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Voorwoord

In het kader van het "Modellencolloquium" van de ontwerpersopleiding "Wiskunde voor de

Industrie" is in januari 1990 een korte cursus gehouden over Matched Asymptotic Expansions.

Hierbij hebben de cursisten voomamelijk aan de hand van uit te werken oefenopgaven en model

problemen kennis kunnen maken met de onderliggende ideeen en de praktijk van deze asympto

tische techniek. Naast kennismaking met de methode a1s zodanig waren de beoogde doelen: de

mogelijkheden leren uitbuiten een probleem te onderzoeken door concrete constructie van

benaderende oplossingen, singulier gedrag leren herkennen, en in te zien hoe beperktere modellen

kunnen ontstaan door limietovergang uit algemene modellen.

In dit rapport zijn de behandelde opgaven met hun uitwerkingen vastgelegd.
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Inleiding

We zijn gelnteresseerd in een voldoende nette functie ep(x; E) op, zeg, x E [0,1], EE (0,£0] voor

e~ 0. «I> heeft een reguliere asymptotische benadering op [0,1] als er bestaan: een "orde-functie"

J..Io(E) en een "vonn-functie" cI>o(x) zo, dat

lim I«I>(X~ ~) - «I>o(x) 1=0 unifonn op [0,1].
&-+0 Ilo e

Ofwel: «I>(x; e) = Ilo(e) «I>o(x) +o (J..Io(e» (e~ 0, unifonn in x).

Ben reguliere asymptotische reeksontwikkeling wordt gegenereerd door: er is een rij orde

functies {~n(e)} met ~+l = o~n) en een rij vonn-functies {«I>n(x)} ZO, dat
n-l

«I>(x; e) - ~ ~k(e) «I>k(x)
k=O

lim 1----(-)----«I>n(X) =0 unifonn op [0,1].
&-+0 ~n e

n
Ofwel: ep(X;E)= ~ ~k(E) «I>k(X) + o~n(e» (e~O, unifonn in x).

k=O

Orde-functies zijn Diet uniek, en daardoor ook Diet de vonn-funeties:

e&x+ex2 +O(e2)=x+e(x+x2)+O(e2). Ben reeks is alleen asymptotisch voor vaste n. De

limiet n ~ 00 kan volstrekt zinloos zijn.

De functies die ons bier interesseren hebben geen reguliere asymptotische reeksontwikkeling op

het hele interval [0,1], maar weI op, zeg, ieder deelinterval [A, 1] , A >°(A vast, d.w.z. Diet

afhankelijk van e). We noemen deze reeksontwikkeling de "buiten-ontwikkeling" (outer expan

sion), en als x vast (onafhankelijk van e) blijft onder de limietovergang E~°dan is deze x "uit

het O(l)-buitengebied".

De betreffende functies hebben geen reguliere asymptotische reeksontwikkeling omdat de limiet

e~ 0, x ~°Diet-unifonn is, m.a.w. Diet verwisselbaar. Er is een orde-functie 8(e), met

lim 8(e) = 0, zo, dat in de geschaalde coordinaat ~ =xI8(e) de functie
&-+0

"'(~; e) =«I>(8(e) x ; e)

een (Diet-triviale) reguliere asymptotische reeksontwikkeling heeft op ieder interval; E [O,A],

A >°(A vast). Met niet-triviaal wordt bedoeld: ongelijk aan de reguliere asymptotische reeks

ontwikkeling van de buiten-ontwikkeling van «I> herschreven in de geschaalde variabele~. We noe

men deze reeksontwikkeling van 'II de "binnen-ontwikkeling" (inner expansion) of "grenslaag

ontwikkeling"; het "; =O(I)-gebied", ofwel het "x =O(8(e»-gebied", de grenslaag; ~ de

grenslaag variabele.
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De grenslaag kan eventueel genest zijn, d.w.z. dat de grenslaag ontwikkeling slechts regulier is

op deelintervallen [A,B], en zelf een (of meer) sub-grenslagen bevat. We zullen een oneindige rij
00

geneste grenslagen, zoals bv. in L exp(-x len) In 2, niet beschouwen.
n=O

Stel, cI>(x; E) heeft een buiten-ontwikkeling

n
cI>(x; e) =L ~k(e) cl>k(X) +o~(e» ,

k=O

een grenslaag ter dikte o (B(e» met lokale variabele ~ =x I B(e) en een grenslaag-ontwikkeling

m
cI>(B(E)~; e) = L Ak(e) 'I'k(~) + o(A.".(e» ,

k=O

en stel dat beide ontwikkelingen "aansluiten", zo, dat er geen grenslaag meer tussen x = 0(1) en

x =O(B(e» zit, dan "overlappen" beide ontwikkelingen elkaar (overlap-hypothese) als ze

"matehen": als de buiten-ontwikkeling in de binnen-variabele een reguliere asymptotische reek

sontwikkeling heeft die, asymptotische tot de in aanmerking genomen orde, gelijk is aan de regu

liere asymptotische reeksontwikkeling van de binnen-ontwikkeling in de buiten-variabele:

n m

L ~k(E) cl>k(B(e)~) = L Ak(e) l1k(~) + o(A.".)
k=O k=O

m n
:E Ak(E) 'I'k(xIB(e» =L ~k(e) ak(X) + o{J.1n)
k=O k=O

dan is de ontwikkeling van 1: Ak 11k(x IB)

m n
L Ak(e) llk(xIB(e» = L ~k(e) ~k(X) + o{J.1n)
k=O k=O

juist zo dat ~ = ak (k = 0, ... , n).

Het interessante aan deze binnen- en buiten-ontwikkelingen is dat ze kan fungeren als

benaderende oplossingen voor differentiaal vergelijkingen, waar cI>(x; e) slechts impliciet door

gegeven is. In zo'n geval is een constroctie van zo'n benadering in eerste instantie gebaseerd op

bepaalde algernene principes en verstandige aannamen, ondersteund door consistentie van de uit

kornst, ingegeven door een zeker vertrouwen in de continuiteit van het probleern zodat de oplos

sing van het benaderde probleem een benaderende oplossing is. Ben bewijs is vaak heellastig en

probleemafhankelijk.

Ben rowe schets van de gangbare procedure is als voIgt. Stel, cI> is gegeven door een differentiaal

vergelijking met randvoorwaarden
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Dan proberen we de buitenoplossing te construeren door te zoeken naar niet-triviale degeneraties

van D onder e~ 0: vindt Il(e) en v(e) zo, dat voor cj) = Il'l'

lim v-I D(f,l ,!", Il'l', x; e) = Do('!", '1', x) = 0
£~o

met niet-triviale oplossing '1'='1'0, Door het proces te herhalen voor D -vDo, etc., kunnen we

verder een reeks 'I' = flo '1'0 + . .. construeren.

Aanwezigheid, ligging, een breedte van grenslagen worden gevonden door het zgn. "correspon

dentie principe". Dit is het heuristische idee dat als cj) zich in een grenslaag in een of andere zin

essentieel anders gedraagt, dit al tot uiting moet komen in de vergelijking. We zoeken daarvoor

naar "significante degeneraties" (distinguished limits) van D. Dat zijn die degeneraties, onder

schaling van x en cjl, die "de meeste informatie bevatten" en "niet bevat zijn in andere degenera

ties":

vindt xo, ~(e), A(e) en K(e)

met x=xo+~!;, cjl=A'I'

zodat

lim K-1 D(~-l A'!" , 1.'1', Xo +~; e) = Go('!", '1',1;) = 0
£~o

de "rijkste structuur" heeft. Het is duidelijk dat als Go reeds bevat zou zijn in een andere degen

eratie, dus bijv. zelf een degeneratie van Do zou zijn, we net zo goed Do kunnen nemen. Go

voegt dan niets toe.

