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"Als ik, na dit wellicht vrij droge wetenschappelijke 

betoog, u nog een enkel woord kan zeggen dat ieder van 

u ertoe brengt zijn ogen te gebruiken bij het kijken 

naar schepen, boten, eenden en eendjes, met verschillende 

snelheden over het water bewegend, en deze mooie golf

verschijnselen waar te nemen, dan denk ik dat u iets 

voor de rest van uw leven zult gewonnen hebben, ook 

al mocht u zich niets meer herinneren van mijn lezing". 

• 

William Thomson (Lord Kelvin), 
1 0n ship-waves' slot; geciteerd in 

Ivi.Hinnaert: 'De natuurkunde van het 

vrije veld',deel 3 • 

• '2.. • 
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Samenvatting. 

In dit verslag, dat uiteenvalt in twee delen, worden in 1 t 

eerste deel eerste oràe conservatieve golfvergelijkingen 

onderzocht. Uitgaande van de groepssnelheid wordt dit begrip 

gegeneraliseerd tot de zwaartepuntssnelheid,· die betrekking 

heeft op de voortplanting van behouden dichtheden. Aan enkele 

voorbeelden wordt dit toegelicht. 

In 't tweede deel wordt bij tweede orde conservatieve 

golfvergelijkingen onderzocht hoe en onder welke voorwaarden 

ze gesplitst kunnen worden in twee ontkoppelde eerste orde 

vergelijkingen, zodat de theorie van het eerste deel toegepast 

kan worden. Daarna wordt nagegaan wat de consequenties zijn 

van 'n splitsing die geen volledige ontkoppeling geeft. 

Een voorbeeld wordt uitvoerig behandeld. 



DEEL I Eerste orde systemen 

1. Inleiding 

2. De groepssnelheid 

De zwaartepuntssnelheid 

Voorbeelden 

Propagativiteit en causaliteit 

• 5". 
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Hoofdstuk 1 Inleiding. 

1.1 

In 't eerste deel van dit verslag zullen we verschijnselen 

onderzoeken, waarvan de vergelijking de vorm heeft: 

6. 

u~=- -~nu ( \ ) , 
x = plaatsecordinaat 
t = tijdeoordinaat 

u(x,t) geeft de uitwijking uit een evenwichtsteestand aan. 

In de door ons bekeken gevallen is u(x,t) 'n kwadratisch 

integreerbare funktie: 'n funktie uit de Hilbertruimte L2(R). 

l)_ is een pseudo-differentiaal operator. Om dit begrip uit 

te leggen zullen we eerst enige andere zaken op 'n rij zetten. 

Het inwendig produkt op L
2

(R) wordt gedefinieerd door: 
flo 

(u, 'J'""') = ) \A~ l}() \)(.X) d X ( 2.) 

waarbij 

De L2 (R) 

... oo 
u~(x) de complex toegevoegde van u(x) aangeeft. 

- norm wordt gedefinieerd door 
J. 

\\U\\ :. (.u,u)2. ('!>) 

In plaats van de variabele x , gebruiken we vaak 't golf

getal k als variabele. 

De fouriergetransformeerde van een funktie u(x) definieren 

we als 

('1) 

en andersom 
;..... ~\.u. 

"<.x): ) \A.(\L) e ó k (SJ 

-()0 
Voor twee funkties u(x) en t(x) geldt bovendien de stelling 

van Parceval: 

(zie Titchmarsh, [ l] pag. S'o) 

'n Gewone differentiaatoperator A is te schrijven als 'n 

polynoom in ~x , dus 



waarin p(r) polynoom in r is. 

NQ fouriertransformatie komt elke differentiatie overeen 

met "vermenigvuldigen met i.k", dus 
00 rw'"' L t~~ !i U<.:~) : 1 p <.. ~~) \A ~) ~ ~ (&) 

. -IA) 

·Algemener kunnen we vergelijking{~ schrijven als: 
00 ':k 

A u.l).) =- f ~ c.À) ~(l) e \. ~ ~ <~ 
-~ 

Als ~(k) 'n polynoom is, dan hebben we te maken met een 

gewone differentiaal-operator. Als~ geen polynoom is, dan 

kan uitdrukking{~toch nog bestaan, in de zin dat . r \oe. t ~) 'tic~)\ l. cL~. < oo t\o) 

-ai> 
De operator A noemen we in zo'n geval 'n pseudo-differentiaal 

operatora De bij A horende funktie 0\(k) noemen we •t 

symbool van A, dus 

symb (A) = ~ 

We noemen 'n pseudo-differentiaal operator reëel, als voor 

elke reële u(x) ook Au(x) reëel is; 'n noodzakelijke en 

voldoende voorwaarde hiervoor is 

o(* (-Á) :: 
.,... 

waarbij o( de complex toegevoegde van 0(. is (zie de Graaf, tt] 
pag 54). 
Voorlopig zullen we alleen werken met operatoren waarvan het 

symbool analytisch is in 'n omgeving van de reële k-as. 

1.2 

De eenvoudigste oplossingen voor vergelijking(0 zijn de 

harmonische golven, i.e. oplossingen van de vorm 

Deze uitdruY~ing stelt 'n monochromatische lopende golf voor 

met frequentie c..0. 



Opdat dit inderdaad een oplossing van (1) is, moet de frequentie 

een funktie zijn van het golfgetal k: 

-- ..()_ ( .k) 
en dit verband wordt de dispersierelatie genoemd. 
1 n Lineaire differentiaal-vergelijking met konstante co~ffi-.-
cienten kan geschreven worden als 

Als de harmonische golf oplossing (13) wordt gesubstitueerd 

in (15) dan zal elke L~ 1 n faktor~ opleveren en elke -~~ 
1 n faktor k. De eis dat (15) niet-triviale oplossingen heeft 

geeft dan 

=o 

en deze "karakteristieke vergelijking" is de dispersierelatie. 

De dispersierelatie is dus afhankelijk van de beschouwde 

differentiaalvergelijking en bevat bovendien precies dezelfde 

informatie. Het is duidelijk dat op bovenstaande manier alleen 

polynoom-dispersierelaties kunnen worden bekeken. 

Door substitutie is meteen te controleren dat 1 n willekeurige 

lineaire superpositie van harmonische golven 
oe, 

" ex, t) -:. ~ v4 (.A) Of c: ( .kx - C0 t.) d. ..k Clt) 
-OI) 

ook voldoet aan vergelijking (1), mits de integraal bestaat. 

De gewichtsfaktor ~(k) wordt 1 t spektrum van 1 t golfpakket 

genoemd; dit geeft aan met welk gewicht 1 n bepaalde monochro

matische golf in oplossing (17) is vertegenwoordigd. 

De funktie;}(k) kan natuurlijk zodanig gekozen worden dat 

(17) voldoet aan bepaalde begin- of randvoorwaarden. 

We zullen ons beperken tot die gevallen waarbij, bij elk re~el 

golfgetal, de frequentie ook re~el is. Dit verzekert ons dat 

't systeem stabiel is; de harmonische golven hebben dan 'n 

konstante amplitude. We noemen 1 t systeem conservatief. 

.. ~. 



1.3 

De grootheid 

(\~) 

in (13) en (17) wordt de fase van de golf genoemd. Deze bepaalt 

van de harmonische golf, te schrijven als 

~tAe.tb5 

waar deze maximaal of minimaal is. 

De fase is konstant als 

(\~ 

('t .. o) 

We kunnen aan de hand hiervan het begrip fasesnelheid invoeren: 

C .-. - ('l . .\) 

welke de snelheid is waarmee een bepaalde fase zich voortplant. 

In het algemeen is de fasesnelheid 'n funktie van het golf

getal k: bij verschillende golfgetallen zullen verschillende 

fasesnelheden horen. 

In 'n golfpakket (17) zullen de verschillende komponenten 

van 't pakket verschillende snelheden hebben. Dit wordt met 

de term "dispersie" aangegeven: 't golfpakket vervormt terwjjl 

't beweegt. 

De grootheid g(k) gedefinieerd door: 

dC.Û 
g(k) : = dk 

wordt de groepssnelheid genoemd. In hoofdstuk twee zullen we 

uitgebreid op deze grootheid ingaan. De groepssnelheid kan 

worden beschouwd als de snelheid waarmee 'n golfpakket met 

'n voldoende smal spektrum zich zal voortplanten. Het is 

gemakkelijk in te zien dat bij een bepaalde dispertierelatie 

fase- en groepssnelheid 'n tegensteld teken kunnen hebben; 

we zullen hiervan in hoofdstuk 4 voorbeelden tegenkomen. 

·Ij. . 



Vergelijkingen van de vorm 

t>6 -
kunnen worden geïnterpreteerd als balansvergelijkingen van 

de dichtheid E van een of andere fysische grootheid (bijvoor

beeld massa of energie); F stelt dan de fluxdichtheid voor, 

K is de bronterm. 

Om dit aanschouv1elijker te maken: integreer (23) over 'n 

gesloten interval (a, b) van de .x-as: 
.b " .. ..tr .(y 

~ fe- c}.)C. "'" r} .. -+ f k o.~ =o <"-'1> 
d.\: ~ . ~::.q Cl\ 

Dan geeft de eerste term van deze gergelijking de verandering 

aan van de grootheidE in 't interval, de tweede term geeft 

aan hoeveel er via de grenzen verdwijnt of binnenkomt en de 

derde tèrm hoeveel de bronnen toe- of afvoeren. 

Bij afwezigheid van K spreken we over 'n behoudswet: 

c)E: -ë}t 

oF - = 0 <l.'t) è>x 
Opmerking: (2~) geeft de lokale formulering van 'n behouds

wet. De hiermee overeenkomende globale bchoudswet luidt: 
00 

!L f E' d.x :..o 
d~ ~~~ 

-DO 
De funktienaal ~ 

e.. (.,\A.) ::. f 6" o\ x 
-IJ4) 

is dus 'n behouden grootheid. 

Het is duidelijk dat voor de grootheden E en F moet gelden 

dat ze naar 0 gaan voor \x\ _. oo • 

Ook voor de door ons onderzochte verschijnselen gelden be

houdswetten. Allereerst beperken we de klasse vergelijkingen 

( l ) door van de operator .0.. te eisen dat deze hermi tisch 

is. Noemen weD 't symbool van de operator dan moet hiervoor 

gelden 

.\C. 



In het bizonder beperken we ons tot die operatoren waarvoor 

geldt 

waarbij uiteraard àe hermitisch geadjugeerde 1T gelijk moet 

zijn aan 1. Verder veronderstellen we dat ~ kommuteert 

met ()Jio. en ~t . 
Vergelijking (1) kunnen we nu schrijven als 

lA-t ~ L'""'~ =- o <...~ 
De vergelijking zelf is 1 n bahoudswet met u als behouden 

dichtheid. 

Algemener geldt voor elke pseudo-differentiaaloperator 

die kommuteert met 
00 

1 en ~. 

~ f Pu. ~x 
Dat betekent dat Pu 1 n lineaire behouden dichtheid is. 

p 

Ook van de kwadratische dichtheid Au.Bu met A en B pseudo

differentiaaloperatoren, kunnen we bewijzen dat dit 1 n behou

den dichtheid is. A en B komruuterend met 1, J)C.. en d-t • 
Daarvoor maken we gebruik van het hermitisch zijn van 

opera tor 1 in ('l.'). 

Voor 'n hermitische operator 1 geldt namelijk: 

Dit is eenvoudig in te zien door te bedenken dat 'n hermi

tischa operator kan worden gegeven door 
co 
~ (~ L'f -tL<f) ~Ä -::o 

Gà -o.> 
l.>c,. ttf, i) wordt dan ge geven ~or · 

~ L (_ ~ l i) '::. L (_ ~ L 1' - 1' L I{ ) (. ~) cl>' 
mits i <.v.) , Cf(J(.) -..o voor (x\ -> ao. 

~<..tt.1) is 'n bi-lineaire operator van de funkties ~ en 1 
en is afhankelijk van operator 1. 

Stel nu dat de funkties v en w oplossingen zijn van 

.. \\. 



Dan is 

-:. - c:>x L o-. w- - \.'r. vx L w-

--
.. -

- c:>) l L \T". w-) -t l u-.-~ - \,)'" . L WX 
-v)\ ( L \i. "-V) - é\ ~ L ( o-~ w-x ) 

Dit kunnen we schrijven in de vorm van een behoudswet: 

C)~ (\r.~) ~ JX [ L '-'".w- * ~L (u-~ v.t ,J J -:. o 0 "t) 

Als u oplossing is van vergelijking (~ dan zijn ook Au 

en Bu oplossingen. Door substitutie van v = Au en w = Bu 

vinden we voor de kwadratische dichtheid Au.Bu de behouds

wet: 

~ lf\u..~ .... )..., j~;[ L.!i u.tSu. .a. ~L LAu.>~ .... )} :o o (s!.) 

