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INLEIDING 

Als van een dynamisch systeem gezegd kan worden dat het een 

Hamiltons systeem is , bedoelt men daarmee dat de differentiaal-

vergel 'jkingen , die het gedrag daarvan beschrijven , een bepaalde 

kenmerkende structuur vertonen. Door gebruik te maken van die 

karakteristieke structuur zijn in principe eigenschappen , zoals 

behouden grootheden , af te leiden zonder dat men de oplossing 

van de differentiaalvergel~~ingen expliciet hoeft te kennen.(H.2.) 

De dynamische systemen , die l.<le in dit verslag zullen bek:jken , 

z'ï:n vloeistof- of gasstromingen. We geven de Hamiltonse beschr:}ving 

v~ een isentrope stroming en een isotherme stroming (H.J.) , 

na.èla.t ve de kanonieke vergelJkingen , die geformuleerd zljn in 

de zgn. Clebsch-potentia.len , buiten het Hsmiltonformalisme om 

hebben ~geleid en ge!nterpreteerd.(H.l.) 

Omdat het va~~ moeil(K is om de exacte differentiaalvergel~~ingen 

op te lossen , neemt men vaak zUn toevlucht tot bena.derings-

methodes zoals het lineariseren. We kunnen laten zien dat het 
;:-

lineariseren het Hamiltonse karakter niet aantast.(H.2.) 

Oplossingen van de gelineariseerde vergelDkingen , die een 

isentrope stroming van een gas in een gravitatieveld beschr;jven , 

k~.nen geïnterpreteerd worden als acoustische en interne zl.<laarte-

krachtsgolven. (H.4.) • Ook bl;Jren de acoustische modes en de 

interne modes afzonderiJk een Hamiltona systeem te vormen.(H.5~) 

Om de acoustische golven te elimineren past men gewoonl 'jk een 



zgn. Boussinesq-benadering toe.(H.6.). Een éerste aanzet is gegeven 

om te komen tot het antvoord op de vraag , of deze benadering vel 

of niet het H3lllil tonse karakter intact la.a.t. 

Voor het gemak van de lezer is elk hoofdstuk voorzien van een 

L·lleiding , vaarin datgene , wat er behandeld gaat vorden , ·is 

samengevat. 

Op deze plaats uil ik graag m~~ coach (Dr.) Ir. Huub ten Eikelder 

bedanken voor z"jn begeleiding en voor het feit dat de afstudeer-

fase mede door deze begeleiding het leukste onderdeel van mijn 

studie is zeworden. 

Ook ben ik Drs. H. Kelder en Dr. C.A. van Duin , beide verkzaam 

bq het K.N .H.I. , ·erken tel Uk voor hun vriendel!jk:e ontvangst en 

medeverking. 

Last but not l~ast dank ik m!jn vriendin Helm& , die naast me staat 

. W3J1neer dit nodig is (vaak) en die bovendien een stuk typewerk 

voor haar rekening heeft genomen. 
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H .1. S'l'RONmGSLEER 

f 1.1. !:!LEIDING 

Dit eerste hoofdstuk is geweven rond het gebruik van de 

zgn. Clebsch-potentialen (fl.4.) in de beschrijving van een 

snelheidsveld ~van een wrUvingsloze, isentrope stroming (fl.2.). 

Deze ;:otentialen :n3.ken het mogelijk om, met een speciale keuze, 

het :::nelheio svelc: te S?li tsen in een b'jdrage zond er circulatie r, 
een skl:: met een in de tua onveranderlijke r, en een gedeelte 

è.at vera.'"ltwoordel;_ik is voor '/i#o. Met deze verdeling kan het 

theo:é'ema v~n :!elr:L"lol tz (~ 1.3.), dat een ver'band legt tus:::en 

'.-.'e!"Vel vl.:-~!-::ken en ma terië?le vla.lc'>{en onder de voo:nmarde ~ =o, 

,lit7ebreià uorèen voord'"' bovengenoemde 2troming <4 1.5.). 

Daa:·naast :;:<.>.eft èe forn'.ller::.ng in Clebsch-potentialen een 

frmc:'e:é'in~ vo-Jr de juistheid van de ks.nonieke vergeliJ'kingen, 

'rerkregen uit ,·le Hamiltoniaan die behandeld wordt in hoofd

s tu}: 3 ( ' 3. 2. ) • 

In Apnendb: A Hordt beschreven hoe een vectorveld kan uorden 

\.reergegeven d.m.v. de Clebsch-potezÏtialen in een vrije vertaling 

naar een boek van Phillips (zie literatuurlUst) • 
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Zoals bekend vordt het stromingsgedrag vm eea wrijri,ngsloos,md.et

*J barotroop medium, zo:oder vanrtebrODilell eJl. -atroms, beacbreYea door 

de bew'egingsvergelijld!lgea : 

samen met de tweede hoofdvet uit de thermodynamica : 

en de toestandsverg el ijking van het medium : 

{1.2.-1) 

(1.2.-2) 

(1.2.-J) 

(1.2.-4) 

(1.2.-5) 

lf.) In een baro~pe stroming i~. d~--~ p alleen een tunetie vaa de . 

dichtheid p .Het niet-baretrope geval is algelleller en geeft de druk 

als !'unctie van de dichtheid r en de entropie s. 
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!aast deze uitgangsvergelük:ingeu. zün er DOg de volgeilde grootheden 

waarvg we veel gebruik zullen maken : de rotatie iS en de circulatie r . 
... 

De rotatie IJ , gegeven door : 

(1.2.-6) 

is een vectorveld,dat in elk punt Tan het stromeDd •ediua aaugee!t 

wat de richting en grootte is van de locale hoeksnelheid,Yaarmee 

een vloeistof- of gaselementje os zijn eigen as drW.t.Deze hoek

snelheid is gel~jk aan fiS • 

Wervellijnen,dat zUn ruimtekrommen die in elk va hun punten raken 

-aan de rotatie IJ ter plaatse,hebben o.a. de eigenschap dat ze ofvel 

gesloten z~in. ofwel eindigen op de rand van het stromend medium : 

(1.2.-7) 

Wervelvlakken worden gedefini!erd als oppervlakken die in elk van 
... 

hm1 punten raken aan de vector IJ ter plaatse. 

De circml.atie r rond een enkelvoudig gesloten kromme C( t) wordt 

gedefini~erd doo! : 

waarin C(t) een met de deeltjes meebewegende kromme is en a.h.v. 

aan de deeltjes vastzit.Via stokes is (1.2.-8) om te vormen tot : 

(1.2.-8) 
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(1.2.-9) 

va.arin S(t) een niet-gesloten oppervlak is met C(t) als rand. 

Een beke!ld theorema van Helmholtz <f l.J.) zegt dat vervellijnen 

en verveldakken steeds uit dezelfde deeltjes 'bl..ijqa bestaan oDder 

de voorwaarde : 

=o (1.2.-10) 

Algemeen geldt : 

(1.2.-ll) 

Substitutie van impulsvergelUking (1.2.-2) hierin levert na omver-

king via Stokes : 

- f Pfé}"~ ·ii .rt11 (1.2.-12) 

$/11 

Dit resultaat staat bekend als het circulatie-theorema van Bjerknes. 

HerschrUven ve het rechterlid van de impulsvergelijking m.b.v. de 

enthalpie h : 

(1.2.-13) 
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vaarv8ll de e:mcte dif'fereatiaal gegeven vordt door : 

{1.2.-14) 

dan vinden \Ie voor de circulatieverandering : 

{1.2.-15) 

We zien dat in een baretrope stroming (een bijzonder geval hiervan 

is de isotherme stroming,vaDYege de functionele athaakelijkheid 

tussen f en s) de vervellijnen en -vlakken materiMJ.e configuraties 

zUn op grond van het bovengenoemde theorema vm Helm.boltz • 

• 

. ~ ~ 

,. ,· ._ -~ 
··.'. ·; 



f 1.3. HEI.' THJ!X)R.EMA VAN HELMHOLTZ 

We bespreken in deze paragraaf het theorema v~ Helmholtz,dat ve 

in een later stadium zullen uitbreiden.De onderstaande formulering 

is die uit Appell (zie literatuurlUst achterin). 

Als een continu. meelillil beveegt en deformeert op continue vijze,dan 

gehoorzaamt deze beweging of deformatie aan bepaalde geometrische 

wetten,die een direct gevolg zijn van de continu!teit en different!eer-

baerheid van deze transformaties.We vermelden enkele van deze wetten, 

het bewUs biervan laten we achterwege. 

We bek~_~<en een gedeelte van een continu medium., dat op een tijdstip 

t = t 1 een bepaald gebied,~/ c:::: R3 inneemt. We veronderstellen dat 

eL1{ punt van het medium zodanig beveegt,dat dit continu blUft.Op 

het mor:1ent t = t 2 "> t 1 beslaat het beschoUW"de gedeelte een gebied 

;(_r R3, zie fig .1. 

t-t 
I 

fig. 1 
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Enkele directe gevolgen van de coll'tilm!teit : 

I ) We beschouwen. een reeks punten gelegen op een stuk van een con

tinue kromme 1; c ~.De nieuve posities van deze punten na de 

continue transformatie van~ naar~ ziJn; veer gelegen op een 

continu. lijnstuk~<:~.( ,dat de getransformeerde is van X, • 

II) Als de kromme~ gesloten is,is~ dat ook. 