Ben veel voorkomende situatie is bijvoorbeeld die waarbij de orde van de vergelijking in het bui

tengebied (Do) lager is dan in de grenslaag (Go), maar aan de andere kant Do variabele, tegen

over Go constante, coefficienten heeft.

Matching van binnen- en buiten-ontwikkeling speelt op de volgende wijzen een belangrijke rol:

(i) het verschaft informatie over de rijen orde-functies {Ilk} en {Ak} waaruit de ontwikkelingen

kennelijk opgebouwd zijn; (ii) het stelt ons in staat nog onbekende integratieconstanten te

bepalen; (iii) het toont ons dat de benaderde oplossing in ieder geval consistent is, en levert daar

mee een bijdrage in het vertrouwen in de correctheid.

Literatuur, waarin men een en ander beter en verder uitgewerkt kan vinden:

W. Eckhaus, "Asymptotic Analysis of Singular Perturbations", North-Holland, Amsterdam, 1979.

M. van Dyke "Perturbation Methods in Fluid Mechanics", Academic Press 1964, Annotated Edi

tion Parabolic Press 1975.
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J. Kevorkian and J.D. Cole, "Perturbation Methods in Applied Mathematics", Springer-Verlag,

1981.

P.A Lagerstrom, "Matched Asymptotic Expansions", Springer-Verlag, 1988.

AH. Nayfeh, "Perturbation Methods", Wiley, 1973.

C.M. Benders and S.A Orszag, "Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers",

McGraw-Hill, 1978.
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Oefen problernen: (O~ x ~ 1, e! 0, a, ~ = 0(1»

eenvoudig:

1. 2ey'+y2=1 , y(O)=O

2. 2eyy'+y2=1 ,y(O)=O

3. ey" + y' = 2x , yeO) = a, y(l) = ~

4. ey"-y'=2x , y(O)=a, y(l)=P

5. ey"+(2x+l)y'+y2=O , y(O)=a, y(1)=~

6. ey"-(2x+l)y'+y2=O , y(O)=a, y(l)=P

7. ey"-y"=O , y(O)=a,y(1)=p, n>l

rnoeilijk:

8. (x-ey)y'+xy=e-:C , y(l)=e-1

9. e3 xy"+x2y'-(x3 +e)y=O , y(O) = 1 , y(l)=...[;
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Model problemen

1. Een kabel, opgehangen tussen de punten X =0, Y =0 en X =D , Y =0, wordt beschreven

a1s een lineair elastische, geometrisch niet-lineaire niet-uitrekbare balk:

E I 'l'ss = H sin 'I' - (Qs - V) cos 'I'

'l's(O) =0 , 'l's(L) =0 (vrij scharnierend)

L

X(L) =Jcos'l'(s)ds =D
o

L

Y(L) = Jsin 'I'(s) ds = 0
o

waar: 'I' is de raakhoek met de horizontaal, S E [O,L] de booglengte, L de lengte, EI de

buigstijfheid, Q het gewicht per lengte eenheid, H de horizontale kracht uitgeoefend door de

ophangpunten, en -V en QL - V de respectievelijke verticale reactiekrachten van de

ophangpunten.

Uit symmetrie is hier: V =t QL. His onbekend.

Typisch voor een kabel is dat de buigstijfheid (relatief) klein is, zodat de vonn lijkt op de

kettinglijn.

(a) Maak dimensieloos met L: s =Lt, X =Lx, Y =Ly, D =Ld, en introduceer

£,2 = EIIQL 3 , h =HIQL.

(b) Los het resulterende probleem asymptotisch voor E~ 0 op. (Neem aan dat

d =0(1), h =0(1) (e~O).)

Tip: niet echt nodig, maar misschien handiger, is om h bekend en d onbekend te

beschouwen (d.w.z. h constant, d =dee»~. Na d uitgedrukt te hebben in h, kun je dan

helemaal op het eind h uitdrukken in d (d.w.z. d constant, h = h(e».

Opmerking: geheel analoog gaat bet verwante probleem met ingeklemde einden:

'1'(0), 'I'(L) gegeven. Dit is rekentechnisch wat bewerkelijker; de grenslaag zie je er echter

weI vanaf leidende orde al inzitten (letterlijk).

2. Als we een kopje thee roeren defonneert het oppervlak van de vloeistof. Beschouw hier

voor het volgende modelprobleem.

Een cilinder (straal a) met vloeistof (dichtheid p, oppervlakte spanning y) roteert om zijn as

ez (hoeksnelheid Q) in een zwaartekrachtveld -g ez• Door de zwaartekracht en middel

puntvliedende kracht vervonnt het oppervlak tot iets paraboolachtigs. In een klein

afwijkend gebiedje aan de cilinderwand doet de contacthoek a zich gelden middels de

oppervlaktespanning.
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Vanwege symmetrie kunnen we het oppervlak beschrijven door de radie1e raakhoek", met
de horizontaal, geparametrizeerd door booglengte S E [O,L], ZO, dat s =0 de as en s =L de
wand van de cilinder is. Kies de oorsprong op het oppervlak, zodat de verticale en radH~le

coordinaat zijn

8

Z =Jsin",(s') ds'
o

8

R = Jcos ",(s') ds'.
o

Balans tussen hydrostatische druk en oppervlaktespanning levert de vergelijking

Po - Pg Z +t p 0 2R 2 = 4('1'8 + sin",IR)

met ",(0) = 0, 'I'(L) = a, R(L) = a.
Po en L zijn onbekend.

(a) Maak dimensieloos met a : S = at , R = ar , Z = az , L = aA. en introduceer

2_ Y _~ _02 a
e - , ~- , J.I.- •

pga2 pga g

(b) Los het probleem asymptotisch voor e -+ Oop. (Neem aan dat J.I. = 0(1).)

3. Ben oude bekende is het log-truck probleem (zie TUE ECMI Student report 89-04).
In iets vereenvoudigde vorm is de vergelijking voor de bewegingsrichting 4> als functie van
voerstraalhoek alangs een sterk afgeplane ellips:

(a) Vind een asymptotische buitenoplossing (e -+ 0), d.w.z. voor e= 0(1), sina= 0(1),

geen start effecten.

(b) Analyseer de grenslaag nabij a=0 en geef oplossing. Merk op dat het twee grenslagen
(in elkaar) zijn.

4. Ben probleem verband houdende met grondwaterstroming is gegeven door de vergelijking

d 2
e dx 2 4>2 - 4> +K = 0 ,OS x S 1

4>(0) = 0



-10 -

cjl(l) = 1

K =0(1) constante.

(i) Los op voor e -+ O. Grenslagen bij x =0 en x =1.

(ii) Los op voor K = o (e) (zeg K = Ek).

Wat verandert er bij x =I?

5. In een wrijvingsloos twee-dimensionaal medium geeft een stationaire (lijn)wervel een

tijdsonafhankelijke veld. Twee van zulke werve1s gaan echter, in elkaars snelheidsveld,

bewegen. Twee gelijke en gelijkgerichte wervels gaan dan om elkaar heen draaien, en pro

duceren een in de tijd fluctuerende stroming. Als de snelheden relatief laag zijn, is dit

snelheidsveld praktisch incompressibel. Toch zal een kleine fractie van de energie als

geluid uitstralen.