1.5 ,..._" 
Voor operator~L(u,v) kunnen we •n fouriergetransformeerde 'f:>L 
invoeren. Volgens (~\ ) is deze dan gelijk aan 

~L t-'t) ::- r-~ (.Ct ® Lu- - %- ® L\il ) 
~ ~ . ... rk ~ -;:r L~-Q..) t't (t) _ \. ctt-t)J ~ct) cU (l<t) 

-.U 
Omdat operator L reëel is geldt: 

'L L ~) * ==-"( (_- ~) 
bovendien is L hermi tisch, dup : 

. /\." 

'\:: 
11 (k) ::. L (k) 

Voor {_ >'1 ) kunnen we dan schrijven: 

G( . ( ,._ -'A-~) l'tc..t.)-'L c.t-.k.)) ~(R-) c!.~ 
.).) L (A) -:. - ... J ""' ( ~ 

-e.> 
Op grond van de middelwaardestelling is 

. \l.. 



00 1'-l ::. _ \, f C\{..Oa.-CL) \... (.l.- &.k) ~C..t) clR.. 
-1!0 

A-,.._ 
waarbij L' (k) = ~~ en o <.. h ~ .2-c '~) (. \ . 
We kunnen nu gemakkelijk 'n uitdrukking afleiden voor 

00 

J ~ L (.U,\)"") c\)t' o; 

-()) 

De operator L' wordt gedefinieerd door: 
~ \~~ 

L' A)" <.l'.) : -= ~ 't '(.~) 0: c~) e. ~ ~. (lf) 

-oO 

• \ !,. 

('~'S) 



Hoofdstuk 2 De Groepssnelheid. 

Bij de bestudering van gafverschijnselen blijkt het in hoofd

stuk 1 naar voren gekom&n begrip "groepssnelheid" 'n essen

tiele rol te spelen. 

In dit hoofdstuk zullen we deze groepssnelhe~d van verschil

lende zijden benaderen. We zullen beginnen de groepssnelheid 

te laten zien bij het gebruik van monochromatische golven. 

Vervolgens wordt 't belang van de groepssnelheid bij golf

pakketten getoond._ 

Beperken we ons bij deze twee benaderingen tot lineaire pro

blemen,·ook zonder deze beperking komt bij niet-lineaire 

problemen 'n begrip groepssnelheid naar voren. In de derde 

paragraaf wordt daarom 'n kinematische afleiding van de 

groepssnelheid gegeven waarop in de daarop volgende paragrafen 

verder zal worden voortgeborduurà. 

2.1 
Zoals in hoofdstuk 1 beschreven kunnen we voor vergelijkingen 

Ut_ - - c))c Lll\ <..D -
bahoudswetten vinden: 

c)<: cl~ 
~ ~ ~ 

:..~ ('2..) 

waarbij E de behouden dichtheid voorstelt en F de bijbe-

horende flux. 

Voor monochromatische oplossingen: 

van (1) kan bewezen worden dat voor kwadratische behouden 

dichtherren geldt: 

F (olc..v ) 
e; =- dl k~ko 

(zie de Graaf,t1.J,pag.Q~. 

(~) 

ûfwel: de snelheid waarmee de behouden dichtheid E zich, bij 

monochromatische golven voortplant is gelijk aan de groeps

snelheid van die golf. 

Een voorbeeld van 'n behouden kwadratische dichtheid is de 



energie; de groepssnelheid is dus verbonden met de energie

propagatie. 

2.2 

Rond 1880 werd door William Thomson (Lord Kelvin) 'n methode 

ontwikkeld om het gedrag van golfpakketten t'e analyseren 

als t ~tl:J • Deze "stationaire-fase methode" wordt uitge

breid behandeld in 'n artikel van Eekart (19~-9) [3j . We 

zullen hier 'n kort overzicht geven. 

Bekijken we 'n golfpakket: 
();) 

~t~.t:) =-) ft-Ck).R-JC(-> \(kx-~E:)ol~ <s-) 
~t>t> 

en nemen we als spektrum (k) 'n relatief langzaam veran-

derende funktie van k. We gaan kijken wat 't gedrag is van 

dit golfpakket bij grote t, terwijl we x/t konstant houden. 

Schrijf daartoe 
DO 

"t>t.t) =- r ~ ( k) I2.J-f ,t (,À f _ ~L.Gt)) J ~ (6_; 
..().) 

Voor grote waarden van t is de exponentiële term 'n snel 

varierende funktie. De hoofdterm van de asymptotische ont

wil~eling treedt op bij die k-waarden waarvoor de fase 

stationair is, dus: 

Als, bij gegeven waarde van x/t er een (of meerdere) waarden 

van k zijn zodat aan (j) is voldaan, dan geeft elke oplossing 

k = k
0 

daarvan aanleiding tot een bijdrage in de oplossing 

u , die voor t ..,..Oo wordt eegeven do9,r 

[ 
1.1r J ~ . b_ '-'- (")(.,{.' ~ A- (Áo) . ct Je t e_.)c.f c. (~ )\- CV(~J"t) 

~ '-'> ( o..) 
mits cv"c~J +o 
(8) heeft de vorm van 'n monochromatische oplossing, alleen 

zijn amplitude, golfgetal en frequentie geen konstanten meer 

maar afhankelijk van x en t. 

Resumerend: Stel de groepssnelheid g(k) = d~ ligt in 
dk 

tussen g1 ( g(k) ( g2 • De stationaire-fase methode levert 
1 n benadering voor u( x, t) als x/t = konstant en t ~Ot.J -. 

.\ S'. 

(~ 



b 

t 

ç~~ \. 

~" 
De stationaire fase voorwaarde luidt: 

o\.w x 
cl\(.. -: ~ 

waarmee golfgetal(len) k0 wordt gevonden als funktie van 

x/t. 't Geldigheidsgebied van de methode (zie figuur 1) is: 

(\u) 

Op 'n lijn x/t =konstant binnen 't gebied wordt de uit

wijking u(x,t) kleiner volgens 
- ~2.. ( \l) 

\A (.. )(' t) /\J \:. 
-~ 

In de buurt van het golffront gaat \,\iV l:. l De benadering 

( t) voor u(x,t) is daar niet meer geldig; deze zou de 

waardeOO opleveren. Voor de benadering wordt dan gebruik 

gemaakt van ~~t waarmee kan worden afgeleid dat u(x,t) 

in de richting van het niet-verstoorde gebied volgens 'n 

exponentiele macht kleiner wordt. (Zie Whi tham ['<11pa~. l'fl) 

Zie verder het reeds genoemde artikel van Eckart(~) en 

Broerts-) ent6). 

De begrippen golfgetal en frequentie kunnen uitgebreid worden 

door 'n lokaal golfgetal en 'n lokale frequentie te definieren 

volgens 

) 

Het deze interpretatie van k en ~ keren vte terug naar 

de stationaire-fase voorwaarde en schrijven deze als 



(r~) 

De fase snelheid wordt nog steeds gegeven door 
1 n Waarnemer die één bepaalde golftop volgt beweegt met de 

lokale fasesnelheid maar ziet golfgetal en ~requentie veran

deren: de toppen komen verder weg te liggen. 
1 n Waarnemer die met de groepssnelheid beweegt ziet steeds 

•tzelfde lokale golfgetal en frequentie, maar er passeren 

hem steeds golftoppen. 

Ook bij het bestuderen van niet-lineaire problemen verschijnen 

begr-ippen als golfgetal en frequentie; 'n methode als de 

fourier analyse kan niet gebruikt worden. We zullen zien dat 

ook hier weer de groepssnelheid naar voren komt. 
We beginnen met 1 n langzaam varierende gol~trein te beschrijven 

door 

( \'1) 

Waarbij ~ de amplitude en iJ de fase voorstelt; .:J en A
zijn funkties van x en t. Langzaam varierend wil zeggen dat 

6k/kC:<:.l en 64:>/t.û<<.l 
l I 

over een golf. 

Geheel analoog aan het voorgaande kunnen we 'n lokaal golf

getal en 'n lokale frequentie definieren door: 

(\S) 
) 

Elimineren v:e .8"" uit de vergelijkingen ( \c;) dan re sul teert 

dit in de vergelijking 

~-Ie. -L c) "' (l (, \ 
ê)(; • d)( :0 ~ 

Uit ((5") en Cl6) kunnen we afleiden dat dk = 0 als 

o\~ - ~~~ (C]:) - - l>><. Dx ó~· 

en d'-'l = 0 als 

c!:1: - ~~~k (lc9J -d..t ût ë>t; 



Veronderstel dat er 'n dispersierelatie bestaat 

C..\~ 

Uit (\b) en (~~)kunnen nu k(x,t) en tJ(x,t) worden opgelost. 

De vergelijking die dan volgt 

~ "c ~ c.k) ~ ::.. 0 , Û.CJ) 
é>l t)JC. 

waarbij g(k) = W.. , kan opgevat worden als 'n golfvergalij -
. ê)~ 

king voor, k. De groepssnelheid g(k) is hier·dus de voort-

plantingssnelheid van 1 t golfgetal k. 

Herkop ,dat vergelijking(&.') de vorm heeft van 'n.behoudswet 

voor golven. We kunnen k de golftoppendichtheid noemen en 

~ de golfflux. 

'n Andere rol van de gr~epssnelheid verschijnt bij het bestu-

deren van de amplitude uit vergelijking ( B) . 
. Uit ( 8 ) vinden we dat .! 

.Ä (!<.,1:;) =- .ACÄ~ r. ... ~~t r (2.1) 

waarbij k0 'n funktie is van x/t. 
-'l 

We gaan kijken wat 't gedrag is van de grootheid \~l . De 

integraal hiervan tussen twee punten x1 en x2 is: 
x~ ~~ ~ 

(- --11 ufcAc..kJA c~) cl Q (t:):. JAv4 olx • Lc -l l c.""(..kb) I . Y 
~, x, 

(1.1.) 

Nemen we k0 als nieuwe integratievariabele via 

x -- GV 
1 
{..k). t 

. dan volgt (als W 1 1 (k)/ 0) dat 

~ ... Q (t) : 1--rt J A (Áo)cA- C~) d. .k~ 
k, 

met x1 = w 1 (k1 ).t en x2 =W'(k
2
).t. 

Als we nu t laten.variëren terwijl we k1 en k
2 

konstant 

houden dan blijft ook Q(t) ook konstant. 
-'a. 

De totale hoeveelheid vanl~l tussen 'n paar groepslijnen, 

in dit geval W 1 (k1 ) en W'(k2 ), blijft dus konstant. In 



-2,. 
dit opzicht plant {~l zich met de groepssnelheid voort. 

Elk paar groepslijnen loopt evenredig met t uit elkaar; 
- 1 

de amplitude v4 neemt dan af volgens t-2 • 

•t Bovenstaande geldt natuurlijk ook als we 'n golfpakket 

hebben waarbij de oorspronkelijke verstoring beperkt is tot 

'n klein interval van de k-as en alleen vo9r golfgetallen 

dichtbij 'n bepaalde waarde ~ 'n merkbare amplitude heeft. 

Omdat we lineaire problemen bekijken blijft de resulteren-

de verstofing op de k-as beperkt tot de omgeving van de groeps

lijn voor k-« en zeggen we dat •t golfpakket als geheel 

zich met. de groepssnelheid "' (k-K) voortplant. 

Beschouwen we 'n langzaam varierende golftrein waarbij de 

golven bij benadering gelijk zijn aan harmonische golven. 

De energiedichtheid in 'n harmonische golf, gemiddeld over 

'n ~eriode is evenredig met 't kwadraat van de amplitude, 

terwijl de evenredigheidsfaktor in 't algemeen nog van k 

zal afhangen. 

Als de beweging slechts weinig verschilt van 'n harmonische 

golf zal de energiedichtheid nog steeds (bij benadering) 

evenredig met 't kwadraat van de amplitude zijn. 

Broer (6} heeft laten zien dat dan geldt: 

~ ~ ~ ( q, ~) =- o <...t.s") 
al ci\x 0 

waarbij g ::!: ~~ is de groepssnelheid en E de over 'n 

periode gemiddelde energiedichtheid is. 

Deze vergelijking heeft de vorm van 'n behoudswet; omdat 

we met 1 n konservatief systeem te maken hebben moet dan: -·- ~ . - r 

'ngemidàelde energie-flux voorstellen. --Het quotient F/E = g is de snelheid van de energievoort .... 

planting. 