III) We hesehouven een verzameling punten gelegen op een continu 

oppervlak Sic"f
1 

.De nieuve posities van deze punten na de 

continue transformatie van ;1
1 
naar~ liggen veer op een continu 

oppervlak ~c:: ~.t ,dat de getrsns.toraeerde van ~ is. 

IV) Als .s; c_t
1

een gesloten oppervlak is,da.n is -5c.R~ dat ook; 

en met een punt 1/t;"l, ,gelegen in het door .51 omsloten gebied, 

correspondeert een pont-? • ;t1 ,dat ligt in het door~ omsloten 

gebied en omgekeerd. 

We nemen a8.Il dat aan de bovengenoemde voorvaarden t.a.v. de conti-

nu!tei t en differentiëerbaarheid v8Il de door ons bekeken stromingen 

voldaan is. 
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Het theorema van Hellilhol ts luidt als YOlgt : 

Vloeistof- of gasdeeltjes,die zich op een bepaald moment op een 

vervellijn of vervelvlak bevinden,zullen onder de.voorvM.rde,dat 

voor de stroming geldt : 

=o 

een vervellijn of vervelvlak blijven vormem. 

Als bevijs hiervan volgt de variant van Appell. 

(1.3.-1) 

Stel dat zich op een tijdstip t = ~ eeD. verzameling vloeistof- of 

gaselementjes bevindt op een. Yervelvlak 5, .Ten tijde t = t
2 
>~ vormen 

deze deeltjes een vlak Jl op grom van eigenschap .m .We gaan bevUzen 

dat f1. veer een vervelvlak ia.Daartoe tekenen ve op het vervelvlak 

$, een villakeurige enkelvoudig gesloten krolllll.e .K, .Het binnengebied 

door /(, op ), omsloten noemen ve .11 , zie fig. 2a. 

fig. 2a fig. 2b 

Op het moment t = t 2 is /{1 getransformeerd tot kl , }, tot )l en 

~' tot _8~, zie fig. 2b. 

'~·-'' ' 

~-.. ;·· ">· :. 

·· .. ·,;.~{,lf~f~l~~.· 
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De cir,culatie over ~ ia gelijk aan nul : 

rt~J =/ ;..; =J tJ·H k = o 
K, IJ, 

(l.J.-2) 

omdat W"e z;jn uitgegaan va.n het vervelvlakJ; .Onder de voorvaarde 

(1.3.-1) blijft de circulatie over de getransformeerde van k, ,d.i./<l, 

gelijk aan nul : 

(1.3.-3) 

Maar omdat .k, (en ~1 ) Yillekeurig z!jn,volgt dat de circulatie over 

een villakeurige enkelvoudig gesloten kromme gelegen op ~l gelijk 

aan nul is.Uit die eigenschap volgt dan dat de deeltjes op 5l. een 

wervelvlak vormen, m.a.v. onder de geldigheid van (1.3.-1) zit een 

vervelvlak aan de deeltjes vast. 

Een vervellijn op het t'.jdstip t = ~ kan beschouwd vorden als de 

doorsnede van wee wervelvlakken S'
411 

en ~1 op dat moment.Deze 

wervelvlakken transformeren tot de vlakken .S:,~ en~~ ,die volgens 

het bovenstaande bevUs ook W"eer vervelvlakken zijn.De snijl:jn van 

~1 met ~1 blijft dus ook een wervell\jn,omdat op elk moment de door-

snede van twee wervelvl8kken een wervellijll is. 
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f 1.4. DE CLEBSCH-POT!M'I.A.Lm 

In Appendix A (zie ook Phillips} vordt aangetoom dat een gegeven 

veetorveld -: , gedefini~erd op een 1- en 2-samentrekbaa:r gebied en 

voldoende vaak differenti&rbaar,geschreven kan vorden als : 

(1.4.-1) 

waarin f, ~ en (J de Clebsch-potentialen genoemd vorden,die echter 

niet eenduidig vastliggen. 

Stel nu dat we een vectorveld ~ als volgt willen schrijven : 

(1.4.-2) 

We kun.'len dan voor J en ? invullen wat ve maar 'Willen (mits voldoende 

fatsoenlijk)' 'I.Taarn& \Ie dan de r ' 0( en ;1 bepalen voor het vector

veld~,: 

(1.4.-3) 

Bovenstaande overYeging gaan ve nu gebruiken om d.m.v. de Clebsch-
.-l 

potentialen het snelheidsveld v te spiltsen in drie bUdragen : 

- een bijdrage zonder circulatie, d.i. Vlf , 

- een stuk met een in de tijd constante circmlatie, hiervoor kiezen 

we in (1.4.-2) de term «~, 
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- en een gedeelte dat verentwordelük is voor de tijdsa.fh8llkelljkheid 

van de circulatie,uaarvoor ve in (1.4.-2) de term ,J'V' reserveren.~ 
Om te zien hoe we deze splitsing kunnen bewerkstelligen rekenen -we 

eerst ~uit,genoteerd in de Clebsch-potentialen en substitueren 

we dit resultaat in : 

~I {1.4.-4} 

C(l.) 

om tenslotte de verschillende b'idra.gen af te zenderen. Voor 1/[ vinden 

119 : 

Uit (J .• 2.-15) halen we : 

Kiezen we nu : 

;tJ llfs ---11'1 = At = 0 

' 
.. 

*) 
In biJvoorbeeld een 1sothe1"!11e atrollliDg hebbeD ve de tent ..8~7 Dll.lit 

tiP 
nodig, a.dat daar 71 = 0 (1.2.-15). 

(1.4.-6) 

(1.4.-7) 

(1.4.-8) 



en 

dan hebben we hiermee de bi .. ürage van het snelheideveld aan fÉ te 

Pakken.Trekken ue daarna. (1.4.-7) af van (1.4.-6) dan houden ve 

voor o{ en~ ·de uitdrukking over : 

Haar omdat de kromme C(t) willekeurig is,houdt (1.4.-10) in : 

Hieraan uordt •;oldaan door 

~Zet 
111 =o 

In de volgende paragraaf geven we een afleiding en inter?retatie 

van deze t11ee vergel!iki.ngen (1.4.-12). 

Bl2jft over een uitdrukking voor jf.we vinden deze,door (1.4.-5) 

te substitueren in de impulsvergelUking (1.2.-2),vervolgens de 

resultaten (1.4.-3),(1.4.-9) en (1.4.-12) daarin in te vullen en 

tenslotte gebruik te maken van de definitie van de specifieke 

enthalpie (1.2.-13).Dit resulteert in : 

(1.4.-9) 

(1.4.-10) 

(1.4.-11) 

(1.4.-12) 

(1.4.-13) 
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vaarin Y, een llillekeurige functie van de· tijd is. We hebben de vr!J

heid om ~ = 0 te kiezen,zodat geldt : 

(1.4.-14) 

Ve schrijven hieronder nog eens het volledige stelsel bevegingsver

gelijkingen in de Clebsch-potentialen op,samen met de continu!teita-· 

vergelijking : 

(1.4.-15) 

(1.4.-16) 

(1.4.-17) 

(1.4.-18) 

!f.!_ 
Îl- () (1.4--19) 

1f = -T (1.4.-20) 

De lezer zal zich misschien afvragen waartoe het verken met de 

Clebach-potentialen heeft gediend.Het antvoord is tvee1edig : 

I ) In Hoofdstuk 3 zullen ve de vergelijkingen (1.4.-15) t/m (1.4.-20) 

~·.' j, ,- .- >·' .• 



tegenkomen als de kanoDieke vergelijkingen verkregen uit een 

Hamiltoniaan (Broer,Lodevijk,v. Groessen) .We leidden hier in dit 

hoofdstuk deze zelfde vergelijkingen af buiten het Hamilton-. 
formalisme om. 

II) De splitsing in velden met verschillende circulatie-bijdragen, 

zoals beschreven onder vergelljking (1.4.-3) ,leidt tot een alge-

mener theorema van Helmholtz,dat in de volgende paragraaf vordt 

besproken. 
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f 1.5. mf UITGEBREIDER THmREMA VAN HELMHOLTZ 

Met het snelheideveld "'# geschreven in de Clebsch-potentialen : 

ve.arvan de keuze van a en 7 toegelicht verd in f 1.4. ,luidt de 

ui tdru.k1d.ng voor de circulatie : 

We voeren de volgende notatie in : 

r, ft) 6lr ib «' lh . A'r 
/ç(i') I 

J; 11') =i .(" . A'f 
(f(f) 

We leiden nog eens expliciet af dat door r, ·voldaan vordt aan : 

=o 

!·!et behulp van een Lagr3.llge-para:Deter schr:jven ve hiertoe : 

--
I 

= 1; jo~fr(A,f),t.J t';fF-O.,fJ,f) 
0 

(1.5.-1) 

(1. 5.-2) 

(1.5.-3) 

(1.5.-4) 

(1.5.-5) 



.. j{~~ ~~1;~)-~ ~A j~ 
0 . 0 

Voor de term !iV;s in (1.5~-6) vinden we de uitdrukking : 

()( 

7i fJ?s{. '"1 ~;,h .. f1 ~~ .. 