Beschouw twee wervels op afstand 2a, werve1sterkte r, om elkaar draaiend om de

oorsprong. Het totale veld wordt beschreven door de snelheidspotentiaal cjl

e2V2cjl=Bt +Vcjl.VB, B=cjlt+.!.IVcjlI2
2

(e de geluidsnelheid). Rotatiefrequentie n en radius a zijn zo klein dat het veld lokaal

incompressibel (d.w.z. een potentiaalveld) is, met oplossing

cjl = r arctg r
2

sin(20) - a
2

sin(2nt) , n = ---.I....-.
r2cos(20) - a2cos(2nt) 2a2

Akoestische bronoplossingen zijn van het type:

H~l) (kr) eill&-iOlt ,k =role.

(a) Maak dimensieloos en introduceer de kleine parameter e = na.
e

(b) Los het probleem met incompressibele binnen-, en akoestische buitenoplossing op

voore -+ O.

6. Twee "turning point"-achtige problemen

1. ey" - tanh(x)y =-1

O$;x<oo, y(O)=O, y(oo)<oo

(raadpleeg voor Airy functions: Abramowitz & Stegun lOA)
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2. a y"-tanh[:]y=o
-oo<x <00 , y.-+O (x.-+ oo) , y=O(l) (x.-+- oo)

b. y"-arctg [ :] y=o

idem.
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Uitwerkingen oefenproblemen

1. 2ey' +y2 =1 , y(O)=O.

Stel Y =110(e) Yo(x) + J.11 (e) Y1(x) + ...
Invullen, dan zou 110 =e-1 opleverenyo = 0, dus blijft over:

110=1 , yo=±1

voor alle J.1k, k 2: 1, is Yk = O. Dus voorzover Y als zo'n reeks te schrijven is, bestaat deze

maar uit een tenn.

Yo kan Diet aan de randvoorwaarde voldoen, dus stel x =5(e) ~, y(x; e) =Y(~; e). We

verwachten Y = 0(1) omdatY =±1 in x = 0(1)

Invullen:

2 : Y~ + y 2 = 1.

Als 5 » e: Diet Dieuws.

Als 5 « e: Y ~ =0, Y = constant = 0 (rand v.w.).

Dus blijft over: 5 = e

2Y~ +y2 =1.

Stel Y =Yo(~) + Al (e) Y 1(~) + ...
Invullen, dan is

Voor alle Ak' k 2: 1, is Yk =O.

Matchen: tanh(tx/e) =1+O(e-AIE
) (voor alle A) dus Yo =+1.

Klopt dit met de exaete oplossing y =tanh(.!. x/e) ?
2

binnen-oplossing: triviaal

buiten-oplossing:

A

Il-tanh(.!. x)1 <2e--; op [A,oo)
2 e

m.a.w. inderdaad kleiner dan iedere orde-functie '* O.

2. 2eyy'+y2=1 ,y(O)=O.

Stel Y =l1o(e) Yo(x) + J.11 (e) Y1(x) + ...
Analoog aan 1 is
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/JQ=1 , Yo=±l

voor alle J1k, k ~ 1, Yk == O.
Stel x = 5(e);, y(x; e) = Y(;; e).
Invullen:

dan~=e.

Stel Y= Yo(;) + Al (e) Y1(;) + ...
Invullen, dan voIgt

Yo=±(I-e-{)lh

voor alle Ako k ~ I, is Yk == O.

Matchen verbindt nu het, overigens onbepaalde, teken van Yo en Yo, zoals in overeenstem
ming met de exacte oplossing Y =±(1_e-x/E)lh.

3. ey" +y' = 2x ,y(O) = a, y(1) =~.

Stel: y = /JQ Yo + J11 Y1 + ... , en substitueer.
Er is voorlopig geen reden om aan te nemen dat /JQ > 0(1), dus:

/JQ =1, Yo =x 2 + Co

J11 =e, Yl =-2x +C 1

J1k =e
k

, Yk =Ck•

Aan ten minste ren van beide interval eindpunten kan niet aan de randvoorwaarde worden
voldaan. Dit is mogelijk het gevolg van grenslaaggedrag, dus we stellen: eerst nabij x = 0:

x = ~(e); , y(x) = Y(;).

Omdat YeO) = a nemen we voorlopig aan dat Y= 0(1), en substitueren:

e 1fi Y~ + S Y~ =25;.

-T« ~ levert niets nieuws, dus ook -T =~ niet, zodat als keus overblijft: -T = ~, of:o u ~ ~ u

~=e

Y~~ + Y~ = 2e2
; , Y(0) = a.

Hoewel de vergelijking suggereert dat Y(;; e) = Yo(;) + 0(e2 ) weten we door de
matchingsvoorwaarde met de buitenoplossing dat een O(e)-term verwacht kan worden. Dus
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we stellen

Invullen levert:

Yo" + Yo' = 0, Yo(O) = a ~ Yo = a+Ao(1-e-{)

Y I" + Y I' = 0, Y 1(0) =0 ~ YI =A I(1-e-{)

Y2" +Y2' =2~, Y2(0) =0 ~ Y2 =~2 -2~ +A2(1-e-{)

Yk" + Yk' =0, Yk(O) =0 ~ Yk =Ak(1-e-{).

Matching levert dat

gelijk moet zijn aan

e21;2+Co+e(-2e1;+CI)+e2C2+e3C3+ ... =

Co+x2+e(CI-2x)+e2C2+e3C3+ ...

dus:

Co =a+Ao

terwijl inderdaad de termen functioneel overeenstemmen.

We onderzoeken nu wat een grenslaag nabij x = 1 zou opleveren:
Stel: x = 1+ o(e) 1; (1;:S; 0).

Analoog aan de grenslaag bij x = 0 concluderen we weer dat Y = 0(1) en 0 = e, zodat

Y ~~ + Y ~ = 2e + 2e21; ,Y(O) = ~.

Analoog weer substitueren we

Y=YO +eYI +e2 y2 + ...

zodat

Yo" + Yo' =0, Yo(O) = ~ ~ Yo = ~+Bo(e-{-l)

YI"+YI'=2, YI(O)=O ~ YI =~+BI(e-{-l)
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Y2" + Y2' = 2~, Y2(0) =0 ~ Y2 = ~2 -2~ +B 2(e-;-I)

Yk" + Yk' = 0, Yk(O) = 0 ~ Yk = Bk(e-; -1).

Als we echter nu willen matchen met y(x~ 1+E~) dan moeten aile constanten Bk = 0,

omdat anders de bijbehorende factor exponentieel groot wordt (~~-oo). Er voIgt dan

verder

~+2E~+e2(~2-2~)+Oe3+ ... =

1 + 2 e~ + e2~2 + Co + e(-2 - 2e ~ + C I) + e2 C2 + ...

zodat

Co=~-1

Ck =0 voor k~ 2.

Inspectie van de binnen- en buitenoplossingen bij x = Ileert nu echter, dat de binnenoploss

ing niets nieuws bevat, en gewoon de buitenoplossing is, lokaal ontwikkeld, in

~ = (x - 1) / E. Met andere woorden, de binnenoplossing is niet essentieel athankelijk van ~,

en er is geen (niet-triviale) grenslaag bij x = 1. De buitenoplossing geldt daar gewoon tot en

met x = 1.

