommutatoren van Rte zoeken. Omdat R 3verschillende 

eigenwaarden heeft ( clU:(.l.I-R )-=- ~[ J. 2 + 11
2

) ) zijn de kommutatoren 

machten van R : i I·, R; R
2

) o~ wo.. b.1.t. (R:<.z 1') : i I~ Q ·l D+DJ. 
Hierbij is :D+D R =- RJ>+D = 0 . Zo vind ik dan al vier kombinaties 

voor v,I en VZ2 ' namel ijk 

(A2. 7) 

I 

Subs ti tueer nu voor V en V 
I/ 22 

1 v,,-=- RR-RR 

1 vu= - v,, 

+ 
met de eis 'fi==9' en R mag niet (A2.8) 
met K kommuteren. 

Ik zoek nu dus anti-kommutatoren van Q.. 
Invullen in (A2.5) geeft: 

V R+-RV = -RR~+R2

A 
JI II 

'91 moet kommuteren met R< of we l vi a (A2. 2 .1) met }) "J> 

1)-t-.D. A - R.})+D = 0 

Nu is 0-~(])+D-.lI)=- )..z.( V'li_,\.) dus ~=o 
cl~~(~~)- In totaal zijn er 5 kommutatoren van Jf.D 

l . + + + l T .) l R J R I RI ) R 2. R~ ) 'R3 R3 J 

(A2.9) 

is dubbelontaard,d~t~~c Lt rtul

en wel (m.b.v. (A2.2.2)): 

(A2.10) 

Hierin zijn I en i. Rook kommutatoren van R, deze komen niet in aanmerking 

voor ~. 
3 t z. 

Bovendien geldt (A2.2.4) i_ Rl R L = - P.. 
<r= I <J O' 

, dit is ook een komnu-

tator van 8. 
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Het gevolg is dater maar twee mogelijkheden overblijven: {\bestaat uit 
lineaire kombinaties van 

(A2 .11) 

Opmerking 
Kommutatoren van R zijn te schrijven als skalaire polynomen in R, en z1Jn 
dus ook kommutatoren 
{dat zijn er 3), dan 

+ vanl>.B. Als ik deze kommutatoren uit (A2.10) weglaat 
is voor bijv. } = 1,2 uit de overgebleven verzameling 

{A2.11) 

+- + + i-( «., R
1 

R
1 
+oi.

2 
R

2 
1<

2
) Q - R ( o1.. 1 Q. 1 'R, +ol.l. g2 R2 ) =/:- 0 o.ls ot1 e...,._ o/. 2 i o. 

+ + + + 
De matriksen R,R,R-'K'Q 1 P.

1 
~"' Q~\<4 R-RQ2.Qz zijn dus lineair 

onafhankelijk. 

In totaal heb ik nu 6 lineair onafhankelijke oplossingen voor [~I el 
Op analoge manier kan ik te werk gaan bij (A2.6). [ 2

.2. 

Dan vind ik ook weer 6 lineair onafhankelijke oplossingen, nu voor ()+ V,zJ 
v,2 o 

Ik vind zo de volgende kombinaties 

l 
-iR 
l)T)) 

.D+D 

{.R~ -\H~\R, 
RR R -RV.tR 

l ;z l l. 

R~RJR.- RR;R3 

(*): slechts 2 onafhankelijk links en rechts. 

t 
"12 

-c.I 
-R 
"D+D 

-iJ)+D 

Q.~~p, -~~~' 
R~RaR- ~ l(ll-a 
o.i"R R-R~R ·3 3 3 :) 

(A2.12) 
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Na terugtransformati e 1J = t'-
1

V (~ff'"' 

'\J:1 ~2 1"-1 
t 

~2 (A2.13) 

I I t.l -~I 

(}).. ~ l IR -~~ 
~tt) 1~l~ ~t~ ~+10 
~t~ - ~+-~ ~~+~ - ~ 'f'Jf:~ 

i(~t~~-~~~ -t(4l.~~-~~tR) ~(d°~R- 6la\.~) i(~&f-~~~~ 
~ ~ d \) J A ,} 'K 

~-=- 1,2. o~ 1J3 o~ .2 1 :?. . 
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APPEND I KS 

§A.3 De ekstra-behoudswetten voor het e.m.-veld 

Enkele definities 

UitschriJ'ven van \)(ci.i + '"")ait ~ 0 (-'-"-J ))a.it) 1 -D.., '°- 1.. 1>;.._ - .!:>"" i 9. ~ 1,~ ~ Cjee.Jt 

~"' [ ))~)): ~ l · [ ~- ~] ; '°[ ])~~1): ~ J ;t( ~; -~] 
q_::.l.: [ O+ D>] ; r 0 0 ] ·, (.! 0 Dl l ., ([ o o ] 