... ~- ( ~~ "f~~) - ("·f )foZ;J ... 

= lp $1-).. - (Pr . ~). 
( 1 e ~ / t 

Vullen we dit in (1.5.-6) in,dan resulteert : 

0 

(1. 5.-6) 

(1. 5.-7) 

(1.5.-8) 

De eerste tem in het rechterlid V!IIl (1.5.-8) is gelijk aan nul wegens 

(1.4.-lO).Het resterende gedeelte schrijven we met de indexnotatie : 

(1.5.-9) 



Via de overgang 

(1.5.-10) 

vinden ve tenslott~ : 

(1.5.-11) 

Wehebben nu bewezen dat voor een villakeurige enkelvoudig gesloten 

kromme C(t),die met de deeltjes meebeweegt,geldt: 

wat in overeenstemming is met de keuze vooy en ? in de vorige 

pa.ra.oo-ra "lf. 

(1.5.-1.2) 

We gaan nu verder net de uitbreiding van het theorema va.."l Hell:lholtz. - -De rotatie ~ van v uit (1.5.-1) wordt gegeven door : 

(1.5.-1.3) 

We definiëren nu een gereduceerd vervelvlak als een oppervlak dat 

in elk van zijn punten raakt aan de vector P'c1( • ~ ter pla.atse.Stel 

dat ten tijde t = t 3 het vlak 7j zo'n gereduceerd vervelvlak is,vaarop 

de en.'lcelvoudig gesloten kromme4ligt met binnengebied /3J , zie fig. Ja. 



fig. 3a fig • .3b 

De gereduceerde ciretüatie J; heeft op dit oppervlak de waarde nul 

(1.5.-14) 

De deeltjes die zich ten tl.}:ie t = t 3 op het vlak 7j bevinden, vormen 

even later een vlak v.Evenzo transformeert /..J naar een gesloten 

kromme I( gelegen op V, en ~ naar het binnengebied van K: G , 
zie fig. 3b.Van het vlak Vuetenue alleen dat het een materiëel 

oppervlak is.Op grond van (1. 5.-12) 

=o (1.5--15) 

kunnen we echter concluderen dat de gereduceerde circulatie r, , 
berekend over de meegereisde kromme }t,nu1 blijft : 

Hieruit volgt dat het vlak V weer een gereduceerd wervelvlak is 

onrlat i. J en dus ook /( willekeurig zlin. 

~'. ;~- - ·-

(1.5.-16) 

·~ . . 



_,,_ 

We hebben nu bevezen dat de deeltjes,die zich op een bepaald 

moment bevinden op een gereduceerd vervelvlak,op een later tijdstip 

veer een gereduceerd vervelvlak vormen,onder de voorvaarde dat de 
I 

stroming bes~~even vordt door de bevegingsvergel!jkingen (1.2.-1) t/m 

(1.2.-.3) .Op dezelfde manier van 51 • .3. kan bewezen varden dat het 

beeld van een gereduceerde vervellijn,dat is een kromme die in elk 

van zijn punten raakt aan de vector : 

{1.5.-17) 

in die punten,onder de continue deformatie van het medium veer een 

gereducee:rf.e vervellijn is. 

Als!':: r; ,d.v.z. Sen 7 zijn overbodig als Clebsch-potentialen 

vat het geval is in een barotrope strolling,sta.at hierboven het 

theorema van Helmhol tz uit f 1 • .3. 

We hebben nu voldoende gegevens verzameld om,zoals beloofd is in 

f1.4.,de wee bevegingsvergelükingen (1.4,.-12) : 

af te kunnen leiden.Hiertoe basehouven ve op het tij:latip t = t
0 

een verz8llleling deeltjes die een gereduceerd vervelvlak V. vormen 

V· • • 
o((r,t,) = 4. 

(1.5.-18) 

(1.5.-19) 
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Ev~n later vormen deze deeltjes het ~teriifle vlak V{IJ: 

VIt): 
i (1.5.-20) 

Volgens het uitgebreide theorema van Helmholtz is "{f) weer een 

gereduceerd wer1elvlak,wat de volgende relatie inhoudt : 

(1.5.-21) 

Deze relatie is v:1n toepassing op elk vla.k uit de schare Cl({~(,)= (-.sf.i 

dat o; co'.1.t::_mle r,r'jze afgebeeld wordt op een vlak uit de verzameling 

/á;l) • '011si6N,t .Op elk t~idstip t is dus voor het hele stromings-

gebied geldig : 

(1. 5.-22) 

De uitdruk.'~dngen (1.5.-22) duiden de nodige en voldoende voorwaarde 

aan Yaaronder er een functionele relatie bestaat van de vorm (zie 

Phillios ) : 

(1.5.-23) 

die locaal ook te schrijven is als s 

(1.5.-24) 



_,_,_ 

We gaan veer zitten op het vlak tl~ s 

Vfi.J . 

Stel nu d~t er in een klein gebiedje geldt : 

Dan leidt locaal inverteren van (1.5.-25) tot : 

I 

Haar dit is in tegenspraak met het feit d~t V ft.} een gereduceerd 

wervelvlak is,Yaarvoor geldt : 

Daarom kunnen "Ye dus aannemen dat : 

1/__0 
a~ -

zodat {1.5.-25) de vorm krijgt : 

V/l): 

(1.5.-25) 

(1.5.-26) 

(1.5.-27) 

(1.5.-28) 

{1.5.-29) 

(1.5.-30) 



Locaal kunnen ve deze relatie veer inverteren,vat het volgende re-

sul taat oplevert : 

Vil') . 
• (1.5.-Jl) 

Op het moment t = t 0 gold : 

(1.5.-Jl) 

w~~t af te leiden valt : 

(1.5.-32) 

Uit (1.5.-19),(1.5.-31) en (1.5.-32) kunnen ~e nu de conclusie 

trekken dat een vlak o( • C•lf•IJ~tt met de vloeistofdeeltjes meebeweegt 

Een a.11a.loog verhaal dat uitgaat van een vlak jl : Ctll#rldlt/ op een 

t\pstip t = t 0 leidt evenzo tot : 

(1.5.-33) 

(1.5.-34) 
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fl.6. IJKING VJl'T DE POTENTIALEN 

Aan het begin van f 1.4. werd vermeld dat de Clebsch-potentialen 

niet eenduidig vastliggen.In deze paragraaf be!djken we enkele keuze-

mogelijk:hede n. 

Stel dat we potentialen r ,óe 1,/J, Sen 7 hebben gevonden, die aan 

de bewegingsvergelijkingen (1.4.-15) t/m (1.4.-20) voldoen met : 

Deze potentialen zijn geconstrueerd op de manier beschreven door 

Phillips ('{, 0( en(') in Appendix A en in §1.4. (Sen?)· 

(1.6.-1) 

D~~ voldoen ook de volgende varianten aan dezelfde bewegingsverge

l_"kingen,HaarbU ~.re met /fA} een villekeurige,differentitJerbare functie 

van z·n arguoent noteren. 

I) 1' = '! ~ /fr;) (1.6.-2) 

f' .. f - ;:. rJ!s') lts' (1.6.-3) 

II) (1.6.-4) 

(1.6.-5) 
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III) ot' - I( + /f/4) (1.6.-6) 

y' - r- J~' ff/4'J?· (1.6.-7) -



-~-

H.2. HEr HIMILTONFORMALISME VOOR CONTINUE SISTIMEN 

Stel dat we het gedra,?: van een dj'113l!lisch ·systeem beschr:jven 

kunnen met een aantal differentiaalvergelükingen. 

7aa'r: is het construeren van oplossingen van deze vergelij!<:in:;en 

moeil"~< of ondoenlï_:k. Cm toch iets over de beweging van het 

s:rsteem te ::unnen ze-;p,on, kan !llen z;)l toevlucht nemen tot 

~1et •Tereenvoudizen van de V"erp;el(jkingen zo, dat een (benaderende) 

o::los:üng gevonden kan worden. 

"':'en ::...'1è.ere en el8-zantere aanpak is mo-:,eli.,lk als !llen weet C:at 

het qst8em Har:liltons is.Dit houdt m dat de bewegingsverzellj-

1c?..n :-en e12n benaalde structuur vertonen en afgeleid kunnen 

worden "J..i t de ~!arail tonfunctionaal. Door van deze structuur 

februik te mal<en kunnen soms eigenschappen van de oplossinz 

van de d. v. 1 s, zoals behouden grootheden, gevonden worden 

zon':ler ·lie 01}lossinf eX?liciet te kennen. Zijn benaderingen 

toch ncdiz, dan 1mn men deze al toepassen in de Hamil tonfuncti

onaal zelf, zo0at men de zekerheid heeft dat het vereenvou

digde systeem ook nog de ~iltonse kenmerken vertoont. 

In dit hoofdstuk t.rorden enige punten van het Hamil tonforma-

lisme belicht, meer om de gedachte te kunnen beoalen dan om 

e::act en volledig te z:jn. '7oor meer theorie en achtergronden 

vervUz'9n ue daa..r:oor ook naar èe literatuur (Goldstein, Ka bussen). 