Merk op dat de lokatie van de grenslaag hier samenhangt met het teken van de term y' t.o.v.

y" in de vergelijking. Bij tegengesteld teken zouden de in de grenslaag gegenereerde e

machten stijgend i.p.v. dalend zijn, en zou de grenslaag alleen bij x = 1 kunnen zijn.

Eenvoudig is dan verder in te zien dat in een vergelijking als Ey" + a y' - y = f(x) zowel

stijgende als dalende e-machten in de grenslagen kunnen voorkomen, zodat dan weI beide

interval-einden grenslaag gedrag kunnen vertonen.

4. ey"-y'=2x ,y(O)=a, y(l)=~.

Zie 3.; nu is de grenslaag bij x = 1.

5. EY" + (2x+ l)y' + y2 = 0 ,y(O) = a, y(l) =~.

Stel y = J.lo Yo + III YI + . .. ,en substitueer. Als J.lo > 0 (l) dan zou Yo == 0, dus

J.lo = 1, (2x+l)yo' +Y5 =0 ~ Yo = (Co+log(2x+l»-1
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J11 =e, etc.

Aan (minstens) ren van beide randvoorwaarden kan niet worden voldaan. We vennoeden
grenslaaggedrag bij ren of beide interval-einden, dus we proberen

x =5(e) ~ , y(x) =Y(~).

Vanwege yeO) = a = 0(1) houden we voorlopig Y= 0(1).

Invullen levert

Een keuze ;2 « ~ levert niets nieuws op, dus

zodat we hebben

Substitueer Y= Yo + e Yo + ... ,dan

Yo"+Yo'=O, Yo(O)=a ~ Yo=a+Ao(1-e~) etc.

Matching: a+Ao =(Co+2e;+ ... )-1 =Col.
Eventuele grenslaag bij x = 1:
Stel x = 1 + 5; , y(x) = Y(;) = 0(1), en substitueer.
Analoog aan voorafgaande voIgt weer 5=e:

Y~~ + 3 Y~ + e(2; Y3 + y 2
) = 0 , YeO) =~.

Stel Y= Yo + eY1 + . .. ,dan voIgt

Yo" + 3Yo' = 0, Yo(O) = ~ ~ Yo = ~ +Bo(e-3~-I), etc.

Uit de matchings-eis voIgt dat B 0 = 0, zodat, net als in 3., in ieder geval in leidende orde

(Y0) er geen grenslaag is bij x = I, en wordt de oplossing afgerond met (C0 +log(3)rl = ~.

6. ey" - (2x+ I)y' +y2 =0 ,y(O) = a, y(I) =~.

Analoog aan 5., maar nu met de grenslaag bij x =1.

7. ey,,_yn=o ,y(O)=a, y(1)=~, n>1.

Neem aan: a > 0, ~ > O.
Substitueer y =J1oYo + J11 Yl + ... ,dan levert de keus J10 =I, gesuggereerd door de rand
voorwaarden, het zinloze resultaat y =0 (asymptotisch). We moeten dus y herschalen, en
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de rijkste keus is dan

I

J.Lo =£ PI-I

met

Yo" -y3 =0.

Omdat met deze schaling de expliciete £-afhankelijkheid uit de vergelijking verdwijnt en

naar de randvoorwaarden verhuist, zien we dat

a. Yo geen (eindige) randvoorwaarden meer heefi, zodat we grenslaaggedrag zouden
kunnen verwachten. Anticiperend op matehingscondities kunnen we weI verwachten

datYo ~ 00 als x ~ 0, en als x ~ 1.

b. Afgezien van J.Lo wordt de keuze van Ilk, U ~ 1, verder niet gesuggereerd door de ver
gelijking, en is dus nog onbepaald. Deze za1 moeten komen uit matchingscondities.

De oplossing voorYo wordt dan gegeven door

(y ')2 _ 2 (yPl+I CPI+I)o --- 0 - 0n+l

De oplossing familie bestaat dus uit 2 (±) tillen. Als ergens Yo' = 0, met Yo" :I' 0, dan zal
de oplossing van de ene op de andere take overgaan (vergelijk de arcsinus bij een keerpunt

van de sinus). Dit hebben we ook straks nodig, omdat Yo ~ 00, dus Do = 00, zowel voor

x ~ 0 als x ~ 1. Verder is duidelijk dat Co :I' 0 omdat anders de integraal bij Tl =0 zou
divergeren, en we alleen maar op de andere tak lrunnen komen via x =±oo.

Analyse van de grenslagen:
de grenslagen zijn kennelijk van dikte O(£~), dus bij x = 0:

Schaal x =£~ ~, Y (x) =Y(~).

Stel y = Yo + .,. dan voIgt

Yo" - Y3 = 0 ,Yo(O) = ex

met

Randvoorwaarde Y 0(0) =ex levert A 0 =ex.

Matchingseis Y0 ~ 0 als ~ ~ 00 levert de eis dat de integraal divergeert in '11 = 0, dus
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B 0 =o. Vanzelf voIgt dan dat de + tak genomen moet worden:

a 11+1-- 2J11 2 dy=(-)~~
Yo n+l

11-1 2

YO =a(I+-2- (_2_)~ a-2-~)- 11-1
n-l n+l

wat resulteert voor ~ = X I e~ in

2 1 1 2

Y ( n -1 ) 11-1 (n +1 ) 11-1 11-1 - 11-1 +
0= -- -- ex'"

2 2

Grenslaag bij X = 1 analoog:

Stel X = 1 + e~ 't ,y(x) = Z('t) = 0(1).

Stel Z =Zo + ... dan voIgt

Zo" -Z8 =0 ,Zo(O) =~, 't < 0

A 11+1
I' -- 2J11 2 dy =-(-)~t

Zo n+l

11-1 2
Zo =~ (1 __2- (_2_)t ~-2- t)- 11-1

n-l n+l

met

2 1 1 2

Z ( n -1 ) 11-1 (n +1 ) 11-1 11-1 (1 )- 11-1 +0= -- -- e . -X ...
2 2

als 't = (x - 1) I e~ .

Merk op dat het limietgedrag van Yo en Zo voor resp. X -+ 0 en X -+ 1 volkomen sym

metrisch is, onafhankelijk van a of~. We kunnen dus vermoeden dat Yo symmetrisch in x
is.

We completeren de buitenoplossing Yo:

als x -+ 0 dan Yo -+ 00, dus

j (1111+1 - cg+1rt dy = (_2_)~ x.
Yo n+ 1

1

Eenvoudig is te verifieren dat e 11-1 Yo correct overgaat in Yo.

Voorbij het punt Yo =Co, met
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j (1\"+1 - C3+1rt dy = (_2_)~ Xo ,
Co n+l

gaat de oplossing over in

zodat, als Yo ~ 00 voor x ~ 1, voIgt dat Xo = t, en dus is

11-1 00

Co 2 = 2~(n+ 1)~ J(t"+1-lrt dt
1

21t lL 1t 1 1 1= (_yz tg(-)r(-) / r(- +-).
n+l n+l n+l 2 n+l

Opm.: analyse van de exacte oplossing, die impliciet is te geven, leen dat bovenstaande

benadering inderdaad correct is.