In paragraaf 2.1 vonden we 'n soortgelijk resultaat voor 

monochromatische golven; hier zien we 1 tzelfde resultaat 

voor ~~~~~~~~~~ energiedichtheid en flux van bij benadering 

harmonische golven. 

. \~. 



Noemen_w~ de evenredigheidsfaktor r(k), dus 

Substitueer dit in vergelijking (2..S) dan vinden we 

:.o 

dus vinden we dat 

d LA \'l. 
dt 

Samenvattend: als (~~) geldt dan kan elke funktie van k 

in vergelijking (l.'SJ gestopt worden. 

De resultaten van deze paragraaf zijn dan geldig voor elke 

kwadratische behouden dichtheid. 

.1...0. 



Hoofdstuk 2_ De zwaartepuntssnelheid. 

Verderop in dit verslag zal van golfverschijnselen worden 

onderzocht welk gedeelte van een gol~ zich in één bepaalde 

richting voortplant. Als maat voor dit ~naa~-een-kant-lopen'' 

wor~t dan vaak de groepssnelheid gebruikt •. Dit is echter 

een grootheid die alleen betekenis heeft voor lineaire 

problemen. 

Als uitbreiding van de groepssnelheid willen we hier de 
11 zwaartepuntssnelheid 11 invoeren. De grondgedachèe van de 

definitie is heel eenvoudig. Als we over beweging, propagatie 

spreken dan bedoelen we daarmee ·de beweging van een of andere 

grootheid van het systeem zoals bijvoorbeeld de energie of de 

massa. (Zie ook !!ehausen-Lai tone t 1)). 
We willen dat de veranderingen van zo'n dichtheid E op 'n 

vaste plaats x alleen worden veroorzaakt door de beweging 

van E en niet door dissipatieve effecten: dus E moet een 

behouden di~htheid voorstellen. 

Een dichtheid E(u) is afhankelijk van de oplossing u van 

de vergelijking. e(u) stelt de erbij behorende invariante 

funktienaal voor. 

We definiëren het zwaartepunt XE(u)(t) van de behouden 

dichtheid E(u) volgens: 
5 ~ (x. - Xe:) E <.'-") ûlt : o <J) 

~ 

XE(u)(t) is dus 'n tijdsafhankelijke funktienaal gedefieerd 

voor oplossingen u waarvoor e(u) I 0. 

De snelheid van de behouden dichtheid E die we gaan aangeven 

met VE(u)(t) definiëren we als de snelheid van het zwaarte-

punt: 

. -.- ( '1.) 

Via enige manipulaties is nu 'n formule .voor de zwaartepunts- . 

snelheid af te leiden. 

Differenti8er (1) naar t: 
00 ao dE" s -VOd t c\x r ~ o\ x = 0 

"" ~ 
_"., 

-~ 

.. 'l-\. 



-,.::, -~ 

E(u) is 'n behouden dichtheid (l.~S). Met behulp hiervan 

en na 'n keer partieel integreren vinden we dan 
Co) 

J f- eh• 
V 6 L\.\) (.~) = -~----

J E' clx 
-.> 

Vergelijk dit resultaat met paragraaf 2.1. 

Het zal duidelij~ zijn dat we nu de dichtheid E naar rechts 

• bewegend noemen voor 'n bepaalde oplossing u op tijd t, als 

VE(u)(t)) O. 

Van 'n vergelijking zeggen we dat deze een "naar een kant 

bewegend" verschijnsel beschrijft met betrekking tot de 

dichtheid E als de snelheid VE(u)(t) voor elke oplossing 

altijd 't zelfde teken heeft. 

Voor de in hoofdstuk een gevonden lineaire en kwadratische 

behouden dichtheden zullen we nu gaan bekijken hoe de zwaar

tepuntssnelheid er uit gaat zien. 

De behouden dichtheden golden voor vergelijkingen 

<S> 

en de hierbij horende lineaire dichtheid was 

waarbij P 'n pseudo-differentiaaloperator is met konstante 

coëfficienten. 

Het zwaartepunt XE voor deze dichtheid wordt gedefinieerd 

als: 

-.o 
hetgeen ook (duidelijker) te schrijven is' als 

1 x. (> \.4. all( 
-N 

.'l.J ... 



Door (7) te differentieren naar t vinden we de zwaartepunts-

snelheid voor de lineaire dichtheid 
~ 0 \&) 

V ( \;) , ) P"" olx "- ~ l< ç> lolt oh : } P L I.< c.\ .1' 
•OQ .. ~ 

U.us Cll:) 

S Pl \.t cl~ 
V~ (..~) Gt) = ----=-,a;:;.----

~ 011 :s p~ ~x. 
Merk op dat j Pu dx f. 0 moet zijn. _.., 
Met behulp van fouriertransformatie is voor de zwaartepunts-

snelheid te schrijven 
~ ""..._ """ 

V
' ' \., (o) L(ClJ U (O) 
e c.u.> (:l) : . ~ r- :: 

~) \.4(0) 

(\o) 

We zien dat lineaire dichtheden Pu 
/'-" 

konstante zwaartepuntssnelheid L(O) 

zich allemaal met dezelfde 

voortbewegen, ongeacht 

welke pseudodifferentiaaloperator P 

ongeacht de beschouwde oplossing u. 

er gebruikt wordt en 

Bekijken we vervolgens 1 t geval van 'n kwadratische behouden 

dichtheid 

E(u) = Au.Au 

waarbij A :~.n hermi tische pseudo-differentiaalopera tor is, 

komrouterend met L, ~x en Ó t. 
Het zwaartepunt met betre?Jüng tot deze dichtheid is 

J
O!) '\.. 

" _ )\(A") dx 
{\ 6 (v.) ( t) :. --=------

0." 1.. J ( ~"') ei x 
De zwaartepuntssnelheid wordt, m.b.v. (5) 

Of) 

V 'e: (_vo.) '-'•) f (A .... ) 'l o\ l( = 

Cel 
-til,) 

~c") \} E: <..'-") l~) ::. - l. f li '-'\ )( v~ l A l.\. cl x 
-o.a 

. 1. ~. 



Intermezzo: In hoofdstuk 1 werd de fourier-transformatie van 

'n funktie u(x,t) vastgelegd als 

fiOf /'-... \ k ~ tt 
U :. l.4 e cl~ 

-oJ 
dus 

en 

~.u 

--
,.., 

mits u -t 0 voor \k\ _... oo • 

De resultaten van dit intermezzo gebruiken we in formule (13), 

waarna met hulp van de stelling van Parceval volgt: ç ............... .,.".,........__ 
e_t"). \{t» (~") Vc) : - "'' -n ) l')(. (::\ '-'\) (. L ~ \.\)) ck\{ , 

-N 

-~ 
tp ~·A-~ 

=- _ .., 'lt ) ( dk. F\ ... ) k L 14.. .!.4 

Na een keer partieel integreren, waarbij de stokterm wegvalt, 

houden we over: f .......,_ "_ 
e.(\.\) ~{ ~ (u.) U:) ~ 'l:n } U~ \.\\ 

-~ 
Van vergelijking (S") : 

'""'te ::. - v x L '"' 

(t'1) 



is de dispersierelatie 

zodat we voor de zwaartepuntssnelheid na nog een kaer de stel-

ling van Farceval gebruikt te hebben overhouden 

r "._ "" o\ ~ ' 
\1 

((). \4) -it. \-h-l d.\.t 
(. \..\) {. t} ::. -~ """-

e - r~) ... fi'-' ol~ 
... .., 

De snelheid van de behouden dichtheid Au.Au is dus 'n soort 

gev1ogen ,groepssnelh~id met (Atf als gewichtsfunktie. 

Merk op dat in het rechterlid van (\~) teller en noemer 

beiden kwadratiesche grootheden zijn en dus beiden behouden 

zijn. Daaruit volgt dat de zwaartepuntssnelheid zelf ook 

'n bewegingskonstante is. 

Definieren we 'n 11 groepssnelheidsoperator11 volgens 

6-.:lf -' w A- - ~ \..c. 't( 
C \.4.. (.x,\:.) :-:: ~ ~ (.~)\.) e... d ~ 
0 cl\L _.., 

Dan kunnen we met behulp van de stelling van Farceval voor 

schrijven 

5 (. ~ \..\) 'L o.\. I( 

'n hermitische op~ator is, is Omdat 1 G dit ook. 

Op analoge wijze als hierboven kunnen we aileiden dat de 

zwaartepuntssnelheid van de behouden dichtheid 

E(u) = Au.Bu 

wordt 

V E (~) (\') ::. 

Met behulp van de in hoofdsuk 1 gevonden behoudS\'!et voor deze 

behouden dichtheid, formule (1.~~) kunnen we voor de zwaarte

puntssnelheid schrijven: 



V tv.) t",.):: 
6 

I f LAu~ ... ~ ~L (F!u,~~.< .. )1 cllc 
~ J {1\.\. B\..\. o\)( 

_., 

Vergelijken we formules (~) en (~\) dan kunnen we afleiden 

dat voor operator c:èL geldt: ~ 
Oo 5 /\-' .." ;-... ~ J ~'-lA",~\.\~) o\x ::. 'l."1'" A""' ..k it ~ ~ cU 

-co -o.:> 
, wat overeenkomt met de uitdrukking gevonden in paragraaf 1.5. 

3.3 
We hebben gezien dat lineaire behouden dichtheden altijd 

dezelfde zwaartepuntsdichtheid opleveren en dus verder niet 

interessant zijn. 

Bekijken we kwadratische behouden dichtheden E(u) dan kunnen 

we de invariante funktienaal 

e(u) = S E(u) dx 

de globale behouden grootheid noemen. 

Door echter bij de lokale behouden dichtheid E(u) 'n term 

()x~(u) op te tellen, waarbij c/J<u)-.lO als \x\~cg, vinden 

we 'n nieuwe lokale behouden dichtheid die bij dezelfde 

globale e(u) hoort. 

De behoudswet voor Eif'( u) = E( u) + é) x~ (u) is: 

~ [ E c.~> * J>. cp <.\A)] + ~ l f C~) - c)t rf '">] 
De zwaartepuntssnelheid voor E•(u) wordt: 

V e" LM)C.t) -=-
f f (\4) - ê)~ qttA) oll( 

In hoofdstuk 1 hebben we bewezen dat elke kwadratische 

dichtheid Au.Bu behouden blijft. 

Als nu E(u) en E*(u) beide kwadratisch zijn, dan is hun 

:> ... 6. 



verschil ook kwadratisch; f<u) is dan ook 'n behouden kwa

dratische dichtheid. 

Bij ~(u) kunnen we de globale grootheid definieren 

5 rf (.v.) d ~ 
die behouden is als j! kwadratisch is, dus -

d{: r cf (.1.1.) c\x :=. 0 

We vinden dan dat 

I 

Samenvattend: bij de invariante funktienaal e(u) kunnen meerdere 

lokale behoudswetten gevonden worden; de bijbehorende zwaarte

puntssnelheid zal nipt veranderen als we met kwadratische 

dichtheden te maken hebben. 

In het bizonder zal er geen verschil zijn tussen de zwaarte-
2 t_ puntssnelheden horend bij Au.Au en uA u, mits A -A. 



Hoofdstuk 4 Voorbeelden 

4.1 
In dit hoofdstuk gaan we 't gedrag van de zwaartepuntssnelheid 

onderzoeken bij enkele voorbeelden. Daarbij zullen we 'n aantal 

behouden grootheden bekijken ten aanzien waarvan~de zwaarte-

puntssnelheid wordt berekend. Deze 

massa m(u) = S u dx 

impuls p(u) = J u2
dx 

energie e(u) = J uLu dx 

.-
zijn: 

(\) 

('l..) 

0) 

Voor de lineaire behouden massadichtheid u volgt met behulp 

van de bewegingsvergelijking 

meteen dat de bijbehorende flux Lu is. 

De massazwaartepuntssnelheid wordt dan 

VM(u)(t) = ~Lu dx I J u dx 

mits natuurlijk m(u) I 0. 

Eerder hebben we alagezien dat deze snelheid voor lineaire 

dichthede~ en dus ook voor de massa, konstant is en dus niet 

zo interessant. 

Impuls en energie zijn kwadratische dichtheden en met behulp 

van de in hoofdstuk 1 afgeleide formule J.~~ volgt dat de 

impulsflux gelijk is aan 

FP(u) = uLu + ~ L(u,ux) (b) 

en de energieflux 

Enkele voorbeelden zullen we verder uitwerken en onderzoeken 

wat hun gedrag is als we x konstant houden en t~ao laten 

gaan. Daartoe berekenen we voor 't beginwaardeprobleem waar we 

hier mee werken 

u t.J\,o) 



eerst de propacator van het systeem, welke de oplossing is 

voor \..oL.C..X,o) -=. bC....X) 
Deze wordt gegeven door: 

~ 

~ (.", '=-) :.. ) ~e c c.kx - (Vt) ~ 
-p.;, 

De oplossing van ( l} ) wordt dan gegeven door: 
Oo 

"-Ll'-,\: )::.} tA_,C.y) p (l(-y>~) ~y 
-c'J 

<.. \0...) 