. -.:,-



In §2.2. stippen we de volgende punten aan: algemene Hamil-

tonse bewegingsvgl, functionaalafgeleide, behouden grootheid, 

gezeneraliseerde Poissonhaak, kanonieke variabelen, een hen-

dige notatie, kanonieke transformatie. In f 2.3 • .behandelen 

we een ka..."lonieke transformatie naar afyijkingen om een gegeven 

• baan ~rfaseruimte. Tenslotte laten Ye inf2.4. ~.b.v. het 

resultaat uitj2.J. zien, dat lineariseren een kanonieke trans

formatie "tot op de orde lZ" is. 

L"l \:;)endi:x B 1.rordt ingesaan o~ het differentiëren van func-

tioM.len. Qua structuur kan de functionaal-afgeleide beschouwd 

worden als de generalisatie van de gradiënt uit de vector-

a.nalyse. 

'·! •.. 



~ 2.2. HAMILTOIIFORMALISME,DEFINIT:tm,NOTATIE 

We beginnen heel formeel : 

\-Ie beschouwen een lineaire ruimte V, waarop een inprodukt gedefini-

eerd is : 

. . (2.2.-1) 

Met~ noteren ve een lineaire operator,die V in zichzelf afbeeldt : 

(2.2.-2) 

en die antisymmetrisch is 

(2.2.-J) 

Verder vordt de functionaal H ingevoerd,die V op de reële getallen 

afbeeldt : 

11.- v-.~ 
' 

en vaarvoor geldt : 

#lul é I< 

. 
• 

(2.2.-4) 

(2.2.-5) 



De grootheid ( ~}) in (2.2.-5) vordt de funetionaslai'geleide van H 
in fiÇ V genoemd : (zie Appendix B) 

(2.2·.-6) 

en kan beschouwd vorden als een soort generalisatie van het begrip 

gradiänt.De tweede term in het rechterlid van (2.2-5) heeft dan het 

karakter van een richtingsafgeleide. 

Een dynamisch systeem vordt een Bamilt.ons systeem genoemd als de 

bevegingsvergel~jkingen geschreven kunnen vorden als : 

(2.2.-7) 

Omdat v4 antisymmetrisch is blijft de grootheid /1 behouden : 

ll[kl-~11,1- llf~c] =. 

E 

= ~ {FH ) : 1_ .A ~ ' ~~) = 0 ( ·~ , IC { ~ (I... liK (2..2.-8) 

J../ vordt de Hamiltoniaan van het systeem. genoemd en kan vaak geinter-

preteerd vorden als de energie. 

(2.2.-9) 

~- J • • 



is een behouden grootheid indien : 

(2.2.-10) 

De uitdrukking 

CFtf] 
' (2.2.-11) 

heet de gegeneraliseerde Poissonhaak van Fen G. 

Kunnen we het probleem formuleren in de zgn. kanonieke variabelen 

dan krljgen de bevegingsvergelijkingen en de operator .A een speciale 

vorm.We beperken ons hier tot het geval waarin er 2N kanonieke velden 

het probleem bepalen : 

(2.2.-12) 

~i= pl(,-1-) ::- f. N {;:f) ~·.,, l, . ... N'. r 1 ' ,,. , 1 , 
(2.2.-13) 

. Het de 2N x 2N - matrix f1 ,die nu de rol van Ul'f speelt 

0 .11. 

-.1 () (2.2.-14) 

luiden de kanonieke vergelijkingen : 



~) 

(2.2.-15) 

o:tVel : 

~ . t!ïi-
lift - ~~~· - {2.2.-16) 

, . r11 li I'~ = - -'!( 
In dit verslag hebben ve te maken met Hamiltonianen van de vorm : 

ll[,o,IJ =/;fft~ t;·) ~~~ ;{) K"Y (2.2.-18) 

V 
vaarin ve de notatie ge~~en : 

'
. ;) . - , 

J /~ := ;~ j> {2.2.-19) 

De kanonieke vergelijkingen bü deze Hamiltoniaan komen er dan uit 

te zien als volgt : 

~ . )f{. tL lt.. 
Ji f' = . - K~ PJI~· ;,.· (2.2.-20) 

.i- . - - ~I(__ .!1-l!f.-
Jl/c - . ~ 

~~ ;;,~· ~,~ 
(2.2.-21) 

Een ftmctionaal : 

:*J- - - -- ·--- ______ ,_ ··-------------------------·-· ~-------
• Jotatie uit : L Saletall , .l. ·eromer ,'l'heoretical MecàaD::I.cs, 

Jolm Vllq & SoDa ,1971 



rlJJfl =jt7t'4t' ~~.~-· tt. At' J JY 
F' I~~ I '/ ~ v 

heet een behouden grootheid als : 

Gebruik ma..l{end van (B-15) en van (2.2.-15) vinden ve hiervoor de 

ui td ru.ld:ing : 

Eet de definitie van de gegeneraliseerde Poissonhaak : 

I JF IG 
rr; 6-l = .rrol ft;s n~ o~v 

V 
is (2.2.-23) ook te schr]ven als : 

Schrijven we de kanonieke velden J,.,4{F,t)als : 

~ (~t) =! ó(F-F') ~(r;t),(V 
V 

zodat ue met (B-19) en (B-20) afleiden : 

i f~(~f) 
J i'l f;:;f) = J (F-F') f..-J 

(2.2.-22) 

(2.2.-23) 

(2.2.-25) 

(2.2.-26) 

(2.2.-27) 

(2.2.-28) 
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dan is met (2.2.-24) na te gaan dat voor de Poissonhaak van tvee 

kanonieke variabelen geldt : 

(2.2.-29) 

In Poi~sonhaaknotatie kunnen de bevegingsvergelUkingen geschreven 

worden in de vorm : 

(2.2.-30) 

Een ka.nonieke transformatie yordt gedefiniëerd als een overgang 

van de velden 'Jij. f) naar de velden J{r: ~J , Ya.aronder de Poissonha.ak 

invariant blijft : evenals voor de kanonieke variabelen geldt dan 

voor de velden Ï 

(2.2.-31) 

Anders gezegd : de be1,1egingsvergel:_ikingen (2.2.-15) hebben na de 

kanonieke transformatie naar de 1 de gedaante : 

(2.2.-32) 

De grootheid /1 is dan de Hamiltoniaan van het probleem,uitgedrukt 

in de 7 -velden.O!!!dat in de fysica de Hamil toniaan vaak de energie 

voorstelt,sluiten ve hier transformaties uit,vaarbij ~rdt overgegaan 

van een expliciet-t')ionafhankelijke Hamiltonia.an naar een expliciet 



ti}ia.f'hankelijke.Men kan dan laten zien (Kobu.ssen) dat : 

-
H[f] = N'/1 (2.2.-.3.3) 

We gaan hieronder v.:1t verder in op vergelUJd,ng (2.2.-31) ,die bes.choll\ld 

kan worden als de definitie van kanonieke variabelen. Van de kanonieke 

velden!' transformeren ve naar de velden 'J•'We kijken alleen naAr 

transformaties waarin de ji,I.J f'lmctionalen zijn van de 'J(f,t} : 

(2.2.-34) 

en waarvan de inverse bestaat : 

(2.2.-35) 

In de } -representatie hebben de bevegingsvergelljkingen de ka.nonieke 

vorm : 

[/l[f} 

'fs (2.2.-36) 

Hiervan uitgaande proberen we een. uitdrukking te vinden voor ~~6;lJ : 

. :.';;-.' 



Uit (B-8) en (2.2.-33) volgt : 

-
$11) J (g\ ( "Tr; = i7" fnJ. 

x I 

(2.2.-38) 

Substitueren we dit resultaat in (2.2.-37) dan leidt dit tot de 

uitdrukking : 

1ti~l) = f"t f"i' f(~r,;.tJ t~-~ (5tLVf)) (~){f'l) r x \ t .,. · 

(2.2.-39) 

Yenrisselen van de integratievolgorde en invoeren van de Poisson-

ha8~ doen (2.2.-39) overgaan in : 

-
~ "'{i,f) : fji' ~ tlë, f) I 11{ {$;/) 1 ( t: ){J!f) 

x 
(2.2.-40) 

We zien dat als (2.2.-31) van toepassing is,d.w.z. indien de 

7 -velden l~a.."'lonieke variabelen zijn,de uitdruk.'dng (2.2.-40) equi

valent is met (2.2.-32). 



f 2.3. TRANSFURMATIE NAAR Uri'WIJKnmm OH D'f WII..l:J1XPDRIGE GmEVm 

KRm~1E IN DE FASERUIHrE 

We gaan uit van een fl.am:i:l tons systeem met dichtheid 

;I( c ;I{(.,, .. ,,.. De· JJ'.} 
' ~ J r ' r~ 

(2.3.-1) 

waarbij de kanonieke vergelijkingen zljn. : 

c· Sll )/( tX )/( - - --· ft = i,P'. )l't' lf1ti 9Jc (2.3.-2) 

i' Jll JR L )ft 
h = -- - - - .,. ~ ~· -,,, . Jf' 

. 