8. (x-ey)y'+xy=e-x ,y(1)=e-1•

Buitenoplossing:

Stel y = ~Yo + III Y1 + .... Op grond van de "aandrijvende" term e-x moet ~ ~ 0(1);

op grond van de randvoorwaarde nemen we voorlopig aan dat er geen reden is dat y groter

is dan 0(1), dus

~=1

met

zodat

Yo = (1 + logx) e-x

met voor x ~ 0:

Yo =logx + l-xlogx -x + ...

Op grond van o(e) correetie term in de vergelijking nemen we aan dat

III =e.

Niet uitgesloten mag worden dat later eventueel blijkt dat bier nog asymptotisch grotere ter

men (als b.v., dog e) aan vooraf gaan. Voorlopig dus



- 20-

De oplossing

-x II [ loW(et) IOg(et)] e-t dt
Yl = e t - t 2

x

gedraagt zich voor x ~ 0 a1s

Y1 =_ logx + 2 + ...
x

We hebben voorlopig geen reden om grenslaaggedrag bij x = 1 te vermoeden. WeI echter

bij x = 0 omdat Yo singulier is in x = O. We onderzoeken wanneer de term ey y' niet meer

klein is t.o.v. de andere termen:

Stel

x=~t

omdat Yo = 0 (logx) (x ~ 0) schalen we tevens

y(x) =~Y(t)

met~ = log(~-I). Invullen levert

J..lo(t Y' - e~ ~-1 YY' + ~tY) = e-M.

De betreffende term gaat meedoen (significante degeneratie) als e~ =~, m.a.w.

~ = elog(ol).

We beschouwen deze vergelijking als definitie voor ~ = B(e). Omdat asymptotisch ~ is op te

lossen a1s

~ = -dog e - e1og(-log e) + ...

zouden we ook kunnen nemen: ~ = -doge. We zullen dit lOch niet doen, omdat de weg

gelaten termen weer zouden opduiken a1s hogere orde correeties in Y, en Ons dan zonder

reden hinderlijk voor de voeten lopeno

Voor de reeksontwikkeling van Y is het van belang de matchingscondities, opgelegd door

de buitenoplossing, te kennen:

log~ + logt +2
y = log ~ + log t + 1 + ... -£ M + ....

=-log(~-l)+logt+l+l--(log~-lrl logt+2 + ...
t t

We substitueren
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Y =Il<l Yo + 111 Y1 + 112 Y2 + ...

zodat

1: YO' - Y0 YO' =O.

Vit de matchingseis voIgt dat Yo - -1, dus Yo =-1.

De matehingscondities suggereren dat

111 =1

zodat

dus

met matching

x Xl)I l)2
Y 1 =C 1 + log (- + 1) =C 1 + log - + - - - - + ...

l) l) X 2 x 2

(l)2 is kleiner dan de kleinst meegenomen term in de buitenoplossing) hetgeen levert:

C 1 = 1.

Zowel uit de in het product Y Y' gegenereerde termen, als uit de matchingseisen voIgt dat

zodat

met

Y
2

=C
2

_ 2 +log(1: + 1) .
1:+1

Uit matching voIgt: C2 =O.

Siotopmerkingen: de constructie van een benaderende oplossing loopt tot nu toe

voorspoedig. AIle termen matchen op consistente wijze. Er zijn geen aanwijzigingen voor

termen tussen 0(1) en 0(£) in de reeks voor de buitenoplossing. Ook zijn er nog geen

aanwijzigingen voor extra grensiagen. Toch moeten we blijven oppassen, omdat deze typen

problemen, met op allerlei manieren Iogarithmisch singulier gedrag, berucht zijn om hun

interessante maar even zo goed onaangename asymptotische verassingen.
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Het huidige probleem wordt ook behandeld in C.M. Benders en S.A. Orszag's "Advanced

Mathematical Methods for Scientists and Engineers" (McGraw-Hill, 1978), pag. 421. Hun

aanpak verschilt nogal van die hier is gegeven: hij is ad-hoc en onsystematisch waardoor

uitbreiding naar hogere orden niet goed mogelijk is, en verder asymptotisch gezien discuta

bel omdat voor een nette matching eigenlijk een extra tenn in de buitenontwikkeling (nl.

Y 1) nodig is. Toch is hun oplossing weI slim en daardoor efficient. Ze maken gebruik van

het feit dat in de grenslaag in ieder geval tot en met Y 2 de term xy geen rol speelt en e-x

door 1 benaderd kan worden. Ie kunt dan verdedigen dat je met de oplossing van de

benaderende vergelijking (x - EY)y' = 1 in een keer de eerste 3 of 4 tennen van een systema

tische reeks te pakken hebt.

9. E
3 xy" +x2 y' - (x3 +E)y =0, y(O) =I, y(1) =..J;.

Stel Y =Yo +EY1 + ... dan

2 , 3 Co I x2

X Yl -x Yl =Yo -+ (C 1--) e2 .
x

Bij x = 1 kan geen grenslaag zitten: de tenn y" +y' zou domineren, resulterend in opIos

singen van het type - e-/;. Deze nemen exponentieel toe voor I; -+ -00, en voidoen dus niet

aan matchingscondities.

We kunnen dus opleggen: Yo(1) =..J; enYl (1) =0, zodat:

Co= 1

C1 = 1.

Hoewel Yo regulier is in x = 0, en zelfs aan de randvoorwaarde voldoet, is daar toch een

grenslaag omdat Y1 singulier is voor x -+ O.

We onderzoeken wat de grenslaag dikte kan zijn.

Stel x = B1;; neem voor het gemak B= E". Omdat de vergelijking homogeen in Y is, speeit de

grootte-orde van Y geen rol (althans, zolang Y niet toevallig in leidende orde constant of

lineair is waardoor een afgeleide nul wordt). Invullen levert

E3-" I;y ~~ + E" 1;2 Y~ - E3" 1;3 Y - EY = O.

De eerst in aanmerking komende significante limiet is met n = 3n, ofweI n = O. Dit is de

buitenoplossing die we al hebben. De volgende is n = I, waarbij de tennen x2 y' en y in

balans zijn en domineren. Tensiotte is er nog de mogelijkheid n = 2, met de tennen xy" en

y. Eventuele andere mogelijkheden als 3-n = n (n =3/2), 3-n = 3n (n =3/4), of

3n = 1 (n = 113) geven ook weI een balans van twee tennen, maar deze domineren niet



- 23-

We hebben hier dus de mogelijkheid van twee geneste grenslagen: x =0(£), en x =o (e2
).

Omdat de buitenoplossing zijn geldigheid verliest bij x =0(£) beginnen we met

x =e ~ , y =Y(~)

en vullen in

Y=YO+£Y1 + ...

zodat

1

~2yo'-Yo=O ~ Yo=Aoe-T

Matching met de buitenoplossing vereist:

£-- 2
e x [A o +eA 1 +£Ao(.!. e4 /x4 - -e3 /x3) + ... ]

4 3

=Ao(l-e/x)+eA 1 +o(e2)

== ete2~2 [1 + e(1-lIe~) + ... ] =1- 1I~ + e + o (e2)

dusA o=A 1 =1.

We zijn nu echter nog niet klaar, want onze binnenoplossing voldoet nog niet aan de rand

voorwaarde y(O) =1. Dit was ook nog niet echt te verwachten omdat de grenslaagvergelijk

ing nog steeds van eerste orde is, en oplossingen dus telkens maar ren integratie constante

hebben die op gaan aan de matchingsconditie. We hebben dus een extra binnengrenslaag

nodig, waarnu ook de xy" term dominant is. De enige in aanmerking komende is 0(£2):

Stel

en substitueer Z =Zo +£Z1 + ... zodat

'[Zo" -Zo = 0

een vergelijking die via de transformatie Zo =~1(2~) is over te voeren in een

gemodificeerde Bessel vergelijking, zodat de algemene oplossing wOrdt

Zo =Po~Il(2~)+Qo~ Ko(2~).

lIen K 1 gedragen zich als een stijgende, respectievelijk dalende e-macht, zodat de

matchingseis vraagt dat
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Po=O.