We verwachtien bij 'n naar een kant lopend systeem (in de bete

kenis van hoofdstuk 3) dat de propagator (exponentieel). snel 

klein wordt voor t ~ ao en vaste x. 

4.2 
In 1895 werd door Korteweg en de Vries aangetoon~ dat de .. 
vergelijking 

'n goede beschrijving geeft van tamelijk lange, tamelijk lage 

golven die in ondiep water ontstaan. We gaan de gelineariseerde 

vorm van deze Korteweg-de Vries (KdV) vergelijking bekijken, 

dat wil zeggen c1 = O. 

De konstante c0 in de vergelijking nemen we gelijk aan 1 en als 

we voorlopig veronderstellen dat ~ negatief (-1) is vinden 

we de vergelijking 

waarvan de dispersierelatie is 

(zie fig. I). 
De groepssnelheid en de fasesnelheid 

voor deze vergelijking zijn respec

tivolijk: 

~ \ (_~) ... \ -\- >~'" -
c:: \Oot) .. \ -+ k 'l. 

(zie figuur l ) . 

GJ 

t 



Voor elk golfgetal is de groepssnelheid dus 

altijd groter dan de fasesnelheid. De groeps

snelheid is minimaal voor lange golven (k~ o). 

In het x-t diagram (fig.3) is het gebied 

van stationaire fase gearceerd. 

Voor deze vergelijking is de operator L uit -

vergelijking ('f) gelijk aan 

L -:. \ 
;) 't - ~ 

(.\~) 

en 
1'-

\ +~ ~ L c.l.) :! ~1-) 

De zwaartepuntssnelheid met betrekking 

tot de massa vinden we met behulp van 

formule (3.\0) en deze is gelijk aan 

Interessanter zijn de impuls- en 

energiesnelheiq. Daartoe bepalen we 

eer st de bilineaire opera tor ~L ( ~~ b) 
die bij deze operator L hoort. 

We vinden: 

l; 

t 

Cfs, 

Voor de impuls- en energiezwaartepuntssnelheid volgen dan 

respectivelijk: 

(_~•) 

u~ tdrukkingen voor Vp en VE vinden in fouriertaal : 

V t:. C."> c. t) :. J <.. \ +,. ~l.) \ ~ l 'l. o\Js (l-\.) 

' ) \Ü" \ '2. ol~ 
J (_ \ + "' ~ 'L -\ ~ ..k '<) \ ~ \ '\...d.k 

Vf:C.\.t.')Lt:) :. ~ (..\ 't"t) \\::"\'\..CUe (j.-~ 
Het is gemakkelijk in te zien dat (~) en (~\) de transfer-

Ç\~-'4 

~ 



ma ties zijn van (U ... ) en ('1.~). 

Voor elke (niet-triviale) oplossing u(x,t) van (\2-) zijn zowel 

Vp als VE altijd groter dan nul; we kunnen hier spreken over 

een na2r een kant lopenq systeem. 

In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat •t systee~ in het stationaire 

fase gebied (gearceerd in fig.3) bij vaste x/t en t~~ kleiner 

wordt volgens t. · '/.,_ 
We willen nu gaan onderzoeken wat er gebeurt als we bij 'n 

konstante x ( >o) , t naat oneindig laten gaan. 

De propagator voor deze vergelijking luidt 

~ c.~,t) ~ r ~ t \ (_~~ -\;> -~ \)J cUe 
Voeren we in deze uitdrukking als nieuwe variabele in 

dan "vinden we 
..:) 

.P, <-.. ,~) ~ ;~Jv.! a.>f \ ~(~ .. ~~" · s -\ 1 ~ ~)J <ls 
--o 

Met behulp van appendix 1 zien we dat de propagator nu gelijk 

is aan 

Om het gedrag van de propagator voor vaste x en t~Do te onder

zoeken moet we 't asymptotisch gedrag van de Airy-integraal 

onderzoeken. 

Uit appendix 1 volgt 

als Z= ~ ~0 
(}~"' 

dat de propagator zich gedraagt als 
l 11 

{ ~ ( &-)C.) ) 'l... 1 
~r \.- ") ;t- . [ \ ;. o- ( { ) 

(_~b (_ t.-)C.)) ly 

Voor vaste x is het verloop dan als 

. >'. 



4.3 
Kiezen we in de KdV-vergelijking {\l) de konstante V=l 

dan wordt de vergelijking r 

waarbij als dispersierelatie hoort 

CV~:: .lA__.,k") 

(zie fig.'1) 

(_'1.8) 

De groeps- en fasesnelheid zijn 

respectivelijk 

~ 2.. ( .lo..) 0:. \- ~~2. 
('1-~ 

~~ (.~) \-.l-z..l. --
(zie fig. 1)). 

In figuur b is vervolgens 1 t 

stationaire-fase gebied van deze 

vergelijking aangegeven. 

Operator L in vergelijking 

( 't ) is voor dit geval 

gelijk aan 

L-; 
è)\. 

\ -=\- -
~I<. 'a.. 

\ 

en het is gemakkelijk af te leiden dat de bilineaire operator 

~ 1(a,b) is: 

%L <..0\,.h) == o.. ~x - J., C4. x 

We zullen ook voor deze vergelijking de drie eerder vermelde 

behouden dichtheden bekijken. 

De massa-zwaartepuntssnelheid levert net als in 't vorige geval 

de konstante 1 op. 

Voor de impulsdichtheid P = u2 volgt de behoudswet 

i u.. "l. .Je ix l ( \ ~ c) ~) \A.\.t -t <1jj L GLt, \..tx)] = o ('!,()) 

De impulsflux wordt gegeven door: 

--

. :, 2... 



De impuls-zwaartepuntssnelheid is dan: 

)(\A~ _1-L.\x'l..J cl.)( 
(~\) 

s lA 'L o\.x. 
Voor de energiedichtheid E(u) = u.Lu berekenen we ook de flux: 

De zwaartepuntssnelheid met betrekking tot de energie is: 

} (\A't -~ '-'t~-\ ~lA.x~ )ct~ 

J L ""-- \.t\~"L') o\ J( 

In fouriertaal vinden we voor de impuls-.resp. energiezwaarte

puntssnelheid de uitdr~~kingen: 

5 (. \ - ) ~ 'L) \ \Ä \ 'L eLk 
V~ t""') (.t-) -::. S \.~ l '2.. o\J( 

. "l. 
fL\-~~t.*,_k~\~l J...k 

\J ~ (\..\) tt) :: S (. \ _JLi) \\t\LclJ! 
in overeenstemming met ( ~~) en ( ~l.). 

Voor zowel Vp(u)(t) als VE(u)(t) vinden we dat ze voor elke 

oplossing u(x,t) positief zijn, dus in een richting bewegend, 

als \~\ ~ { ~. 
Een eigenschap van de lineaire vergelijkingen waar we mee werken 

is dat er geen golven gegenereerd worden: als we op t=O 'n 

spektrum hebben met alleen golven waarvoor k~k0 , dan blijft 

dit ook zo voor t) 0. 

Als we dus in 't bovenstaande s~steem op t=O beginnen met 

'n spektrum, alleen bestaande uit lange golven waarvoor \..lt.\ $ i \Ji' 
dan is 't bovenbeschreven systee1n dus naar een kant lopend. 

N.B. Dit naar een kant lopen geldt voor elke oplossing u(x,t). 

Voor speciale oplossingen kan 't natuurlijk mogelijk blijven 

dat ze in een richting be~egen, ook als 't spektrum breden is. 

De propagator voor dit geval luidt: 

p l-L><,t) = r "'-'<.~+ ( .O..<.J<.-t) -~-.te .. {.)~ ~ 
-~ 

en na enig rekenwerk vinden we dat dit weer te schrijven is 



als 'n Airy-funktie: 

Ook nu willen we weten wat 't gedrag is van de ~ropagator 

als t ~ \0 bij konstante x. Met behulp v~~n appendix 1 volgt 

'"" 'l.. ~~(i ~-~>~){-+! v) [ J 
\"" .. L){.,t) IV >t I 't \ -\ 9'(-' ) 

.... 1/. lF,... 
x-t l)\:(4.-x)) 'f 

voor ~ =: ~,_0 -v~:~. ~ _ 00 
Bij konstante x en t -beo vinden we dan: 

Dus niet alleen op 'n lijn x/t= konstant, t~oo, zoals met 

behulp van de stationaire fase methode volgt, maar ook op 'n 

lijn x= konstant, twtao gedraagt de propagator zich bij dit 

systeem als t-1. 

De dispersierelatie,voor oppervlaktegolven in ondiep water 

. is: 

--
(zie Whitham['1J, pag.'i\&met uitzondering van sgn (k), dat 

we hebben toegevoegd om ook negatieve golfgetallen te bekijken). 

Een benadering voor korte golven (k ~ Oo ) is: 

(zie fig. r ) 
Herk op dat c.J géén analytische 

funktie van k is; in zoverre is 

dit dan ook een voorbeeld dat 

buiten het bestek van dit verslag 

valt. 

De fase- en groepssnelheid voor dit geval zijn respectivelijk: 

\ 
c.. = ----

\J\~\ 
• ' C..t,o) 
) 



~~ 

(zie figuur 8). We zien dat g= ~) 0 V Je.. 
Het gebied van stationaire fase is in figuur 9 gearceerd. 

Bekijken we eerst het gedrag van de propagator voor x) 0. 

De propagator is hier: 
Oo 

~(J{,t) ::) e.Jt-~ ~ '- (_ ~)( - cs..'b~ (Rt.) \}\iJ ~\cl~ 
-o.) 

.~s. 

~ ro 
~ l ~ (.~1(. - ~ t "U 1.1""\"ii' t)è.k - ~ss;,.. (.Jtl( - "~"' t~o,~Vi.i4 ~ 

--oo 
ao 

=- .,_ ) ~ (.k"t:- v;.; .. ~) ~ 
ö 

Stel k=y2 , dan volgt: 
CIC) 

() !..~l ~) := "l f '( · Cd"> Cy'L x -i: yl o\y :: 
c) 

'0 6o 

:: 't ) y C<n~'xJ~~>d.r T't~ 't s~<.'rt.tt) s~cyt) o\.y 
~ 

~ 

Met behulp van Abramowitz[d]1 rormules 3.851.4 en 3.851.1 
vinden we dan voor de propagator: 



Hierin zijn C(x) en S(x) de zgn. Fresnel integralen (zie 

appendix 2). 

Met behulp van appendix 2 is af te leiden dat de asymptotische 

ontwikkeling van de propagator is: 

Î:'(t,~) N ~ \[~' [ (<.o>~} s.:..~j) -\- Ö'(-iJ J L"t) 

t 
voor 2~ --" Oo • 

bekijken we 't geval dat x/t=konstant en t~oo dan vinden we 
1 

met (~~) gemakkelijk dat de propagator kleiner wordt als t-2 , 

zoals ook m.b.v. de stationaire fase methode volgt •. 

Kiezen we x=konstant (}~ en laten we t naar oneindig gaan 

dan wordt de propagator evenredig met t groter. 

Bekij~en we vervol~ens 't geval dat x~O is; substitueer 

daártoe in de propagator z=-x, waarna we krijgen: 

Met behulp van appendix 2 vinden we dan voor de propagator: 

waarbij de asymptotische ontwikkeling van g(x) gegeven wordt 

door (zie app.2) ~ 

Voor de propagator vinden we dan als asymptotische ontwikkeling: 

- ~ -\7 & ( ~) 
De groepssnelheid voor dit geval is altijd positief (zie fig.8); 

dit duidt op 'n zich naar rechts voortplantiend systeem, wat 

we ook kunnen inzien door de propaga toren voor x") 0 en x< 0 

met elkaar te vergelijken. 



Voor de beschrijving van lange, lage oppervlaktegolven is 

door Benjamin et all[~1 de volgende vergelijking ingevoerd: 
) . 

De gelineariseerde vorm van deze REM-vergelijking is 

en de daarbij behorende 

cv=-~ 
\ '\- ~').. 

(zie fig. \0). 

dispersierelatie 

De fase- en groepssnelheid Z1Jn respectivelijk: 

\ . \- ~ ~ c 0::::. -l. 0.. - --R. 
\-t..k ) 0 - (_ \+~\.)'t ~ 

en Z1Jn uitgezet in fig. U • 

Opmerkelijk is dat de fasesnel-

~\.~. \o_ 

...... __ 
heid voor alle waarden van k ~~ 

positief is, terwijl de groeps-

snelheid negatief wordt voo~ golfgetallen k) 1. 