D 0 l 0 D +D t - ]) t O j o }) - D t 
~ ~ ~ k ~ ( 

ofwel andere basis 
CD @ @ @ 

[
DA+ D: 0 l · f "D/b-t o l ~[J)a-J): 0 l" ~ [ ])J-)); o l 

0 1\+D; ) l 0 Cl-(D/D;)r 0 J)a-~ 0 -(D(D;)J 

[ o J>d+"DtJ J o DrD7l J[ o D6-n:J~r[ o :D.t+n;J 
D+D+ 0 l-tD,-Dt) 0 J n-vt- a -(Dl.+Dt) 0 
~J'. Oo dd 06 

© @ @) ® 
Opmerking 

(A3.1) 

(A3.2) 

(A3.3) 

(A3.4} 

(A3.5) 

i) De matriksen 1\+:D; zijn onafhankelijk (~= 1,2,3, Stell. 4.23, §4) 

ii) De matriksen 1\.-:D: zijn afhankelijk want 

+ + + \c..( D1-D1 )+ 2C11.-J>2 ) + ""{ D3 -D3 ) = 0 (zie stelling (4.24)) 

lk ga nu kijken of ik de ko11111utatoren (A2.12) kan vereenvoudigen m.b.v. 
(A3.4) en (A3.5). 

Er bestaan relaties zoals: ""'(D 1 -D;).\-.QR-\c.(~-.D~)= -n~J1. 
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Op analoge manier kan ik 1, en l~uitdrukken in Ren D}-})t. 
Voor de kommutatoren betekent dit: 

[ _~ :1 ·~b ~" (lhs@) 9"V [ _z
1 

~}l 

~ [ R 0 l ~o..W\.~ VV\.~J ( Aa ~ @) q e.efi: ([ l} 0] 
o R j O lk 

De matriksen CD)© )@ ~"' @ zorgen ervoor dat ik 

kan weglaten in (A2.12). 

Na veel rekenwerk blijken verder de matriksen 
+ + 

i<. ~ ~~ 'R - ~ "R ~ 'i2. t' te vereenvoud i gen tot 

+ i- t 3
j t T 

'R, l<, 'R.- RR, ~I= -n;z (a,+ RI)+ f iC..,. D ... + 1\ .. c .... 1 
""'I 

bijv.: 

+ 'k t 
"v'¥\Q..t c, = -1 R, «, ; C,),-= 0 .) (3:. -~ Q_l RI 

{A3.6) 

Met behulp van de ekstra-voorwaarde kan ik voor de kommutatoren dus schrijven: 

v,=[r ol) v,=[~1~ .o l ~ V3 =[ RA-+\(t o + J 
01 O c.-~h 0 -(R~+Q~) 

(A3. 7) 

V4=( ~ ~ll) V5 ~[ O l}l) v, =[ 0 Rf~-R;J 
-~l oJ -11o'J Rl-+Qr 0 

Van V3 en V, zijn er maar twee onafhankelijk omdat t (R1+Rt)= R-R-=0. 
J-= I C" 6 
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In totaal heb ik nu 12 vereenvoudigde oplossingen (A3.7) plus nag een stel 

van de vorm (A3.4) en (A3.5). 
Deze laatste zijn op zichzelf niet zo interessant. 
Wel interessant is wat ik ermee kan doen, zoals bijvoorbeeld de vereenvoudiging 
van de kommutatoren tot (A3.7) leert. 
Het is echter verder oak mogelijk om uit (A3.7) m.b.v. (A3.4) en (A3.5) 
Zilch-relaties te halen. 
De dichtheden van de Zilches zijn in vektorvorm (zie D.M.Lipkin: Existence 
of a New Conservation Law in Electromagnetic Theory; Journ. of Math. 
Vol.5 nr.5): 

l. OOC> =:. (A3. 8) 

(A3.9) 

(A3 .10) 

lk kan de operatoren in (A3.8) t/m (A3.10) in matriksvorm l···= ~/(~-·~) 
schrijven. (~is een komplekse-vektorfunctie). 
De Fouri er-representati es van lf .. zi jn (m. b. v bewegi ngsvgl.) 

(A3 .11) 

(A3.12) 

(p..1 
Hierbij betekent i<i. : de rij die bij Ri;, in de(\>)9 rij staat, staat nu op 
de (~>~ rij. De rest zijn weer nullen, vgl. (§A.2). 
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Bijvoorbeeld 

9/2.) - ( 0 
I - o 

0 

e.. f-c. (A3.14} 

(A3.8} geldt ook zonder de ekstra-voorwaarden (zie (6.25)). 
(A3.12) kan ik vinden m.b.v. '{ in (A3.7) want ik kan de volgende relaties 
vinden: 

en bijv. 

d1R+R'J, = 
l~ Q + R), : 

-~h P. +-R<l3 ::: 

Op analoge manier kan ik (A3.13) maken met behulp van V2 . 

(A3.15) 

(A3.16) 
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