Vit de randvoorwaarde yeO) = 1 voIgt tenslotte dat

Qo=2

1
omdat K 1(t) - - als t ~ O.

t

Merk op dat de matching wat merkwaardig is, namelijk de gelijkheid van twee asympto

tische O-rijen:

Zo(;!e) + ... =0 + O(e)

(omdat K 1(t) - (7tl2t)'Iz e-l , t ~ 00).

Het resultaat is dus dat de O(e2) grenslaag elke informatie over een (eindige) rand

voorwaarde in x = 0 afschermt van de rest van het interval.
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Uitwerkingen modelproblemen

1. a. £2 'l'tt = h sin 'I' - (t --t)COS 'I'
,

x(t) = Jcos 'I'(t')dt'
o,

yet) = Jsin 'l'<t') dt'
o

'1',(0) =0 , '1',(1) =0 , xCI) =d.

Gegeven: £, d

Gevraagd: 'I' en h, asymptotisch voor £ ~ 0 , d = 0 (1)

(uit symmetrie voIgt: y(1) = 0).

b. Buitenoplossing:

Stel

'I' = '1'0 + £'1'1 + ...

h=ho+£h 1 +'"

(weliswaar suggereert de vergelijking 0(£2) correcties, maar uit de grenslaag oplos

sing zal straks 0(£) blijken).

Invullen levert:

[t-Y2]h 0 sin'l'o - (t - t )cos '1'0 = 0 ~ '1'0 = arctg ---,;;;

etc.

Merk op dat 'I'D juist de (te verwachten) kettinglijn representeert.

Binnenoplossing:

Stel t = £n 't , 'I'(t) = cK't) = 0(1)

dan voIgt na invullen vrijwel direct dat n =1:

4lt-t = h sin 'I> + (t -£'t) cos '1>.

We moeten eigenlijk onze argumentatie een beetje modificeren. Er zaI blijken dat in

leidende orde'l> constant is, zodat 'I>~ verdwijnt:
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~ = constante + £m ~ ,

dan voIgt na invullen lOch dat n = 1, naast m = 1. Dus we stellen

zodat

O=ho sin~ +t cos~ ~ ~o =arctg(-1I2ho)

~I" = ~I (ho cos~-t sin~) + h I sin~ - 'tcos~, ~I'(O) = 0

~ ~I =)..-4(1.. hi +hot+ho)..-I e-A.'!:)
2

met)..=(t +h5)t.

(De exponentieel stijgende oplossing eA.'!: wordt uitgesloten op grond van

matchingscondities).

Matching van '1'0 + £'1'1 en~ + £~I klopt direct Tenslotte worden ho en hi bepaald

door de voorwaarde x(1) = d: voor een tussenpunt t = N(e), e «N(e) « 1 is

1h

x(1) = 2 JCOS'l'(t) dt =
o
N ~

= 2 J cos(~) d(et) + 2 J cos('I'o + e'1'1) dt + o(e2
)

o N

omdat de bijdrage van e~1 hoogstens 0(£2) is

1h

= 2 J cos('I'o +£'1'1) dt + 0(e2
)

o

omdat 'I'o(et) = '1'0(0) + o(e) = ~ + 0(£)

I I

d = J cos '1'0 dt - £ J'I'I sin '1'0 dt + O(e2
)

o 0

zodat

I )..2 +lh [ d ]
J cos'l'odt=ho log 2 =d ~ 2h o sinh -2h = 1
o ).. -lh 0

I

J'I'I sin '1'0 dt =0 ~ hi = O.
o



2. a. ~ _ Z +1. IU2 = -£2('I't + sin",)
2 r

t

Z= Isin 'I'(t') dt'
o
t

r = Jcos 'I'(t') dt'
o

'1'(0) = 0 , '1'<).,) = a , r().,) = 1
'1', ~, en )., onbekend.
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b. Buitenoplossing:

'I' = '1'0 + ... , ~ = ~o + . .. , )., =A.o + ...

Z=Zo+ ... , r=ro+ ...

t

Zo = Jsin '1'0 dt'
o

t

ro = Jcos '1'0 dt'
o

Zo' = J.lro ro' -+ '1'0 = arctg{J.Lro)

, 3 sin '1'0 1+ sin '1'0
'1'0 = J.l cos '1'0 -+ + 1. log = 2 J.l t.

cos2 '1'0 2 1- sin '1'0

Binnenoplossing:
als aan de rand ro -+ 1 dan 'I' -+ arctg{J.L);t: a dus we verwachten een grenslaag van,
zeg, dikte B(e):

t =).,+ B(e)t , 'l'<t) = cI>(t)

omdat cI> - arctg J.l = 0 (l), is in de grenslaag

r = 1 + O(B) en z = t J.l + O(B)

zodat een significante degeneratie eist (invullen):

Stel:

cI>=cI>o +ecl>l + ...
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~ =e~l + ...

Z=.!.J.1+ eZl+ ...
2

r=I+£111+ ...

zodat

terwiji

:A.+et 1:

r = J COS'" dt' =1+ eJcos ell dt'
o 0

1:

1'\1 = JCOS clio dt'
o

:A.+er 1:

Z= J sin",dt'=.!. J.1+eC(e)+eJ sin ell dt'
0 2 0

1:

~l = Co +Jsin clio dt'
o

differentieren:

- sin clio + J.1 cos clio =~"

t (eIl0')2 + J.1 sin clio + cosello =Eo

uit matching met "'0 voIgt dat

clio ~ arctg(J.1) voor t ~ - 00

dus

zodat

Eo = VI +J.12

verder

(+ teken omdat als a > arctg J.1 moet clio groeien)
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Tenslotte kunnen we nog 1.0 benaderd bepalen uit de buitenoplossing, omdat

r = 1 + o (e), z = t II + O(e) in de grenslaag:

sin '1'0 1 1+sin '1'0
211 1.0 = +- log . met '1'0 = arctg II

cos2 '1'0 2 1-sm'1'0

3. ecjle = (sin2 9 + e2 cos2 9)1h sincjl + e2/(sin2 9+e2 cos2 9)

a. Stel cjl = ll(e) <1>, vu1 in, dan levert II = e2 een <I> ¢ 0:

Stel cjl = e2 cjlo + e3 cjll + . .. dan is

-1
cjlo= 3 •

Isin 91

b. Vulin9=M, cjl=ll<l> (0«1, 1l~0(1»

2
Lv.m. matching met buitenoplossing is: ll=~.o

Significante degneratie:

a1s 0« e : geen mogelijkheid

e3 e2 e2

a1s o~ e : 4""' 2""' 2""000

aIle termen zelfde orde van grootte als: 0 = ~.

dus: substitueer

<1>0' = 1't 1<1>0 + 't-2 ~ (neem't > 0)

Als 't ~ 00 moet <1>0 begrensd blijven, dus Co = O.