' 

(2.3.-3) 

Vervolgens voeren ve de transfori!Iatie uit naar de velden 0{ en;'& , 

die gegeven uorden door 

(2.3.-4) 

(2.3.-5) 

We ve:r-onderstellen dat de f'u.."l.cties A~ en ~ willekeurig maar voldoende 

fatsoenl~iJ.{ zi.~.De bewecringsvergel:~ikingen voor de nieu"t.re variabelen 

luiden nu 

(2.3.-6) 



(2.3.-7) 

.. Us He proberen een nie1.1Ve Hamiltoniaan te vinden zo,dat : 

. J/1 oll - -- i~~·-I (2.3.-8) 

. iN 
~i<( -- -d(){l (2.3.-9) 

-
dan vinden ve zonder veel moeite de uitdrukking voor J.l : 

We hebben nu laten zien dat de overgang (2.3.-4) , (2.3.-5) een 

ka.nonieke transformatie is. 



j 2.4. REEKSOITWIKKELDro VB DE HAMILTONDICHTHEID EN DE 

GEL:mE.A..lt!SEERDE BEWFniJr.GSVERGELIJKIImm 

Als uitgangspunt nemen ve veer het Hamiltonse systeem 

;t = ;t (t" j/ ;//{) 
, ~ I I ~ 

j~' 
vit 11 )f{ - - --- . 

~ p>,;,, . ~I'' 

I/ Jk ~ )/( - ---- + --- ()!' b~ ;"i. 

(2.4.-1) 

(2.4.-2) 

(2.4.-3) 

We veronderstellen dat ve enige voorleennis bezittelt van heJv fysische 

systeem dat met de bovenstaande vergel~(ingea beschreven wordt en 

dat 1.re Heten dat de velden p en 'j, bestaan. uit een bekend stuk,met 

d&1Xop gesuperponeerd storingen van. de orde C met Je/ klein : 

.. 
t' 

/',· = 

(2.4.-4) 

(2.4.-5) 

~·Je zullen in het volgende de dichtheid ;f cntvikkelen in een Taylor-

reeks rond t :; 0 , l-Ta.a.rna uc: zullAr.. la ten zien dat b:j de k.monieke 

transforna.ti.e van f, naar ~f en p naar~~ (zie{ 2.3.) de nulde

en eerste-orde te~en van deze reeks geen rol ~eer spelen.Nemen we 

tenslotte alleen de tveede-orde ternen mee ,dan levert dit de Hamil ton-

..... 
dichtheid voor de gelineariseerde bewegingsverzel:J"ldngen voor de ~ 

"'-en de f. 
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De reeksontvikkeling komt eruit te zien als volgt : 

TJaarin : 

De uitdru..'ldcing K, is om te vormen tot : 

(2.4.-6) 

(2.4.-7) 

(2.4.-8) 

J"K 
~·· '11 I r.: ~t. 

,., "H "::o 

(2.4.-9) 

(2 • .4 .• 10) 

De eerste term in het rechterlid hiervm is te DOteren als : 

... 
' 



Evenzo is de derde term in het rechterlid van (2.4.-10) te herschrij-

ven als : 

De re3ultaten (2.4.-10) t/m (2.4.-12) substitueren we in de reeks 

'TOOr /(. (2.4.-6) : 

(2.4.-12) 

(2.4.-13) 

Op deze plaats ~~en we gebrudl~ van de transfernatie naar de storingen 

zoals deze beschreven is inf 2.J.De nieuwe Hamiltondichtheid f{ 

wordt dan volgens (2.3.-10) : 

Toegepast op (2.4.-13) leidt dit tot : 

.. ; ". 

. ... 



De term ~ in (2.4.-15) levert geen bij:lrage aan de kanonieke ver

gel'J1dngen voor jen f ,hij kan weggelaten worden.Ook de divergentie

term heeft geen inv.:..oed op de be-r,regingsvergelUkingen en kan dus ook 

weggeschrapt worden.We houden over : 

-j{ 

De kanonieke vergel ijkingen horende b!j deze niewe IIamil tondichtheid 

kr;jgen de gedaante : 

-
owl !11 

'ft = 

(2.4.-17) 

- - -
E~~· c 

[!L )I(_ !L )/( 
=- .,. . --

"~!'" )Gf'. ,(JtJ ) _, -Gf'lt 

G {-
)/(z IJ{ J.t) ~ - .,. ~ ),~i .,_ P.û• - ,,,. 

(2.4.-lS) 



Of anders geschreven : 

. )~ ft{_' ;f4 
~ "{G) -~ /1 = -~p·· li'!{ ),,. (2.4.-19) 

~· -"~ L J*i .,..p.(~) I'~ - + Kk. 'IY. .. - ;,,. 
~ 

(2.4.-20) 

Bü het lineariseren van de bevegingsvergelijkingen nemen ve alleen 

~ mee en verJaarlozen de b\j:iragen,die van de orde zijn in de ver

gel:~ingen (2.4.-19) en (2.4.-~0). 

'· . 



H.J. HET HAMILTONFORMALISME IN DE STROMINGSLDl 

§3.1. INLEIDING 

Het blijkt dat sommige vloeistof- en gasstromingen beschreven kunnen 

worden binnen het Hamil tonformalisme. We voeren in dit hoofdstuk 

enkele types hiervan ten tonele. In f 3.2. noemen we de Hamil toniaan . 

voor een issntrope stroDing , een resultaat ook al vermeld door 

Seliger en \rnitham en rigoreus afgeleid via de zgn. massa-co5rdinaten 

door Broer , Lodew!jk en Van Groessen. De bewegingsvergelijkingen voor 

dit geval zijn door ons al in hoofdstuk 1 besproken tijdens de afleiding 

en interpretatie buiten het Hamiltonformalisme om. 

De Han.:_ltoniaan uit f3.3. dirigeert een stroming van een wrUvings

loos , isotherm medium. Deze Hamiltoniaan hebben we geconstrueerd 

aan de hand vM de fysische beschouwingingen aan het begin van f 1.4. , 

vaar ue zijn ingegaan op de keuze van de Clebsch-potentialen. 

In f3.4. passen ve de resultaten uit f 2.4. toe , vaar we een wille

keurige Ha.mil toniaan ont'Wikkelden in een Ta.ylorreeka om uiteindelijk 

gelineariseerde bevegingsvergelijkingen te krijgen. Dit doen ve voor 

de isentrope Hamiltoniaan van f 3.2 •• 

Tenslotte noe~en-we in ~3.5. een poging , ondernomen door Voronovich , 

om ook incompressibele stromingen (V·F=o ) in te lijven binnen het 

Hamiltonforcalisme. 

Appendix C bevat de tveede-orde coëfficiënten van de Taylorreeks 

uit f'3.4.. In Appendix D wrden de bevegingsvergelUJcingen uit f 3.4. 

geverifiëerd. 



f 3.2 • . R»!ILTONIAAN VOOR EEN WRIJVD'GSLOZE,IIET-BAROTROPI STROMING 

In f 1.2. eaven ve de bevegingsvergelUJdngen van een stroming,die 

niet-visceus en niet-barotroop is.Na invoering van de Clebsch-

potentialen en een verantvoording van een bepaalde keuze hiervoor 

schreven ve met : 

(3.2.-1) 

de be"!egingsvergel!jkingen als 

e~ - - Ç).f, (3.2.-2) -

fl - if. v, • t 
"?~ - .t ~ T.l - .,. lV- (3.2.-3) -

~o(~ • - r;. (>" ~ (3.2.-4) 

--

(3.2.-6) 

i't : - ;;-. ~ - T (3.2.-7) 

.... ~ 



• 

Uitgaande van een formulering in massa-co8rdinaten laten Broer, 

Lodevijk en vanGroessen zien_ dat het bovenstaande systeem Hamiltons 

is (intern rapport) .ZiJ voeren de volgende grootheden in c 

(3.2.-9) 

-waarmee het snelheidsveld v genoteerd vordt als 

(3.2.-10) 

De F..amiltoniaan behorende bU deze stroming is : 

(3.2.-11) 

F.ierin is f(. de totale e::1ergie-dichtheid, die opgebouvd is uit een 

stl.L"k. kinetische energie fe ;t. , een gedeelte dat de potentUne energie 

t.o.v. de gravitatie representeert r",..., en ~en bijdrage van de 

imrendige energie e ~.Deze laatste term kan men zich indenken als 

de elastische energiê als gevolg van adiabatische volume-veranderingen 

onder invloed van de drukkrachten in een isentrope stroming 

(3.2.-12) 

De paren kanonieke variabelen,veergegeven als {q,p),zijn 

( ('. f/) 
' I (3.2.-13) 



De kanonieke vergelijkingen leveren precies de resultaten (3.:2.-2) t/m 

(3.2.-7) op.Neergeschreven in dezelfde volgorde krijgen ye : 

r~ 
[fL 4-. ;J~ - - -A'~ t)"'~ - tfr (3.2.-14) 

~~ -Ut ~ll 
= c ---I[> Jf (3.2.-15) 

/'1 = 
tflf. &. )k_ - - ~~ )(J" 'I' - (3.2.-16) 

;dt • iH - ,?lt_ _....,.._ -
~ - ~ 

(3.2.-17) 

dl - ,{/I LM. ... - -= - ~~ r)'" i? 
(3.2.-18) 

.: _l!f_ ~K ,, ~ - -tlfl' i)d (3.2.-19) 

n wa. - s.w.-,:;;:;;_>-~tM~ ••. tRs _ _.~,_., .. _.................,,._...,..,.__~..,...,..,.._...,...............,.....,_,,,.....,,,......._,. .... ~_~.,..,.."..-•. ,.",.y • .....,.•s"""'>--*""".<"""';;w: . ."...: • ...,.,.;;::.....,.,._,. -• _w_.: occ--. --



f 3 • .3. HAMILTONIAAH VOOR EEN ISOTHERME Hm-VIScmZE STROMING 

In deze paragraaf bekijken ve de bevegingsvergelijkingen voor een 

isotherm medium dat zonder vr~~ingseffecten stroomt.We kiezen de 

Clebsch-potentialen aan de hand van de interpretatie uit hoofdstuk 1 

en modificeren tenslotte de Hamiltonia.an uit f 3.2. zodanig,dat de 

hier beschouwde stroming binnen het Hamil tonformalisme gewurmd kan 

Yorden. 