Dit heeft tot gevolg dat de zwaartepuntssnelheid voor kwadra

tische dichtheden niet altijd 't zelfde teken houdt. Bekijken 

we daar en tegen alleen lange golven (k ( 1) cl.an beschrijft 

de vergelijking wel 'n naar een kant lopend systeem. 

·~ 
Een iets andere dispersierelatie 

~ 
-~ 

~ -=- \j\;~~ 
(met snedesin het komplexe k-vlak langs<-ioo,-iJ en ti,iOO) ) 
heeft 'n fase en groepssnelheid die respectivelijk 

\ ' c---
-~ 

Deze zijn uitgezet in fig.'l. 

Wè zien dat hierbij de groeps

snelheid voor elke k groter dan 

0 is. De zwaartepuntssnelheid 

voor kwadratiesche dichtheden 

-.....c.. -

zijn: 

-- --



verandert dan niet van teken en we hebben te maken met een, 

voor alle golven, naar een kant lopend systeem. 



Hoofdstuk 5. Propagativiteit en causaliteit 

In dit hoofdstuk zullen we de voorgaande behandelitig van de 

propagativiteit van een systeem zetten naast 'n beschrijvings

wijze geintroduceerd door de Graaf [1..), pag. \1~ t..\), 

Ook moeten we daarna nader ingaan op het aan-brengen van de 

snede in het komplexe k-vlak zoals dat bij sommige van de 

voorbeelden in hoofdstuk 4 nodig was. 

Bij de beschrijvings~ijze van de Graaf van de propagativiteit 

bekijken we hoe de dichtheid u2 (x,t) zich gedraagt in de 

buurt van 'n punt y. We definieren daartoe 'n gebied B(y;r) 

op de x-as rond y met \x-Y\ ~ r (r ~ 0). Bovendien moeten we 
. ~ ~ 

aannemen dat de beginvoorwaarde u(x,O) 'n beperkte drager heeft 

en alleen binnen 't gebied B van nul verschilt. 

De propagativiteit van •t systeem met betrekking tot 1 t gebied 

B(y;r) kan dan worden beschreven door 'n funktie gB(t), 

gedefinieerd door: 

l 5 'L. ol . ) '11. ca-e <.'\.) =- S\.\.f> ~.....__~:--x __ 
~ ~ '\.. cl~ 

--.) 

(..\) 

waarbij 1 t supremum wordt genomen over all€ oplossingen u(x,t) 

die horen bij beginvoorwaarden met drager in B. 

Het is duidelijk dat dan geldt: 

% (\ (. o) :. \ 

0 ~ ~~ (\:;) ' \ ) y.J,;;. 
Een systeem noenen we propagatief als 

Merk op dat deze propagativiteits definitie 1 richtingsloo~is. 

We· noemen een systeem sterk propagatief met betrekking tot 

'n gebied B(y;r) als i) het s~steem propagatief is en ii) 

gB(t) integreerbaar is, dus \ ~~(.\;.) o\\:. <.. Oo • 
C) 

De grootte van de funktie gB(t) wordt in het algemeen door 



twee faktoren bepaald: 
2 a) er kan voortplanting van de grootheid u optreden, met 

andere woorden als t groter wor~t, wordt alleen de teller 

van (1) kleiner ( er stroomt dichtheid uit 't gebied BO 

b) er kan dissipatie optreden: teller en noemer van (1) 

worden beide kleiner. 

Zoals in de rest van dit verslag beperken we ons ook hier tot 

die gevallen waarbij geen dissipatie optreedt. Dan is Ju2dx 

'n behouden grootheid en de grootte van gB(t) kan geinter

preteerd worden als een maat voor de uitstroomsnelheid uit B. 

Onderzoeken we nu eerst 't verband tussen de in hoofdstuk 4 
gedefinieerde propagator van 'n systeem en de funktie gB(t). 

De oplossing u(x,t) kunnen we schrijven als: 

~ (_~>~) :: ) ~ (.. )(._ ~ > t) U.0 (.~) o\'ê Cl) 
~. 

waarbij we verder alleen oplossingen bekijken waar~an de 

beginvoorwaarde u(x,O) 'n beperkte drager heeft. 

De noemer van (1) is dan, omdat deze een bewegingekenstante 

is, te schrijven als: 
tal.) 

~ \.A.'\... {_)C '~ ) d ~ ::... 
-e-l 

De teller van (1) wordt: 

'\::. r U\..(.""'t;) c\.~:. ~ t\.~ f cA'\: "\)L~) Uo(.~) fÇ)(( .. ., ~~) P(x .. t;)t)d'JC 
~ ~ ~ ~ 

Veronderstel dat we de propagator P(z,t) kunnen afschattdn 

als: P(z,t) ~ c.f(t), Vz en waarbij c 'n konstante is, 

dan vinden we voor de teller: 

"T "' J "'-'LU<, \;)cl,.. ~ \ ~ \. c ": t 'lt) L Jll. \.c.o c.~) ~ 1.2.. 
Volgens de ongelijkheid van Cauchy-Schwartz is 

U ~..~.. <-~) cl') f ~ ~ á.~ ·l ~ ,_ <.';0 o\ ':l "" \a I. f '-<o \':Y cl~ 
Voor de funktie gB(t) vinden we dan ~ 

r 1... o\ \t)\"_ t ~'l{. _, ( t. "J. 
~~ (. 't) ::::: ,. '""Cl ~ ) ~ k. - ~ ~'"'"e ,.. · c. ., ~.,.,cl '-\() '-~) ~ 

l \.tb'l. ~K. ) U.o'LC.x.) ct)( 
\ ~ \ '1. .. c '\.. . { 'l ( t) ~ 

. 4o. 



Wil 'n systeem sterk propagatief zijn, dan moet g8 (t) int~greer

baar zijn en zal de propagator voor t -'>00 sneller dan t-·2· 

naar nul moeten gaan. 

Twee van de voorbeelden uit hoofdstuk 4 zullen we hier bekijken 

op hun propagativiteit. 

(i) Bij de disperèierelatie ~ = k+k3 (paragr~af 4.2) vonden 

we dat de propagator voor 2 
t~ao kleiner werd volgens exp(- 3t). 

In termen van de propagativiteit van de Graaf is dit dus 'n 

sterk propagatief systeem. Voor de zwaartepuntssnelheid bij 

deze dispersierelatie vonden we 'n uitdrukking die voor 

elke t hetzelfde teken heeft: 'n naar een kant bewegend systeem. 

(ii) De dispersierelatie ~ = k-k3 (par.4.3) vertegenwoordigde 

g~~n naar een kant lopend systeem, we vonden dat de propagator 
1 

hierbij voor vaste x en t~.o verliep als t-2 • Als gevolg 

van .dit asymptotisch verloop is 't systeem dan ook niet sterk 

propagatief omdat de funktie g8 (t) niet integreerbaar is. 

Wel is 't systeem, zoals we reeds opmerkten, in een richting 

bewegend voor lanr;e gol ~en ( \k \ f l fi). Men zou kunnen ver

wachten toch 'n sterk propagatief systeem te krijgen door 

als beginvoorwaarden zowel de eis van de Graaf: u(x,t) = 0 

buiten 't gebied B(y,r), alsook 'n beperkt spektrum te nemen 

met alleen lange golven, dus \ k..-\ ~ ~ \11' • 
Deze twee voorwaarden kunnen echter niet tegelijk worden op

gelegd, immers, neem aan dat 1 t gebied B zodanig is gekozen 

dat u0 (x)=0 voor x)O, dan is volgens Titchmarcht_\j, pag 42, 

~(k) in het komplexe k-vlak analytisch in het bovenhalfvlak. 

Op de reele k-as kan ~(k) dan analytisch voortgezet worden, 

maar dit kan niet samengaan met de eis dat we 'n beperkt spek

trum hebben. Bij 'n beperkte drager in 't x-domein zullen dus· 

in 't spektrum (k-domein) alle golfgetallen vertegenwoordigd 

zijn. 

Ook op deze manier is het systeem niet sterk propagatief. 



5.2 
In hoofdstuk 4 zijn we al 'n dispersierelatie tegengekomen 

waarbij 'n snede in het komplexe k-vlak moest worden aangebracht 

om de funktic eenwaardig te maken. Vle zullen in deze paragraaf 

aan ~e hand van een voorbeeld laten zien welke verschillen er 

kunnen ontstaan door 1 n andere keuze van de snede. 

Hoewel tweede orde vergelijkingen pas in 't tweede deel van 

dit verslag uitgebreid worden behandeld zullen bij dit voor

beeld toch al enige facetten daarvan komen kijken. 

Het voorbeeld is afkomstig uit •t proefschrift van Peletier t\o~ 

pag. 3 e.v. 

De vergelijking luidt: 

en komt vooral voor in de theorie van plasmagolven, maar be

schrijft anderzijds ook de lange zwaartekrachtsgolven op het 

Noord Siberische plat. 

Nemen we als beginvoorwaarden 

u(x,O) = f(x) 

ut(x,O) = g(x) 

dan wordt de oplossing met behulp van fouriertransformatie 

vlug gevonden: 

j f('l;' _ .!A.A.. ) e_)tD l'- (~x -'-l~ )} ~ -\ 
\A (.;K,~) :: 1.. } \ "~ { 

-.0 60 """' 

~ {. ~ c{'"" ~)~t~ (J?.( "'~)~cUt 
-cO 

De dispersierelatie hierbij worüt gegeven door: 

De fase- en groepssnelheid bij deze dispersierelatie zijn 

respectivelijk: 

c...= V \-tk~ • 

~ ) 
(zie fi g .1 ) • 

(k) heeft vertakkingspunten in 

k= +i en Peletier kiest de snede 

' 

.4~. 



langs de imaginaire k-as 

volgens [-i, i] 

De keuze van de snede heeft 

tot gevolg dat fase- en 

groepssnelheid bij integra

tie van (-co )U>) over een weg 

die of helemaal in het boven-

halfvlak of helemaal in het 

onderhalfvlak ligt (zie fig.2), tekenvast zijn. 

De oplossing (7) kan gesplitst worden in 

u
1
(x,t) ~ i_r Lt-!) ~ ~(-kl<-C..)~) cÛ: (.lo) 

u2(x, t) : t.jcr-\, 1 )<-~tkl< i-...,~) d..k . Cu) 
-N 

Kiezen we de beginvoorwaarden f(x) en g(x) identiek nul voor 

x') 0 dan zijn Nk) en 'g(k) analytisch in 1 t bovenhalfvlak. 

De integratieweg van -DO naar 

+ 1:)0 kan dan door 1 n halve cirkel I" 

via 1 t bovenhalfvlak worden f 

gesloten. Binnen deze Jordan

kromme liggen geen singuliere 

pRunten , bovendien kan bewezen. 

worden dat de integratie langs de halve cirkel nul oplevert. 

We bekijken dit voor de propagator die bij u1 (x,t) hoort: 

. \-> \ LJ<, \;) -;o \ J2.->..{> { L ( _.kll' - «)I::) 3 c~ 
Splits 1 t golfgetal k i;

00
k =~+i'-. dan kunnen we schrijven 

. \.(~)( -c:.:>t) t~ tx- "" t) 
~ :: ca. ~ 

{~ lx -~ t) 
::e 

Bij de keuze van de snede langs (. -it i) is : 

i_im ~ :: \ . 
\"'t\~00 ~ 

De integratieweg gaat via 1 t bovenhalfvlak dus ~)0. In 1 t 

limietgeval \k\ ~vinden we dan dat de integratie voor de 

propasator nul oplevert, mits x-t) o. 

' 

. 4 "S. 

\ 



Oplossing u1 (x,t) is dus 

alleen ongelijk aan nul in 
1 t rechter gearceerde gebied 

in figuur 4. 
Op analoge manier volgt voor 

u2 (x,t) dat u2 (x,t)=0 voor 

x+t ') 0 (bij dezelfde begin

voorwaarden als boven; zie ook Peletier Llö), pag.S. 

Het linker gearceerde gebied in fig.4 geeft aan waar u2 (x,t)IO. 

Bij deze keuze van de snede noemen we de vergelijking causaal. 

Een andere consequentie van de snede is dat ~ niet meer 

analytisch is in 1 n omgeving van de reele k-as; de uitdrukking 

V l+k~ is niet gelijk aan de positief definiete worteel van 
2 \t 2' l+k en operatoren met y l+k ln 't symbool zullen geen 

pseudodifferentiaaloperatoren zijn. 