Verder is m.b.v. partie1e integratie:
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zodat inderdaad

Evenzois

00

fI>0 = - 1.. + et~ Je-tr dx
't Of

dus we zien singulier gedrag voor 't -+ 0, zodat we grenslaag gedrag verwachten:

~ fI>0 =- ~ =-~=_..£
't 9 &t

dus nu ~=Ela.

Significante degeneratie Ievert: a=e , ~=1.

Dus: 9 = e; , 4>(9) = 'Vo(;) + ...

'Vo' =+ -+ 'Vo =arctg; +Ao·
; +1

Matching:

1t 1
'Vo =A 0 + - - - + ...

2 ~

~ fI>0=- ~ + ...
't

1t
zodat: Ao =--.

2

4. e(<I>2)"-4>+K=0, <1>(0)=0 , «1)=1.

a. Stel <I> = <1>0 + ~1 (e) <1>1 (x) + ... dan

<I>o=K

<1>0 == 0 voor iedere ~1

dus voor zover <I>-K als een reguliere asymptotische benadering is te schrijven, is deze

gelijk aan nul.

Grenslaag bij x = 0: Stel x = Bl;, <I> = 'V(;) dan voIgt voor de significante degeneratie:

a=~.
Stel
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'I' = '1'0 + Al (e) '1'1 + ...

('1'5)" - '1'0 + K = 0

t cc'l'5)'i - ~ '1'6 + K '1'5 = Co·

Co voIgt uit matehingseis: '1'0 ~ K zodat ('I'a)' ~ constante = 0, en dus

Co=..!.K3

3

('I'a)' = (; K 3 + ~ '1'6 - 2K'I'a)~ = -k (K -'1'0)(+ K +'I'o)~.

(positief teken omdat '1'0 toeneemt van 0 naar K.)

Integreer:

zodat

[
-./Vi {[7;;] 'lfo

lK

"3K "2/3 log 3/2 +e =~.
"3/2 - ++T\ 0

Grens1aag bij x = 1: analoog

x= 1+..J'; t , ~=f1>(t)

f1> = f1>0 + .. ,

(f1>5)'=± _~ (K-f1>o)(.!. K+f1>o)~
"V3 2

met teken athankelijk van teken vanK -1.

b. K=ek

SteI~=e~+IlI(e)4>1+ ... dan

4>0 =k

4>1 = 0 voor iedere Ill'

Significante degeneraties: schrijfx = ~, 4> = A~, dan is

eA202(~2)~~ -A~+ek=O

zodat we op grond van de buitenoplossing (ek) en de ranvoorwaarde (4)(1) = 1) voorlo
pig de volgende twee typen grenslagen kunnen verwachten:
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a. A=£ , l)=£

b. A= I , l) = -V;.

Bij x = 0 geen probleem: stel x = ~, ~ = £Cl>o + ... dan

(CI>a)~~ - Cl>o + k =0 , Cl>0(0) =0 , Cl>o ~ k (;~ 00)

met oplossing gegeven door

Ie [i3- .•./l+2C1>Olk i3+1] ;
- '/3 log -f;: • {;; +"./1 +2C1>olk -1 = - ~ .
3 3 +"1+2C1>olk 3 -1 '/6k

De grenslaag bij x =1 is wat minder rechttoe, rechtaan. Vanwege de randvoorwaarde

beginnen we met ~ =0(1):

x = 1 +-v; 't , ~ = '1'0 + ... (-00 < 't~ 0)

met

('I'a)'t't - '1'0 =0 , '1'0(0) =1.

De oplossing, op een nog te bepalen constante C na gegeven door

1

f Tldy =-'t,

.O~~Tl3+C

voldoet niet aan de matchingsvoorwaarde '1'0 ~ 0 voon ~ -00. Definieer

1

'to(C) = - f Tl dy

o -V ~ 1\3+C

dan is voor iedere C 'to eindig, en '1'0 is dus kennelijk slechts gedefinieerd (met deze

randvoorwaarden) op het interval 'to ~ 't~ O. Er is dus kennelijk iets mis. We gaan ver

schillende mogelijkheden na: er bestaat geen oplossing dus ook geen benadering (dit

is echter weI zo); de O(-V;)-grenslaag zit binnen een andere ruimere (dit is niet zo; de

enige andere is 0(£), dus kleiner); ooze aanname van een buitenoplossing van 0(£) is

niet goed (ook dit is niet zo; de andere mogelijkheid van 0(£-1) leidt tot niets); we

zijn op een zeldzaam voorbeeld gestuit van een binnen- en buitenoplossing zonder

gebruikelijk overlap gebied (zeer hypothetisch; het zou kunnen).

De oplossing plijkt echter te zijn: een inwendige grenslaag van 0(£) rondom 't = 'to

waar ~ =0(£). Dit is tamelijk bijzonder: de buitenoplossing en de binnenoplossing

gaan met een klein knikje via een tussengrenslaag in elkaar over.



- 33-

Het gedrag van '1'0 nabij t = to:

C :# 0 : '1'0 = (2.JC (t-to»1h

C =0: '1'0 =(1-tltoi met to =-2 "3

(voor C = 0 is '1'0 exact). De waarde van C zal uit matching moeten vo1gen.

Stel: x = 1 + {;to + £t

ct>=£/o+ ...

dan

(f5)tt - 10 +k =0

met: 10 =ct>o =k (t~-co)

£/0 = '1'0 (t -+ co).

De oplossing die exponentieel naar de constante k gaat voor t -+ -co is

1_r:- ["1+2/Olk-"3] t
-3 \13 log " ...r;: +~1 +2/01k -A = _r:::-.

1+2/0Ik+ 3 \16k

Als t ~ co, dan 10 =+ k(A +tIWi)2 zodat kennelijk C =0 en A =0 tot een suc

cesvolle matching leidt.

Resumerend: via een grenslaag 0(£) bij x = 0 gaat de oplossing over in een constante

buitenoplossing, die via een inwendige grenslaag 0(£) bij x= 1-2& overgaat in

een kwadratisch gedrag in een grenslaag O({;), van eindige intervallengte, bij x = 1.

5. Afleiding van de vergelijking:

Pt + V 4>. V P + P V2 4> = 0

pV(4)t++ IV4>1 2)+Vp=0

dp = c2 dp , yp = P c2 , y gasconstante.

Stel B = 4>t +.!.. 1V 4> 12 dan
2

c2 c5
B + -- = -- (constant)

y-1 y-1

zodat
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c2
B, +- p, =0

P

C2
VB+-Vp=O

P

endus

c2 V2 e1l=B,+VeIl- VB.

Vooruitlopend op a. schalen we B =a2 0 2 8, c=coc en zien dat c2 =1-e2(y-1)8,

zodat we c verder constant veronderstellen.

a. Dimensieloos: schaal tijd met 0-1, lengte met a, snelheid met a 0 dan blijft over (in

dimensieloze grootheden)

b. Binnenoplossing:

, =0(1) , ell =cIlo + ...

dan voldoet cIlo aan de Laplace vergelijking voor incompressibele potentiaalstroming:

V2 cIlo = 0

met als oplossing hier de twee om elkaar draaiende wervels

cIlo =Zarctg [ ,2 sin(Z9) - Sin(Zt)] _ Z9-
,2 cos(Z9) - cos(Zt)

De term Z9 is afgetrokken om de gemiddelde rotatie te compenseren, die anders door

de wervels wordt ingebracht en de hele ruimte aan het draaien zou brengen.