Als bevegingsvergelUkingen hebben Ye : 

(3.3.-1) 

(3.3.-2) 

Omdat de temperatuur ,-constant is in het hele veld,bestaat er een 

functioneel verband tussen de entropie s en de dichtheid e : 

Dit houdt onder meer in dat de beyeging niet meer adiabatisch plaats

vindt.Stel dat zou gelden : 

=o (3.3.-4) 

Het (3.3.-3) volgt dan meteen : 
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en deze incoapressibillteit hoe.f't helemaal niet te gelden,zoals de 

algemenere vergelijking (3.3.-1) laat zien.Dat (3.3.-4) niet meer 

van toepassing is kunnen ve ook als volgt inzien.WU het medium 

isotherm blijven,dan moet er een goede varmtegeleiding mogelijk zün 

om de compressievarmte snel af te kunnen voeren. 

We zien aan (3.3.-2) dat de circu.latie een. bevegingsconatante is : 

Op g:-ond hiervan kun..'"len ue volstaan met drie Clebseh-poten.tialen 

(zie f 1.4. ) : 

Via het theorema van Helmholtz en de interpretatie van de wervel-

vla.!<ken volgt : 

Het 

ak. -(,) 
~t -

I 

en (.3.3.-8) geeft de impulsvergell&ing 

(3.3.-7) 

(3 • .3.-8) 

(.3 • .3.-9) 
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De Fiamiltoniaan (3.2.-11) is niet zonder meer te gebruiken. Ten 

eerste treedt er in het isotherme geval een koppeling op ~ssen 

(3.3.-10) 

tYee velden,die in de vorige paragr~~ de rol speelden van kanonieke 

variabelen, nl. tussen de dichtheid een de entropie .s (zie (3.3.-3)), 

terw;jl het Ha.miltonfomalisme stoelt op de functionele onafhankel:jk-

heid van de kanonieke variabelen onderling. Ten tweede kunnen 1.re 

volstaan met vier i.p.v. zes kanonieke velden : de entropie S en de 

potentiaal '1 kunnen vervallen. 

De :o.oeil:jkheid zit hem in de invendige energie ~ s) .Deze term 

stelt de elastische energie voor,ofwel de arbeid,verricht door de 

d~arachten bU adiabatische compressie 

'- /L) -/J 7/jl(' 

:::!enen H'e in het isotherme medium de vrUe inwendige energie/: 

j:se-T; 

uaarvan de exacte differentiaal gegeven wordt door 

(3.3.-11) 

(3.3.-12) 

(3.3.-13) 



dan vordt de compressie-arbeid per sec. uitgedrukt door 

De grootheid I kr'jgt nu de interpretatie van elastische energie in 

het isotherne geval. 

Construeren we nu de Ham.il toniaan : 

(3.3.-15) 

-waarin voor t!e stroomsnelheid v geschreven is : 

( 3.3.-16) 

en nemen we __ als 1~a.TJ.ol1ie.lce variabelen (q,p} de tvee paren : 

Y,.;1J (,3.3.-17) 

dan vinden we de bei<Tegingsvergel~j!cingen 

r~ 
rH vr; (3.3.-18) : - - -lf -

~ 
óll -v·Pf +Jv~--tl-~ ~ ~s (3.3.-19) -= -- --lf 

~~ - ill - v;,Asr (3.3.-20) - : 

I(S 



111 _ n 
~~ = - ~ = - ". •~fJ (3.).-21) 

en deze komen overeen met de vergelijkingen die ve aan het begin van 

deze paragraaf hebben afgeleid. 

. ~ .. " 
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i 3.4. DE TWEEDE-ORDE HAMILTONI.UN :m Eim SPECIAAL GEVAL 

In f 2..1 ... hebben we gezien dat we een algemene Hamiltonia.an kunnen 

ont'Wik.l(elen in een Taylorreeks, vaarvan ve de nulde- en eerste-orde 

termen niet relevant zijn , tentü1. de tveede-orde termen gebruikt 

wrden als nieuve Ha:miltonia.an om er de gelineariseerde bewegings-

vergelijkingen uit af te leiden volgens het kanonieke recept.We noemen 

het lineariseren van de kanonieke vergelijkingen een kanonieke trans-
; 

formatie tot op orde 6 • 

We gaan het bovenstaande toepassen op de Hamil toniaan uit § 3. 2., 

die een isentrope stroming beschrijft.Als grondtoestand,vaaromheen 

*,re storingen bek~iken,nemen ve een constante temperatuur en geen 

stroomsnelheid.De grootheden in deze achtergrond noteren we met een 

index "O" .de storingen op de grondtoestand met de tilde "N ". 

In de nulde-orde is de temperatuur uniform en constant en is de 

stroomsnelheid gel~ a.an nul.We kunnen nemen (zie {3.2.. ) : 

Voor de eerste-orde stroomsnelheid volgt dan : 

Als kanonieke variabelen hebben ve de paren : 

(3.4.-1) 

; ... · 



L~ 
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De tveede-orde termen uit de reeksontvikkeling geven de Hamil ton

dichtheid voor de eerste-orde verstoringen (zie Appendix C.) :. 

Aan de coëfficiënten in Appendix C is te zien dat,als we in de grond-

toestand wel een stroomsnelheid ongelijk nul zouden hebben toegelaten, 

zou gelden {wervelvlakk:en) : 

() -
1i /{ :/: () (3.4.-6) 

De kanonie3~:e vergel:jkingen luiden : 

(3.4.-7) 



',I ... 

.,., ... 

~ irtes! I - )T~sJ.J _ 
- { Jt ~ - # ;s I. -

= - (Tft,JJ- Tlf.,J.J) : -7 (3.4--9) 

(3.4.-10) 

Vsn deze vier vergelijkingen is alleen de la.atste nog ondoorzichtig. 

We kljken dasrom nog eens naar de exacte vergelijking voor '/= (3.2.-3). 

Daarin komt de thermodynamische grootheid : 

.t- r.s (3.4.-11) 

voor.Dit is de vrüe enth8lpie ~ .Voor de totale differentiaal van (J 

geldt : 

(3.4.-12) 

Een Taylorontvikke.ling begint da.n met : 

- I ~ ._ 
- r <~--a-s r,. ~ ('• r • ... (3.4.-13) 
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N'e~en we als onafhankelijke variabelen de \ en S i~P· v. ! en: T ,dan 

vinden w de ont"Wi.kkeling : 

(3.4.-14) 

Met dit laatste resultaat gaan we terug naar (3.4.-10) en we zien : 

waarin G de eerste-orde term in de reeksontllik:keling van 6~ s) 

voorstelt en als vanzelf tevoorsclll]n komt bU het lineariseren van 

de vergelijking (3.2.-3). 

(3.4.-15) 

In Ap~endix D hebben we dezelfde vergel1jkingen {.3.4.-7) t/m (.3.4.-10) 

via een andere weg afgeleid. 

We komen in f4 .. 5. terug op de tweede-orde Hamiltonia.a.n bij de bespre

king van de energiewet. 
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f3·5· BFSPREIING VAN VORONOVICH' liD1ILTON!A.Air VOOR Em 

JNCOMP~SIBELE STROMING 

~n poging om te komen tot een Hamiltonformulering van een incom

pressibele stroming (V·f = C ) is ondernomen door Voronovich.Hij neemt 

als Hamiltoniaan de som van de kinetische energie en de potentiële 

energie,die er in een gelaagd medium op uitvükingen vanuit het 

gelaagde evenwicht werkzaam is t.g.v. buoyaney-krachten { "op"-vaartse 

kracht, zie i4.3.) .Jammer genoeg moet h'j das.rn.a de Clebsch-potentia

len,die ook n·~ gebruikt als de kanonieke variabelen,nog aanpassen 

aan de eis : 

9·r =o (3.5.-1) 

Dit levert een extra vergel:jking op naast 'de vergelljkingen,die ver-

kregen z'm via het Hamiltonformalisme. 

~c gaan eerst in op de constructie van de potentiële energie,die 

aan de dichtheidsschommelingen, ~,om het gelaagde evenYicht, rttJ, 
-wordt toegekend .De dichtheid schr'jven "re als : 

(3.5.-2) 

Nemen we nu in de evenwichtsteestand een plukje lucht op een plaats 

~et hoogte 10 en verplaatsen we dit elementje naar een hoogte ~ , 

daar-b:i de dichtheid constant latend wegens : 



1111 76 = 0 (J.5.-.3) 

, dan wint dit plu..lrj e lucht een energie g19l ~ aan : 

i ~ 

V ~j fM!,tl' = j ( r-t•.>- ('A'l'l #1-t' .. 
f. i. 

l 

: (lofl.) j Ü-~) - J J fo ft') IÜ' (3.5.-1.) 