Kiezen we bij dezelfde dispersierelatie 

'[\"'t~,_· 

de snede langs de intervallen ~ -~'-' .. -t) 
en t_~ioof dan zijn de operatoren waar

bij l+k in 't symbool voorkomt wel 

pseudodifferentiaal o~eratoren:~l+k~ 
is nu wel de positief definiete wortel 

• 
-"' 

2 ~~~ ~. uit l+k • ~ 

Fase- en groepssnelheid ZlJn bij,deze keuze van de snede 

niet meer tekenvast en evenmin zijn u1 (x,t) en/of u2 (x,t) 

nul in 'n deel van de x-t ruimte; de vergelijking is bij deze 

keuze van de snede niet causaal. o 

Kijken we tenslotte ook nog kort naar de dispersierelatie: 

t. 'k... cv :. \.. ( \ + ;.A. ) l \ 1-) 

Ook bij deze dispersierelatie zijn er vertakkingspunten bij 

k=+ i. Kiezen we de snede volgens (-i~ ,-i] en (i ,ito) dan 

zijn fase- en groepssnelheid 

c. ::. (. \t-~ ') '12.. (\~_) 

beide tekenvast lang de reole k-as. 



.. 
l ... 

"' - ., 
-" Een gevolg van de keuze van de 

snede is weer dat de overeenkomstige vergel~jking 

met 

niet causaal is. 

Zouden we 'n snede aanbrengen langs. [-i,i) dan heeft dit tot 

gevolg dat ~- niet meer analytisch is op de reele k-as. 

Bovendien is de vergelijking die bij deze dispersierelatie 

hoort dan evenmin causaal, omdat lim ~ en lim <.J 
"'-..)a) .ft. -'t ~~ ~ 

niet meer, zoals bij 't vorige voorbeeld eindig zijn en 't-

zelfde teken hebben; 'n integratièweg door 't boven of onder

halfvlak zal dus niet nul opleveren. 

.45" . 



DEEL II Twee~e orde systemen 

6. Inleiding 

7. Splitsing en afschatting 

8. Voorbeelden ·' 



Hoofdstuk 6 Inleiding 

In de volgende hoofdstukken zullen we systemen bekijken van 

twee gekoppelde eerste orde vergelijkingen; deze vergelijkingen 

. kunnen samengevoegd worden zodat een tweede orde vergelijking 

ontstaat. 

Voor deze systemen kunnen behouden grootheden worden gevonden 

zoals de hamiltoniaan h(1 ,u) die geinterpreteerd kan worden 

als de totale energie van het systeem. Ook de functionaal 

p(NL,u) , de totale impuls v~n het systeem, is 'n behouden 

grootheid. 

We zullen behouden grootheden bekijken die van de volgende 

vorm zijn: 

- f L_"l) N,) + f (u). U ~J + (LC, Q ~) 
= Lu.> p "1) 00 (l..> 

waarbij (u,P.NJ) •t inwendig produkt juP"tdx voorstelt. 
-Q) 

U,N,Q en P zijn pseudo-differentiaal operatoren die onderling 

en metux en ~t commuteren; bovendien zijn U,N en P hermitisch 

en inverteerbaar. 

u en~ zijn functies van x en t; in de theorie over water

golven kunnen At en u geinterpreteerd worden als respecti

velijk 'n golfhoogte en 'n snelheid 

We beschouwen systemen,.geinspireerd door de theorie van de 

watergolven (Benjamin t ~1 ), waarvan de bewegingsvergelij

kingen de vorm hebben 

dt, ( ~Vt~ol. f ("'],w)) : - é))( ( ~C!.cÁ ~ ( NJ 1 w)) '-~ 

v1aarbij onder grad p("l , u) de kolomvector(~) 
wordt verstaan; analoog voor h(Af_ ,u). g 
Merk op dat als p=(u,~ ) en "1. = qx' q en u kanonieke 

variabelen zijn en (3) de vergelijkingen van Hamilton. 

Uit hamiltoniaan (1), impuls (2) en de bewegingsvergelijkingen 

(3) vinden we twee gekoppelde eerste orde differentiaalver

gelijkingen: 



• • 

~ "1~ = -~ (U"'-t qj) 

~'-\t ";. -d>. (~'t + q+ .. ) 

waarbij Q~ de hermitische geadjugeerde van Q voorstelt. 

De tweede ordte vergelijking voor 1 die we uit (4) kunnen 

afleiden luidt: 

waarbij we operator Q gesplitst hebben volgens Q=Q +Q s a 

in 'n symmetrisch deel Qs (Qs =Qs) en 'n anti-symmetrisch 

deel Qa (Qa =-Qa). 
De dispersierelatie horend bij deze vergelijkingen luidt: 

6.2 
Ook bij tweede orde systemen komt de zwaartepuntssnelheid 

naar voren. 

(6) 

We bekijken daartoe 'n iets eenvoudiger stelsel vergelijkingen 

1,{: -=- - d~ Ll \A 

waarvoor de hamiltoniaan 

behouden grootheid is. 

Veronderstel dat N en U positief definiete, hermitische 

operatoren zijn; dan zijn er operatoren A en B te vinden 

z6 dat N=A2 en U:B2 , met A en B positief definite, her

mi tische operatoren, onderling en met 0 x en é) t commuterend. 

Het energiezwaartepunt wordt gedefinieerd door 
bo 

) ex.- )Ce->CA,.A,.,.~u.<l'-t)~x =- o t~) 
~ 



We differentieren (9) naar t om de energiezwaartepuntssnelheid 

te vinden. 

V (AJ, "') =- t. ("'h ")' t (A 14)> x Pt '1t.) 4 t ~ "'~ ~ ~ \.\t) ~ 
"' t. ( '1· ~> _, f t f\ "'\, -ll ~ f\ 1!>'1.~..<) + (~u, -><é1l?.fl '1..~) J 

~ .\..(~,Qf' f ~' ~1<. \ (fiiï~ :) .. ( ("1.4,d,...\ fi~Q ~) ~ 
Noemen we nu 

(\o) 

dan volgt voor de zwaartepuntssnelheid 

_V L"'\a") ~ ~ (~.~f't(~>~"-[fl..~)"'"(~~~tSL~]) J 
= t·~(~,~)-'~(~~~)~[n.c.~~) 

- t~-~,~~(~-~J1 
Door te schrijven 

i (A~+ €:) ::- 11 
A- A. "--

t (A '1- ~\I\) ~ f> 
vinden we voor de zwaartepuntssnelheid 

De dispersierelatie bij dit systeem luidt 

Na enig rekenwerk vinden we dat de zwaartepuntssnelheid gèlijk 

is aan 



De finieren we de groepssnelheidsoperator G door: 
/\./ 

~ Lk)~~-

dan is de zwaartepuntssnelheid te schrijven als 

( o( ) <à o<) - c r-> ~ ~) 
~( "1, ") ~(_ -'1, c..) 

Als we transforma tie (U ) ook toepassen op de vergelijkingen ( T )_, 
de hamiltoniaan en de bij dit systeem behorende impuls, dan 

vinden we hiervoor: 

0'\t ~ - c))t A~ o( 

~~ -= ë))\ PJ CS ~ (t6) 

~ (_0{\~) = (. 0\,l.() .. ~ .. <.f, ~) ... _, 
p (_oe l ~) -=- (_ ~ ) 1-) e; ol J - ( ~) a ~ ~) 

We kunnen nu de hamiltoniaan en de impuls gaan splitsen: 

1 Cf.>>=(~, fJ ~1-) 
~ t~)~-cp,~·'tf'f,>) 

~ <.et) :.. (o(Jo() - ·' ""' ~ (ct) :: ( ~} ~ ~ 0() 

, 
) 

Deze uitdrukkingen zijn elk afzonderlijk ook bewegingskonstanten 

omdat ze zijn te schrijven al~ombinatie van de oorspronkelijke 
\ '" t.. o.,\re. h("\_ ,u) en p(".,u). 

We vinden bovendien dat de 

~\6) te schrijven zijn als 

- .)1\ (~) 

twee volledig ontkoppelde systemen 

~(~\ ~ 
-) lirAÏ 

é>t(~ ~ -~)<(~) - 0{(~ ~ -c\ c#) 
Voor elk systeem apart kunnen we weer de energiezwaartep~ts-
snelheid opschrijven, die volgens formule (3·. 2.o) gelijk is aan: 

) 
V<-(?>) c - lf!, ~ (l) 

Cf,~) 
Tussen de snelheid van 't totale systeem V('1._,u) en de snel-

heden van de ontkoppelde systemen V(o{) en V({?>) blijkt 

. so. 



dus 't verband te bestaan 

Deze uitdrukking is niet alleen voor dit speciale voorbeeld 

geldig. Op eenvoudige wijze is af te leiden-dat dit resultaat 

algemeen geldig is. Immers, veronderstel dat we bij 'n verge

lijking twee verschillende behouden dichtheden E1 en E2 
kunnen vinden. Hierbij horen dan de fluxen F1 en F2 • 

De zwaartepuntssnelheden, aangegeven door · v1 en v
2 

worden 

vastgelegd door: 

V (.\A)<.~) == 

Voor de behouden dichtheid Etot= E1 + E2 wordt de zwaarte

puntssnelheid: 

Deze formule is geheel analoog aan (\~), immers ,h(~) en 

,h(~) uit (\f) waren elk ook bewegingskonstanten 

Aan de hand van 'n eenvoudig voorbeeld hebben we nu gezien 

hoe 1 n stelsel gekoppelde vergelijkingen gespli tst:-kan worden. 

In het volgende hoofdstuk gaan we bekijken onder welke voor

waarden dit in •t algemeen kan gebeuren. 

• S" L. 



Hoofdstuk 7 Snlitsing en afschatting 

7.1 
Gegeven het stelsel vergelijkingen 

= _c)x(u~~ Q't) 
-dx. (NAt -t Q"'" '-t) .-

waarvoor de volgende behouden behouden grootheden gelden 

~L"t>") :: -{C."'\> N"t_) tt(")U")-\: (u)Q,_) (2) 

-fl L~ \.!.) : ( L-\ s p ") (~ 
met N,U,Q 

en met è) x 

inLtisch en 

en P pseudodifferentiaaloperatoren die onderling 

en ê> t kommuteren; U, N en P zijn bovendien her

inverteerbaar. 

welke omstandigheden de vergelijkingen voor Q(. en (1 
een ~ant lopend golfverschijnsel voorstellen. 

De .trans forma. tie 't , u---\ ~~~ notercm we als volgt 

At ::. A d. + 
u.. -::. c G\ 

A,B,C.en D zijn nader te bepalen lineaire, inverteerbare pseudo

differentiaaloperatoren. 

Naast de overgang ~ , u_, 11\ 1~ moet ook de omgekeerde trans

formatie mogelijk zijn; daarvoor is nodig dat AD+BC inverteer

baar is. Bovendien veronderstellen we dat A,B,C en D onderling, 

en met a x en ~ t kommuteren. 

Na substitutie van ( '< ) in ( 2..) en ( ~ ) vinden we voor h(()(, ~ ) . 

en p(~,~): . 

,l lcJ.~~)::. t ( o(' (c"*"ue--+Pa-+NA -\~c.."t~A)ol) 

+i L~, t ~\.to;: e-t-Nl\ -t.U--t ~~1~) &) 

+ {_ 0.. J t Pi+ Ne, - C-t Ut> "< C-t-~€, -0 Q:'ff'J f-') 

. St. 



We willen voor o{ en r ontkoppelde vergelijkingËm overhol;.den, 

nodig daarvoor is dat (5) en (6) geen mengtermen met (0\,{!) 
voorkomen. Als voorwaarden volgen dan: 

c.. T(.) lS -A-t p 0 '=- 0 

t-11- 1\1\\ -c-t uo -\ c..""' ~ ~ -A ... Q"""" o =-o 
(1-J 

Definieren we 'n operator L als 

dan volgt uit de eerste voorwaarde van (7) dat: 

l --
De tweede voorwaarde van (7) geeft aan hoe we L verder moeten 

vastleggen. Daartoe splitsen we L in 'n symmetrisch en 'n anti-

symmetrisch deel: 

moet gelden: 

L = L + L • Dan volgt uit (8) dat hiervoor s a 

LO\.:: N-' Q C\ 

l st.:: N-t. ( Q: -lc lA N) 
waarbij Q •t antisymmetrische deel van Q voorstelt. a 
Voor 't besaan van L is het nodig dat Q 2+U.N positief is. s a 
Eerder is als voorwaarde gestel~ dat AD+BC inverteerbaar moet 

zijn; na enig rekenwerk volgt dat daartoe Q 2+U.N inverteera 
baar moet zijn. 