Voor matching met een buitenoplossing hebben we het gedrag nodig van eIlo voor

, -+ 00 cIlo =-t sin(Z9-Zt) + ....,
Buitenoplossing:

De tijdschaal wordt opge1egd door de bron, dus die is voor het hele veld gelijk. Als we

schalen: , =; /S, dan voIgt uit matching dat de grootte orde van ell is o(S2). Ben

significante degeneratie ontstaat dan voor S =e, als V2 ell en eIltt elkaar balanceren:

,=rJe
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We ontwikkelen 'l' = 'l'o + ... ,zodat 'l'o voidoet aan de golfvergelijking

V 'l'o - 'l'0tt = 0

met uitstralingscondities voor ,.~ 00, en een puntbron in ,. = O. Deze bron voIgt uit de

matehingscondities: aldus zoeken we een harmonische puntbron oplossing met fre

quentie 2. De gezochte oplossingen, die ook aan de uitstralingsconditie voldoen, zijn
in het algemeen

'l'o = Re (A H~l)(2,.)e iII&-i21}.

Inspectie van de matehingseis levert dat kennelijk n = 2, terwiji voor ,. ~ 00

'l'o =Re (_1. A _1 e2i (9-t)}
x r2

zodatdus

A =x.

Merk op: het verre veld (r ~ 00) is gegeven door

'l'o =~; cos(2(r+9-t)- ~ x).

We zien dat voor vast 9 de golven naar buiten Iopen (fase r-t constant), voor vast r

de golven linksom draaien (fase 9-t constant), en dat op ieder vast tijdstip t de
golftoppen spiralen vormen (r +9 constant). (Vergelijk met tuinsproeier.)

6.1. ey"-tanh(x)y=-1 ,OSx<oo,y(O)=O,y(oo)<oo.

Buitenoplossing:

x = 0(1) , Y = Yo + ...

d
. I

an IS Yo = tanh(x)

Omdat yo(O) *0 verwachten we grenslaaggedrag bij x =0:
Binnenoplossing:
significante degeneratie als

met



- 36-

tanh(e1/3 t)
Tltt - 113 TI = -1.

e

Ontwikkel TI = Tlo + '" dan

Tlo"-tTlo=-l ,Tlo(O)=O

met oplossing

Tlo = 7tGi(t) + a Ai(t) + b Bi(t).

Omdat Bi --+ 00 voor t --+ 00 is b = 0

TI(O) = 0 --+ a = -7tGi(O) I Ai(O).

"erderisinderdaad

1 1
Tlo = 7t- - + .. , =-.

7tt t

6.2a. y" - tanh(x/e)y = 0, -00 < x < 00, y(oo) = 0, y = 0(1) (x --+-00).

Twee buitengebieden x = 0(1):

x > 0 : y" - y = 0 + exponentieel kleine termen met (begrensde) oplossing

Zoals verderop zal blijken hebben we een grenslaag O(e) bij x = 0, en moeten we

ontwikkelenA =Ao +eA 1+e2 A 2 + .... In hetmatehingsgebied is dan

y =Ao + (eA 1-Aox) + (e2 A 2 -eA 1x +t A ox 2 ) + ...

x < 0 : y" + y = 0 + exponentieel kleine termen, met oplossing

y = pee) sinx +Q(e) cosx

met P, Q = 0(1). P en Q kunnen niet willekeurig worden bepaald, omdat ze

gekoppeld zijn via (zoiets als) reflectie op het gebied bij x = O.

We ontwikkelen P =Po + eP 1+ ... , Q = Qo + eQ1 + ... zodat in het

matehingsgebied

y =Qo + (eQ1 +Pox) + (e2 Q2 +eP 1x-t Qox2) + ...

Binnengebied: x = o (e).

Stel x = et , y(x) = yet) dan



- 37-

Ytt - r,z tanh(t) Y=O.

Ontwikkel Y = Yo + eY1 + e2 Y2 + . .. .

Dan

Yo"=O ~ YO=Cot+Do=Do (f-matching)

t

Y2" = tanh(t) Yo ~ Y2 = C2 t + D2 + Do JIog(cosh't)d't.
o

Omdat

t t

JIog(cosh't) d't = J't -log 2 + Iog(1 + e-2't) d't
o 0

=!. t 2 -Iog(2) t + L + o(e-2t )
2 24

voIgt uit de matehingseisen:

Qo =-Po =A o =Do=-e 1

Ql =-P 1 =A 1 =Dl =-e2 + Iog(2) Do

il
Q2 = 12 Qo =A2 =D2·

6.2b. y" - arctg(xle)y =0, -co <x < co, y(co) = 0, Y =0(1) (x~co).

Deze lijkt een beejte op de vorige. Echter, in tegenstelling tot tanh heeft arctg in het bui

tengebied een niet-triviale machtreeks ontwikkeling in e.
Omdat voor x = 0(1)

1t
arctg(xle) = sgn(x) "2 - arctg(e!x)

1t e 1 e3
=sgn(x)---+- -+ ...

2 x 3 x3

is in

[ 3]" 1t e 1 e
x > 0 : y - "2 - x + 3"~ + ... y = O.

Stel Y = Yo + EY1 + . .. dan is



- 38-

-(~)'''x (~)'''x
,,1t 0 A 2 B 2Yo - 2" Yo = ~ Yo = 0 e + 0 e

,,1t 1
Yl --Yl =--Yo ~

2 x

00

met E 1(z) =Je-tIt dt. Vanwege begrensheid van de oplossing is B 0 =B 1 =O. Merk op dat
z

e-&x E1cl2;x)= _~ (x ~ 00)
-v21t x

= -"(-log(&x) (x ~ 0)

(met y = 0.5772).

Matchingsgedrag voor x J.. 0:

1t Ih A o _c-
Y =Ao-Ao(-) x+eA 1-e-- (y+log-V21t)+ ...

2 &

Stel Y =Yo + eY 1 + ...

Yo" + ; Yo=O ~ Yo=Posin(z)+Qocos(z) met z=~; x

" 1tYl + 2" Yl =-Yolx ~

Yl = s~ [PI +PoSi(-2Z)-Qo[ Ci(-2Z)+lOg(-2Z)]]

- ~) [Ql +Qo Si(-2Z)+Po[Ci(-2Z)+lOg(-2z)]]

met

Si(t) = J' sin(t') dt'
t'o
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t. Joos(t')-1CI(t) ='Y+ log(t) + , dt'.
o t

We zien waarom het bij dit soort transitie-problemen beter is de exponentieel naar ± 1 ten

derende tanh te nemen dan de arctan. Voor de arctan bestaat kennelijk geen begrensde

oplossing voor x ~ -00. Omdat deze logarithmische toename zich pas op zeer grote afstand

(x =O(eN IE» voordoet laten we het hier maar bij, en gaan verder met de grenslaag bij x =O.

Matchingscondities voor x i 0:

~
-

1t £
Yl =Qo+ "2 Pox- & (Ql +'YPo)+O(exlogx).

Binnengebied:

Stel x =£t , y(x) =yet) dan

Yu - £2 arctg(t) Y =o.

Ontwikkel Y=YO+£Y 1 +£2Y2+ ... danis

Yo" =0 ~ Yo =Cot+Do =Do

Y2" =arctan(t)· Yo ~ Y2 =C 2 t + D2 + t (t2-1)arctg t-t tlog(l +t2).

Matching levert

Qo =-Po =Ao =Do=~Cl
1t

QI =Qo(2'Y+ 1og&)-&Al ='YQo-&D I.