~0 

Net het oog op de toepassing in de Hamiltonfunctionaal schrijft 
".; 

Voronovich deze potentiële-energiedichtheid als functie van ~,die 

de rol speelt van kanonieke Yariabele.Omdat het voor ons gemakkel:j-

ker is or:: de uitdruk~·:ing,die Voronovich zonder veel uitleg geeft, 

ac~teraf te verifiëren èan om ze uit (.3.5.-4) af te leiden,geven 

ve eerst Voronovicl1 1 resultaat en gaan dit dan controleren. 

I..'l z i]n artikel wordt de inverse functie 9 van f/tJ ingevoerd 

waarna de potentiële-energiedi~~theid gegeven wordt door 

( .3. 5 .-5) 

(.3.5.-6) 

Hieruit proberen we (.3.5.-4) terug te krljgen.Daartoe gaan we als 

volgt te werk.Overgang vr.n de variabele} ,die loopt van eo tot fo+{'' 
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op de variabele l ,die het interval Ofr.J tot D7•*'f} bestrUkt, vormt 

(3.5.-6) om tot : 

~ 

• !ff!otl' f 1 ~ -,fo 4)!l-. -, j t.r~·JfJit" "' 
orc.~r> 

(3.5.-7) 

wa:arb·; gebruik is gemaakt van de weergave van lo ,dit is d·?l laa.g,wa.ar 

het cl.eeltj e met dichtheid~~+~ thuishoorl in evenwicht, als : 

(3.5.-8) 

lis H~miltoni~ wordt geponeerd : 

(3.5.-9) 



Tot zover ziet alles er nog uit zoals ve gevend zijn.M&ar om de voor-

Yaarde (3.5.-1) in te bouwen gaat Voronovich als volgt te verk.De .. 
stroomsnelheid ~ geeft hiJ veer in de CJ..ebsch-representatie : 

(3.5.-10) 

Er vorclt veronderstelt dat hierin ; een zekere functionaal van ' en 

~ is die vordt verkregen door op te lossen 

(3.5.-11) 

voor bepaalde randvoorw.arden.Dit is de extra vergelijking Ya.a.rover 

ue het aan het begin ven deze paragraaf Wden.Voronovich gaa.t du.rna. 

, verder met de kanonieke V3.I'iabelen ) en f : 

(3.5.-1.2) 

J _ lH .. n/ ) 
Ji r = - ([ - - )"' . y ( f• ~-r (3.5.-13) 

e11 verifiëert deze vergelijkingen. 

Qua structuur is (3.5.-9) te vergel~ocen met de Hamiltoniaan van de 

isotherme stroming uit f 3.3. : 

(3.5.-14) 



Stel dat we met dezelfde Clebsch-potentialen als in het isotherme 

geval zouden werken,dan levert dit 

"'- JH 
f(. f;. \t = - - -ó'f - (3. 5.-15) 

f'.t 
{!! 

= J &. - ~ ~ :' - 'r I. V - t'"- r - ltf (3. 5.-16) 

ltl 
ç>~v /-i- " .--- - -... 

'~' - (3. 5.-17) 

;s, IJL - -i/--~ . - ~ -- (3.5.-lS) 

We zien dat een overeen_~omstige structuur van de Hamiltoniaan 

nog niet hoeft te v•jzen op gel~jksoortige kan.onieke velc1en. 

'We sluiten è.eze pa.ragr!laf af met de opmerking dat ook w~j niet 

t:cten hoe ve è. e incompressi bili tei t binnen het Hruni1 tonformalisme 

uoeten persen. 



H.4. DE GOLV:mt m DE ATM:>SFEm 

f 4.1. JNLEIDnTG 

Een gedetailleerde uiteenzetting van de golfbevegingen in de atmos-

feer valt buiten het kader van dit a.fstudeeNerk. Daarvoor venrijzen 

'We naar de boeken van bijvoorbeeld : Eekart , Lighthill , Tolstoy en 

Verniani. 'We geven hier slechts een schets van de versehUnselan 

acoustische en gravitatiegolven , vaarbij ve ons beperken tot die 

aspecten , die voor ons relevant zijn. Wat 'We uiteindelijk zouden 

~Tillen onderzoeken is of de zgn. Boussinesq-benadering (zie H. 6.) 

zoals gewoonl'jk toegepast op de zwartekrachtsgolven , uitgevoerd 

kan ~.rorden binnen het Hamiltonformalisme {zie H.2. en H.J.). 

Daarvoor is het allereerst nodig dat ve 'Wat meer grip krijgen op 

de fysica achter deze goli"verschUnselen , zoals de drijvende mecha

nismen Cf4.3.} en de essentiële kenmerken van een atmosfeer , die 

deze golven toelaat ({1+.2. en f4.4.). We kijken ook naar de geline

ariseerde vergelijkingen <f4.4.) omdat de bovengenoemde Boussinesq

bene..dering pas uitgevoerd wordt na linearisatie. Tenslotte bespreken 

'We de energiehuishouding van de eerste-orde storingen en het karak

ter van de Hamil toniaan behorende bU de gelineariseerde bevegings

vergel~ikingen ( f';.. 5. en Appendix E ) • 

~· ,· 

• -· .... "t. 



§ 4.2. DE ATM'>SFEBR GESTILDU> 

Een exacte beschrUving van de luchtlaag,die onze aarde omhult,is 

niet alleen veel te moeilük,maar ook niet noodzakelijk.Daarom vordt 

in de meteorologie de atmosfeer zodanig gestyleerd,zo~at alleen 

die kenmerken overblijven,die esaantilel zijn voor de beschrijving van 

de bestudeerde verschijnselen. 

In goede benadering kan de atmosfeer beschouw worden als een homo

geen ideaal gas in hydrostatisch evenvicht onder de gravitatiekracht. 

Dit heeft tot gevolg dat de atmosfeer een continu,verticaal gelaagd 

medium is.De werkelijke toestand van de gaslaag kan gezien wrden 

als een schommeling om deze evenvichtstoestand. 

We verwaarlozen visceuze en electramagnetische effecten.Beide worden 

belangrUk er met toenemende hoogte, zljn verantwordelijk voor demping 

van atmosferische bewegingen en hebben invloed op de varmtehuishouding. 

Naast de warmte-opname uit zonnestraling wrden ook de effecten van 

de aardrotatie en de kromming van het aardoppervlak genegeerd,vat 

inhoudt dat we ons beperken tot verschijnselen op voldoend kleine 
r 

tUd- en lengteschaal. 

We geven hieronder enkele thermodynamische relaties voor een ideaal 

gas,waarvan we in de rest van dit verslag regelmatig gebruik zullen 

maken : 

(4.2.-1) 

(4.2.-2) 



vaarin : 

cz. = 
0 

MMu.d .. I' f-r:. c(IW~I. 

(4.2.-4) 

{4.2..-5) 

{4.2.-6) 

Het hydrostatisch evenwicht wordt bepaald door de volgende verge-

lijking : 

(4.2.-7) 

Voeren iTe de schaal hoogte B in : 

(4.2.-8) 

dan vinden ve met (4.2.-1) als oplossing voor {4.2.-7) : 

(4.2.-9) 

I 

T6) (j!it' ) et~) .. rt.t.J jû,) ~ -~ .Bt.t') 

• 

(4.2.-10) 



De even'Wichtsentropie vinden ve na inverteren vaa (4.2.-.3) en gebruik

maken van {4.2.-10) en (4.2.-5) ·: 

s = s f 
0 

(4.2.-11) 

:·c .::i• ,•, ', 
. '.'"'.~ · .. • 

. \:. . .~·~· . . 
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§ 4.3. lARAltTER VAl DE GOLVJI' Il DB A'l'M)SFII'Jl 

Met elk golfverschijnsel zijn een evenwichtstoestand en een terug

driJvende kracht,werkend op uitvijkingen vanuit dit even"Wicht,geasso-

ciëerd.De golven in de atmosfeer treden op rond het hydrostatische 

evemdcht.De atmosfeer wordt in deze bescholl\ld als een compressibel, 

verticaal gelaagd medium, vaarin een homogeen zvaartekrachtveld heerst. 

We kunnen tvee mechanismen aanduiden,die verantwoordelijk zijn voor 

de terugdrijvende krachten op de ui wijkingen. 

In de eerste plaats is er de elasticiteit van lucht.Gol.fbevegingen, 

die gepaard gaan met expansie en compressie lwaarvan ve aannemen 

dat deze adiabatisch,dus zonder dissipatie,plaatsvinden),zijn de 

acoustische golven. 

Ten tweede hebben '"e te maken met de werking van de .Arcldmedeskracht 

(opwaartse kracht,in het !bgels : buoyaney) als gevolg van de gravita-

tie en de verticale gelaagdheid van de atmosfeer.Om de gedachte te 

kunnen bepalen schetsen we het volgende beeld : 

We beschouwen een gas of vloeistof in rust onder invloed van de 

zwaartekracht 1· In dit medium is een lichMJn ,[ ondergedompeld 

(zie fig. 1,.1). 

Ji ------

fig .. 4.1. 