Onder voorwaarden (9) worden hamiltoniaan en impuls: 

~L.ot1~) -::- (~ C-t-C(.U-t- ~\..) o<) ~~J t>+O(V\- QL."i)~) 
r '-~l~) ~ (.~, c..~c..L~P 0'\) - C..(> 1 ~~0 L~ P ~) 

De ontkoppelde vergelijkingen voor o<.. en ~ zijn nu : 

Po{\; ~ - é)x ( Q~-\: ( G(C\.'l+ Vd\l) ~1. )oe. 
t '{, 

- Jx ( C\s - (. CS<C1. -': UtJ) l)~ 

QO..J 

Merk op dat dit resultaat ook is in te zien dooi de dispersie

relaties te bekijken. Voor de vergelijkingen (1) is de dis-

. s~. 



De dispersierelaties die uit vergelijkingen (\\) volgen zijn 

respekt~elitik · 
~- 1\v ... \ P\ "'-' ~ 1"-w ~) 

w~:: Jll f> L~s ""= ( Q~ ~U~) -
a "- ' "..._ "'-'t. /'- "'- )''-) ~~ ~ ~ p- (Qs -CCQQ.-'( U.~ 

(\1.) 

·welke eenvoudig uit (\~) kunnen worden afgeleid. 

7.2 
We kunnen 't bovenstaande ook op enigszins andere manier afleiden. 

We schrijven daartoe de bewegingsvergelijkin~en (1) in matrix

vorm: 

(_ \""\) 

Transformatie (4) kunnen we schrijven als: 

Substitutie van (\~) in (\~) geeft: 

v la() =- _ c) lr1 ~ \' ( o p)-' ( N q + ) ( A ~ ) ( 0\ ) (J ~ 
t ~ x (_ -0 J Ç> 0 CSl t-i <- .. o (b 

We willen voor rÁ en r ontkoppelde vergelijkingen overhouden. 

Dit betekent dat 't matrixprodukt in 't rechterlid van (\b) 

alleen diagonaalelementen mag hebben. We vinden weer twee voor

waarden: 

C.QA ~ c uc.- PsN'i-AG{-+c.. ::..o 

\) Q~- \)U C -t ~N~- (1~"t"() =- o 
waaruit we voor AC-l en BD-l vinden dat deze moeten voldoen 

aan 

f1 c _, 0:, N _, (. Q ~ ~ (_ 6{ ~ '\- U N ) '() 

~ \) _, :: N .. ' & ~' ~ C.~~"'" Ut\J) ~) 

.S'-f. 



Beschouw alleen het plusteken (het minteken geeft alleen ver

wisseling van ~ en ~ ; vergelijk ( 9 ) ) , dan volgt met behulp 

van (18) weer 't paar vergelijkingen (11). 

In hoofdstuk 3 van dit verslag hebben we gezien dat •t kriterium 

voor 't naar een kant lopen van 'n systeem met betrekking tot 

een kwadratische behouden grootheid is dat de groepssnelheden 

niet van teken mogen veranderen. 

De groepssnelheden voor c( en~ van vergelijking (11) zijn 

respect~elijk . t. 
. d. .V~~ d /ft~( ,._7.. """"~\[.) 
~0\ <..jt,) :. ëtlt ()c,. p CQ\) + ëttZ ~V- ( (Q~ + U Vv') Q'\) 

}-.-...( /V ""'"' l. ~ - ~) ~('>(.~::: t._ (~~ ~s.) ... ~(À f>-• (Qot 4: Ul\7) 
Willen we dat ot 'n naar rechts en ~ 'n naar links lopend 

systeem beschrijft dan moet g"" (k)) 0 en g('!. (k)< 0 zijn. 

We vinden dat dan moet gelden: 

7.4 
De splitsing die volgt uit paragraaf 7.2 lukt altijd als 

Q 2+UN positief definiet is. 'n Nadeel van de splitsing die a 
volgt kan echter zijn dat de operatoren A,B,C en D 'n ver-

velende vorm hebben; •t·kan dan ook voorkomen dat we 'n 

transformatie (~) willen toepassen waarbij we van te voren 

vastleggen welke vorm A,B,C en D hebben. In het algemeen zullen 

we dan voor Ol en ~ 'n gekoppeld stelsel vergelijkingen 

overhouden. Het voordeel van deze manier van werken is dat 

0\ en r-a 'n eenvoudige fysische betekenis kunnen he~ben. 't 

Nadeel is dat de vergelijkingen niet volledig ontkoppeld zijn, 

dat er 'n interaktieterm overblijft. 

Veronderstel dat we door 'n dergelijke transformatie 'n 

hamiltoniaan en impuls hebben overgehouden van de vorm 

('2-\) 

(..21..) 

ss 



waarbij B en L pseudodifferentiaaloperatoren zijn die onderling 

en met é) x en at kommuteren. 

Voor 't beginwaardeprobleem met 

~(.. x, 0 ) :: 0 

willen we nu onderzoeken hoe groot\\~\( 

o( 0 (x) en z'n afgeleiden. 

wordt in termen van 

Daarbij hebben we de volgende eigenschap nodig van lineaire 

vergelijkingen: als o(t{1 oplossing is bij beginvoorwaarden 

d.o,(!>o dan is A rA, A~ oplossing bij beginvoorwae.rden A~, A~ 
waarbij A 'n pseudodifferentiaaloperator is. 

Veronderstellen we dat L 'n symmetrische operator is, dan 

kunnen we (~t) schrijven als 

en omdat h(o{~ (3) 'n behouden grootheid is, is dit bij begin

voorwaarden (4\) gelijk aan 

Als L en B-L beide positief definiet zijn kunnen we hiervoor 

schrijven 

'tt t. ~ 'l... ~ 1. \\~--t.} d.. \l ;: \\ C.B-L) ~ \\ -t \\ L 1.~ -(1>11 -:..(e{ 0 
1
\S or tJ 

vm wegens bovengenoemde eigenschap geldt dan ook 

« ·rl.. t _, 
t\ 0\ ll\ -t \\ ~ \\1. Jf \l L z.. le)-l.) (.~-f)\l; (o<o > ~c.a-u aft) 

De eerste en derde term in 't linkerlid van deze uitdrukking 

zijn~ 0 dus nogen we schrijven dat 

(. '2.. S) 

Deze afschatting voor (3> kunnen we verfijnen door gebruik 

te maken van de impuls die ook 'n behouden grootheid is dus 

(_OC~) - (._ft' n..) - /,Al _, J • ,-, 1- - '-cxo ,uto ('2-G) 

Volgens de genoemde eigenschap van lineaire vergelijkingen 



geldt dan ook:. 

Nemen we 't verschil van ( 't'1) en ( 9") dan volgt 

waaruit we gemakkelijk kunnen konkluderen dat 

Ook deze schatting is te verbeteren; omdat de impuls 'n behouden 

gvootheid is en we lineaire vergelijkingen hebben geldt: 

mit~ L 'n positief definiete operator is. 

Als we (~) uitwerken vinden we daarvoor 

"1.(~, ~~) - <.~, L{') k Lo~,Lo<) -t.~,Lf>J'=-(c<01 Lcl.o)L~I) 
Uit (1o) en (~() volgt dan 

.... ... 

Omdat L en B beide positief definiete symmetrische operatoren 

zijn is dan 

dus 

L~, L ~ ""'f) = (_ ~} L~ -·ct) 
\l ~ \l .. " l c, -t o( ,, 

\\ (\ ,, ~ u l ~-I 0\ \1 
Uit de impuls (4~) kunnen we bovendien afleiden dat 

11 L ~ _, ol ll 'l "' \1 L ~""' d..
0
\l'l. -t 1\ L (!. _, Î" IJ,_ 

dus uit ("\l) en (1,)) volgt 

\\ ~ \\ ""' ~ \\ L (\., .. \ oto \l 'l ~ \\ L ~ _, (1 \l t 

Uit ('b'1) kunnen we afleiden dat 

(_ '\1) 

(.l~) . 



waarmee we als nieuwe afschatting voor \\f\U vinden: 

\\ Ltf\i0 \\t. ~- { ( L ~-' o( 
0 

L \ \1""'c~-l) ~~0) (_~6) 
) u. \)t.lf ~ .. \:~\.uil\ 

l. 
\\ ~ \\ ~ 

Om de drie afschattingen voor \1~\l : (25), (29) en (36)'f:neem 

aan dat B in eerste benaderinG de identieke operator is 
~ . 

en 1 ""'d~ (25) geeft dan 'n afschatting met ~0 , (29) 

met cl. 0~ en (36) met Ol
0

XX. Als we dan aiHeen naar lange 

golven kijken (k~ ~) dan geeft de hoogste afgeleide de 

beste afschatting; hier dus formule (36) 

7.5 
Voor het vinden van bovengenoemde afschattingen voor \\ ~ll 

hebben we veronderstelt dat B-L en 1 positief definiet zijn. 

Met behulp van formulffi (24) en (24') zien we dat onder die 

voorwaarden h( cJ.., ~) positief is en dat we dus te maken hebben 

met 'n stabiel systeem. , 

Het gekoppelde systeem (21), (22) kan natuurlijk ook gesplitst 

worden. 

Uit de hamiltoniaan en de impuls kunnen we de_vergelijkingen 

voor het syste~m afleiden: 

met B en 1 symmetrische pseudo-differentiaal operatoHren, 

onderling en met ;)~ en Dt kommuterend, verder veronderstellen 

we dat 1 inverteerbaar is. 

De bovenstaande vergelijkingen gaan we splitsen en passen 

daartoe de volgende transformatie toe 

Hierbij zijn P,Q,R en S inverteerbare kommuterende pseudo

differentiaaloperatoren; bovendien veronderstellen we dat 

PS+QR inverteerbaar is. 

Als vergelijkingen voor ~ en ~ vinden we: 

cl~ ~1) ,_ -dx (PS-\ QRf' (~ ~ )(~ -L )( P ~)(~) c~cy 
-S R - s (!. 



Het rechterlid van (~) mag, teneinde twee ontkoppelde verge

lijkingen over te houden, alleen diagonaalelementen hebben. 

Dit betekent dat 

- L (. R l..~ P ") = o 

oo~, L t ~ 't...a.: rst '-) ::.. o 
·' 

-1 -1 Hieraan wordt voldaan door P.R en Q.S te kiezen volgens 

Ç>. 'R __ , = ~ L -\ !.. L .. , ( Q l.. -l'l.) 'f~ 

Q_. ~ _, :: - ~ L-' "" L ... ' ( ~ ,_ -l) 'lt. 
Voor het bestaan van deze uitdrukkingen moet B2-L2 positief 

definiet zijn. Als, zoals in de voorgaande paragraaf B-L en 

L beide positief definiet zijn is ook B2-L2 positief definiet. 

We zien dus dat onder deze voorwaarden het systeem zowel 'n 

goe.de afschatting geeft als ook stabiel is en exact splitsbaar. 

·~· 



Hoofdstuk 8 Voorbeelden 

8.1 

Als voorbeeld van 'n tweede orde vergelijking zullen we hier 

de vergelijking 

0'1..0( u"'~ d"'Cf , ----....; - - ();. '1 è> t \. ~ )t'l. 

bekijken. 

De dispersierelatie bij deze vergelijking is: 

{;\) \_ -;._ À 1- -\ k. '-t 

(l) kan afgeleid worden uit de hamiltoniaan 

via de kanonieke vergelijkingen 

C\t =. g 
~"t 

• 
) 

c.~ 

De hamiltoniaan is behouden grootheid, evenals de impuls p, 

gedefinieerd door 

Zoals we in hoofdstuk 6 al zagen kan (1) ook door 

uit ( ~ ) en ( S') worden afgeleid. 

Nemen we als beginvoor~aarden 

q(x,O) = f(x) 

qt(x,O)= g(x) 

waarbij f(x) en g(x) kwadratisch integreerbare funkties zijn 

dan volgt op eenvoudige wijze via fouriertransformatie dat 

de oplossing van (\)en ( 7> is 
Oo 

~t.l\t): i ~q -t Jt~)~f (~ (.~){- S'L-l)Jd.-'-+ 
-o-J 

eo . 

+ t r < r-i: ~J Ja.>t.(' t ~(,h -dL~ ) J d.k 
-t>-J 

. 6o. 

(~) 



- et-. . waarin f(k) en g(k) de fourlergctransformeerden van 

g(x) voorstellen. 

!L wordt vastgelegd door: 

.('L ~ = .ll \ "\ ~ '\.) ft. ( ~) 
.D- heeft in het komplexe k-vlak twee ver

takkingspunten. Om de funktie eenwaardig te 

• 

maken brengen we snede s aan langs de imaginaire k-as:~~(.\))-~ J 
ent'-,~~). 
Door deze keuze van de snede hebben de fase- en groepssnelheid 

resp. gedefinieerd als: 
'lt. 

c.. -=- ..Q ~ ~ "\ \.,.1._) 
~ 

( \0 ) 

langs de Re-k as overal 't zelfde teken (zie ook hoofdstuk 5). 

8.2 
Met behulp van de theorie van hoofdstuk 7 is het mogelijk 

vergelijking (l) te splitsen in twee ontkoppelde eerste 

orde vergelijkingen. 

In plaats van de variabele q uit par. 8.1 is het meestal 

gebruikelijk 'n snelheidsvariabele te introduceren. Daarom 

voeren we u=~~ in. We vinden dan dat de hamil toniaan en 

impuls zijn · (zie ook Broer Û'J): 

~ (. ,_l 4) :. ·t (At), '1) ~ t (. ~., '-0 -'= i (\.o\~ ") \.\"') 

{=> L~ '"') : (_ "'\ ' '-'-) 
en als vergelijkingen: 

"'"' ... ë>), i; 
"1t "- 0~ ~ 

~t ~ cD)I. "'\ . 

~t: V 1(. ( \- é)IC\.) \A 

We kunnen de hamiltoniaan ook schrijven als 

~ (_ "'l '"t) ::. t (.,' ~) -t { (~. u 4) 

waarbij U = 1 - ~~ 'n hermitische operator is. 

Door nu nieuwe variabelen in te voeren volgens: 

(.U) 

(_\"L) 

(..\~) 



kunnen we ontkoppelde vergelijkingen krijgen door 'n operator 

L in te voeren volgens (7.7) die voldoet aan (7.8). 

We vinden dan 

De variabelen\ en u kunnen we dan bijvoorbeeld splitsen volgens 

'( 
,_:. <J-:llt*l.) (ot+~) 

V... ":... 0(.- ~ 
De ontkoppelde luiden nu: 

Mer~ op dat de dispersierelaties voor de ~en~ -mode op een

voudige wijze zijn af te leiden uit dispersierelatie (2) 

van het tweede orde systeem. Immers: 

GV~:. 

..h. \] \ +Á ~ ::

- ~ \[ \-'(k~ - - ..Q.. 
De ~en de ~ -mode vertegenwoordigen ieder 'n in een richting 

lopend systeem. Immers, beschouw de dispersierelatie van de 

~-mode, dan is de groepssnelheid hiervan: 

\ ~ )_ .\q_ '1.. 
'à~ :: V \ -t ~l., 

De zwaartepuntsnelheid van elke kwadratische behouden dicht

heid is dan voor de fA -mode al tijd positief en voor de ~

mode altijd negatief. 

We hebben vergelijking (1) gesplitst in twee in &&n richting 

bewegende eerste orde systeem. 

8.3 
We kunnm vergelijking (1) ook splitsen volgens: 

We houden dan vergelijkingen over die nog gekoppeld zijn, 



namelijk: 

o<~ _ e<.)t. - i.. Let )(.)Oe -l>K.~) 

~ t ~ - {'>x - i (_ D( ~~ - ~ ~ 
D~ hamiltoniaan en de impuls zijn: 

..l<-14,~) =- cc(\0\) -t (_~·~) -tf. to<A -rJl.)~)( -fJ(J (t.o) 

f L ~,~) :. («, Dt) - (.~ > ~) (J ... \) 

Merk op dat de vergelijkingen (\~) nog steeds uit dé hamil

toniaan en de impuls kunnen worden afgeleid via: ; 

Als beginvoorwaarden nemen we 

fÁ (.x, o) ~ o<o<-x) 

f-> (X,o) :.- o 
hetgeen in de oorspronkelijke variabelen is: 

(7..1..) 

Deze beginvoorwaarde stelt dus 'n naar rechts bewegende golf 

voor. Omdat de vergelijkingen voor 4'(. en(-> gekoppeld zijn 

kan de ot•term in de ~-vergelijking als 'n bronterm worden 

opgevat: ('>blijft niet :_0. We willen 'n afschatting maken 

voorlf«, speciaal voor 't geval dat we lange _golven hebben. 

Met behulp van fouriertransformatie kunnen we gemakkelijk 

afleiden dat 
,. 

voor t~CQ is dan 
C>o _.kl. 

( P.,
1
1\) Lt) < 1r r \ ci';c..ta.H 'l._ - eLk 

1-l- l...) \-t-.Gt.t 
~t.. -~ L '1 

hetgeerrt'voor lange golven (k~ 0), waarbij dus \ :.),.."- ~ .1 't) 
kunnen schrijven als: 

()() 

< ! ! \..l~. ;;;(.w 1 t. olk_ 
-1)o 

Met behulp van de stelling van Farceval vinden we dan de 

.6~. 



afschatting: 

\ ~ ~ \\ ( i_ \l o{ 0 XX l( 

Met behulp van de harniltoniaan en de i~puls kunnen we 'n af

schatting vinden die algemeen geldig is. 

Omdat h~)en p(\~)behouden groo~heden zijn geldt: 

~1~) + (.('->~(\'> ~ t (_o("'- ~Xlo{.K -~x)=--(IX.., )o{o)+ {_ C«oxl~oJ ('2..5') 

~ ,~) -- c.~,~) -=-(d.D/Jio) (1..C) 
Door het verschil van deze uitdrukkingen te nemen vinden we 

de triviale afschatiing 

welke slechter is dan ('l..'t) omdat hierin alleen 'n eerste 

afgeleide voorkomt. 

We werken hier met 'n lineaire vergelijking: als o(,(!> 'n 

oplossir.e; is van de vergelijking, dan is ook o(A ..,~~ 'n op-

· lossing, etc. 

Uit ('I) volgt dan 

Werken we •t verschil van (25) en (26) uit dan vinden we 

l..(.~ ,r) -\ i_ ( ~Ä) D("") -'r iL(l .>\, ~)- (D("'' ~~ :. { ( Ko~t J 0{ OK) 

Trek hiervan (28) af dan volgt: 

1. tr.-, ~) -": (~~\~x)'=- ( o( K.) ~") ~~(_o<_ )'JC \ ~) 
dus: 

~ \\ \\ u't ~ - ( o( )1. ~ > (\ ) .$ 

\\ ~ \l ~ \\ "" ~~ \\ 
Uit (e6) volgt ook 

\\ o( )()( \\. ur ll 
<-~y 

( 0( K ~ ) o( X X ) - ( (':>X .z<. ) t> A~ ) ::: (. 0( 0 K)(. ' Q( 0 X Je ) 

\\ oe. x". \\ ~ \\ c<oxl< \\ * \\ f.> xx U C~o) 
Door ('Lf), ('l..~) en ('3<)) samen te gebruilten vinden we als 

afschatting voor \\ (!> \l ~ 



Deze afschatting is geldig voor alle golfgetallen k, in tegen

stelling tot afschatting (24) die alleen voor lange golven 

geldig was. 
-Samenvattend: we hebben bij dit voo~beeld in paragraaf 8.2 

de variabelen ~ en u kunnen splitsen zodat 'n volledig 

ontkoppeld systeem ontstond. In paragraaf 8.3 gingen we uit 

van 'n splitsing die we a priori voorschreven en die twee 

vergelijkingen opleverde die niet orttkoppeld waren; we konden 

voor de grootte van p 'n goede afschatting vinden. 

Dit illustreert hetgeen we in paragraaf 7.5 opmerkten, dat 'n 

stabiel systeem, waarvan bij dit voorbeeld sprake was, zowel 

volledig splitsbaar is, als ook 'n goede afschatting geeft 

bij 'n niet-exacte splitsing. 

.6 s. 



~EE~~~~~-~· Asymptotisèh gedrag van de Airy-funktie. 

De integraalvoorstelling voor de standaard-Airy funktie luidt: 

11 • (_~) =- ~ T .e."..~ ~ t ('1.'\.. ... -t ~"1)1 ó.s (p 

.. OI;) 

Deze uitdrukking is geldig voor z)O, dus mqgen we 

substitueren. Verder voeren we 'n nieuwe integratievariabele 

in zodat de integrati~weg langs de imaginaire as komt te liggen. 
\W 

A~ c.."'\..) =--1-~i ~ ..e..x(' ("'t.~ -\ 't"l)c:l:s. <l-> 

-" o.,) 
De integrand heeft twàe stationaire punten ~=~" . Het is 

gemakkelijk aan te tonen dat we de integratieweg mogen verleggen 

naar het linkerhalfvlak, door s= -~ • Voor 't limietgeval 

dat we hier bikijken levert dit geen extra bijdrage aan de 

int~graal op. Na enig rekenwerk volgt dat de integraal dan 

gelijk is aan 
CP 

e."<' c..- t"1
) J ~f'C-""'e,_'""1' C3

) o\e 
'2..1r .. Cl.) 

waarbij we s=-~ + ie._ gesubstitueerd hebben. 

De integraal is nu te schrijven als: 

A~ '-"'") ... . e...e~ \ ."~) j c.,.,c .. \~) ~r c.-"'l)d.e 
C) 

of als OQ 

{:\.: (. ~") :: e.><{' .._Cj 'l) '!.) l t:c>S (:\ 1.\.lf'L) b-(> (.---' '-') ~ 
waarbij e. ~::. \..\ en \arg"" \ <. "'11/'l.. .. 

Lemma van Watson. 

Laat ~(t) 'n analytische funktie van t zijn, regulier in 

'n omgeving van de oorsprong en laat 
00 W\ rp (,\;): t. Q..~ t 
0 

z'n taylor-reeks zijn. 

Laat ook 

p 6'. 



waarbij r\ en b positieve getallen zijn, onafhankelijk van t, 

als t ~ O, r positief. 

Dan 
0o r ~ -C..".'+')/r 

f e.- ü <! (. ~) ~t "'1;. ~"' n ";.. ') 'l 
0 

als \Zl1eo in de sektor \3-rg z \ ( { '1r . (Copson [\l.], pag · 48) 

Passen we Viatson's lemma toe op uitdrukking ( 't) dan mogen 

we de cosinus ontwikkelen in 'n machtreeks in u3 en term voor 

term integreren. We vinden dat 

~ ~ ~ €xf (.- 'i")> ) bo 'c.~~ oot{) (-') 
'2.. "'(t 'i: ""'"' .. "'~ ... J 

Q '!. (..~\\) ~ 'i) l.. 

of,.als we weer de oorspronkelijke variabele z gebruiken 

'~) lb ~)&(> (- j !t r r ('~\1\+l) ~\)"' ($""> 

At l"it) ~ v., 'JLV\ 
'\..'Tl ~ c) 1 tiJ\ (. ,_ \\,) ! ~ ~ 

als l"=l---'>00 en \arg z\ <. 'tr 

't Geldigheidsgebied voor arg z kan nog worden uitgebreid; 

in Copsonü~J,pag. 103-105 wordt afgeleid dat 

.. ( t. ':Jo..Yt. \ ) ~ "" Ç\t L-... ) IV "S.\M ~ .«;.. -\~~ L \(6"-~cU ~\) 
1r 'l'/'1 0 ~ 'f.tl\ (. \.t \1\) \ :t '\\1\ 

L ')~ 
- C.O") (:~ :t .~c ~ 't't') ~ r < 6~ t l) ~'J V\ 

~~ '- ~~ 
-n "t -. 0 '!. """' .. \.(."" \0\~1.) ~ =\ 

als \z\. --.co en \arg z 1 ( l:: ~ ,. . 
De vorm van de Airy

funktie is geschetst 

in fig. I. 
De asymptotische ont

wikkeling ka~ worden 

samengevat als 

- r~ 'tl. 
~ ,Q..)C.e(- \ ~ J 

.. ~ V: 
\ '!. \ 'f ~""" ( ~ \"'t.\ 2. k ~ ) 



Fresnel integralen 

De zogenaamde Presnel-integralen kunnen gedefinieerd worden 

als lr Co:.) 

cc.~) =- -.3:.. r Cd':~ Y ~~, 
~) 

bl( 

<;c.leo) ~ ~ ( ~\M y '\..~'! 
V"'-n' )0 

en kunnen ook geschreven worden als: 

(_ tJt} = -i_-"~ ( ~) S~')c'l_ ~(~) Cd'> .)(l. 

Sûc>: -t- { (~J Cd)~1 - ~(~) c;.~ ",_ 

waarbij f(~) en g(~) nader te bepalen funkties zijn. 

Van deze funkties is de asymptotische ontwikkeling bekend: 
(X) W\ 

1i' t 0(."\,) IV \ -t L (. ... \) \. 'l .. ~Cj ~) ( t~OO ) \~~\ (. t) 
~ ""'=-· 0 :t :> 'L.~ 

·zie o.a. Abramowitz,[B). 
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