Op elk oppervlakte-elementje /A van L verkt een drukkracht t!F, -gericht langs de normaal n op het oppervlak : 

•..raarbij de dru.lc ! op hoogte .f gelijk is aan het gevicht van een 

verticale kolom,gevuld met het medium,met een doorsnede van een 

oppervlakte-eenheid, lopend van hoogte ~ naar liG • Integreren ye 

~!;..3.-1) over het gehele oppervlak van 1:, ,dan leidt ~it tot een op-

wanrt2 gerichte kracht,verkend op het lichaam,ter grootte van het 

door ~ verplaatste gewicht aan vloeistof of gas.Als ve met f./~) 

de dichtheid van het medium noteren en met f.c de \constante) dicht

heid van het lichaam,dan luidt de uitdruk..ldng voor de totale,door C 

ondervonden kracht : 

Golfbevegingen in de a.tmosfeer,die hoofdzakelijk door dit t"t-reede 

mechanisme gedirigeerd worden,heten interne zwaartekrachtsgolven 

(gravitatiegolven) ,i-raarbU de buoyancy -werkt op de dichtheidsfluc

tuaties rond het gelaagde eventdcht. 

In de praktijk be!nvloeden beide effecten elkaar.Zo zal een plukje 

lucht,dat in een geluidsgolf adiabatisch gecomprimeerd wordt,een 

grotere dichtheid dan die van zijn omgeving krijgen en zakken.!venzo 

zal een elementje dat op een interne zwaartekrachtsgolf ligt en een 



ui twljking met verticale component krUgt, terecht komen in een omgeving 

met a.f'W'ijkende dichtheid • .Als gevolg hiervan zal het elementje een 

( adiabatische) volumeverandering ondergaan. 

Een belangrijke grootheid die naar voren komt in de beschrijving van 

interne zva.artekrachtsgolven is de BrUnt-Taisnä-f'requentie (B.V.

f'req. ) UD • Dit is de frequentie w.armee een volume-elementje in 

een verticaal gelaagd medium om zün evenwichtsstand gaat oscilleren, 

onder invloed van de buoyancy-kracht, als het op adiabatische wijze 

eenkleine,verticale uitwijking heeft gekregen.Deze terugdrijvende 

kracht is een gevolg van het dichtheidsverschil tussen elementje 

en omgeving t.g.v. de gelaagdheid en de adiabatische volumeverandering. 

voor een ideaal gas kan worden afgeleid (zie Eckart) 

of vat anders geschreven : 

(4.3.-4) 

De indices •on in (4.3.-3) en (4.3.-4) duiden de even'W'ichtstoestand 

aan. 



5 4.4. DE GELINEARISEERDE imGELIJKINGEf 

De gravitatiegolven,vaarvan ve een beeld geschetst hebben in de 

vorige paragraaf, vcrden wiskundig beschreven door de vergelijkingen 

(1.2.-1) t/m (1.2.-5) .Omdat dit stelsel nogal inge'W'ik:keld in elkaar 

zit : gekoppeld,partiëel,niet-lineair,geven sommige auteurs (Eckart, 

Lighthill,Tolstoy) de voorkeur aan benaderiDgen d.m.v. lineariseren. 

wu bespreken hieronder het eenvoudigste geval daarvan : wee-dimen-

sionaal,isotherme evenYichtstoestand zonder achtergrondstroming.Deze 

aanpak leidt tot een stelsel gekoppelde lineaire differentiaalver-

gel~kingen met constante coëfficiënten en hiermee is makkelijker te 

spelen. Aan de orde komen de dispersierelaties voor de acoustische 

en interne zwa.artekrachtsgolven en van twee speciale gevallen. 

Deze gelineariseerde vergel;~ingen dienen als basis voor de behan-

deling van de normal modes {H.5~) en van de zgn. Boussinesq-bena-

Zoals hierboven is vermeld gaan we uit van de vergelijkingen (1.2.-1) 

t/r: (1.2.-5).0!:ldat we de atmosfeer hesehouven als een ideaal gas, 

'.mnnen we de il1uendige energie e specificeren d.r.~.v. {4.2.-2) en 

(4.2.-3).0ok kunnen ue de adiabatische vergelijking (1.2.-3) vervangen 

door een equivalente vergelUking 

(4.4.-1) 

~raa.rin de geluidssnelheid <;. gegeven wrdt door (4.2.-4) .We schrijven 



voor de verschillende velden de nulde-orde evenvichtstoestand (index 

non ) en de eerste-orde verstoringen (met de tilde "•" ) neer als 

volgt 

(4.4.-2) 

(4.4.-3) 

0 i;f,=tJ) 
I I 

(4.4.-4) 

De nulde-ordes z:jn afkomstig uit het hydrostatische evemricht. In 

een isotherme atmosfeer kr'jgen f• en ('.de vorm : 

(4.4.-5) 

(4.4.-6) 

met de schaalhoogte B : 

B= (4.4.-7) 

zoals af te leièen valt uit (4.2.-8) t/m (4.2.-10). 

1/e vormen het lineaire stelsel in drie stappen : eerst substitueren 

ue (! ... 4.-2) t/m (L,.J~.-4) in de niet-lineaire vergelijkingen en behouden 

alleen de eerste-ordes na uitverking,dan trekken ue de continu!teits-

~----------~-------------------· -·~----·-
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vergelijking en de vergelijking (4.4.-1) samen en tenslotte voeren ve 

de notatie in : 

I 

Het volgende stelsel komt tevoorschijn : 

We zoeken naar oplossingen van de vorm : 

eveneens voor r ' ~ en ;; ~De karakteristieke vergel:jking van het 

stelsel levert de dispersierelatie : 

(4.4.-8) 

(4.4.-9) 

(4.4.-10) 

(4.4.-ll) 

(4.4--12) 

(4.4.-13) 

(4.4.-14) 
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Deze dispersierelatie splitst op in een imaginair en een re~el deel. 

Het imaginaire deel : 

(4.4.-15) 

leidt tot : 

(4.4.-16) 

..!-
De keuze ec• .tB rechtvaaxdigen we door te eisen dat er golven L'1. alle 

richtingen raogel';k zijn.Vervolgens substitueren we dit resultaat in 

het reële deel.Dit levert de dispersierelatie : 

(4.4.-18) 

(4.4--19) 

Het®- en het€)-teken in (4.4.-17) corresponderen resp. met de 

acoustische golven en met de interne zwaartekra'chtsgolven.De term 

onder het wortelteken is altijd >O. 

-~--·' 

···' 



--y-
Voordat we het dispersieplaatje tekenen geven ve~enkele relaties, 

die daarbij yan nut kunnen zljn.Voor kleine ///komt een Tayloront

t-r.i..k1--eling van (4.4.-17) tot : 

:Het (4.4.-17), (.';..4.-20) en (4.4.-21) zijn de volgende lL"lieten uit 

te rekenen : 

(4.4.-20) 

(4.4.-21) 

~- k 
IJ.. ti) Ie-. t:J t.J,. (") r: y" ~ 1-'-t;, I. 

"1 
.t ... o =o 

.,t,;.. JtJ lJ•'· ~- J~..>~o 
J-.o ;i . -VQ &. "' M4::': l ) J .. o JA - 0 

~ . 
Lu., 

Q.tl.) 
~"j., 

o/.1)-~ I ,_.IA • tJ' lt-. .. co ." . 
~ }~- ~ Jq. -
" .. 11' ;J. • 0 i ... ,. 77 =c • 

(!t•4--22) 

We geven nu de dispersiefi~~ur : 
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Het is interessant om tegelijkertl)i met bovenstaande figuur de dis-

persisrelaties van tvee speciale gevallen te bespreken.La.ten ve in 

het stelsel (4.4.-9) t/m (4.4.-12) de geluidssnelheid '0 naar onein-

dig gaan en volgen ve daarna dezelfde procedure,dan levert dit de 

dispersierelatie : 

L 
B 

De factor ]fhierin stelt de incompressibele B.V.-frequentie voor 

c 

De grafiek van deze dispersierelatie ziet eruit als volgt 

-
_j,--rd~;#l_:~~.·'~·.· •" -·· 

·:,'lfll_ê,~ -

~~~~~ 
_.,..,~ 

, 
fig. 4.3. .. 

Dit is een manier om de acoustische golven te elimineren. 

(4.4.-23) 

(4.4.-24) 

De afleiding van de dispersierelatie voor het geval ve s~~onmelingen 

bek;jken rond de stationaire evenwichtstoastand van een isotherm, 



gelaagd medi'QJil zonder zvaartekracht (geen buoyaney-e.f'fecten) verloopt 

wat omslachtiger.Nemen ve een gelaagdheid in f• en r• aan van de vorm : 

(4.4.-25) 

(4.4.-26) 

waartussen het verband bestaat • 

(4.4--27) 

en vullen ve dit in de gelineariseerde bevegingsvergelijkingen zonder 

gravitatie in,dan zUn deze vergelLkingen om te verken tot een stelsel 

in de variabelen : 

- """ ,lt,IJ 
(4.4.-28) 

Substitutie hierin van de vlakke-golfoplossing levert uiteindelUk 

de dispersierelatie : 

(4.4.-29) 

waarvan de grafiek in onderstaande figuur is weergegeven. 



fig. 4.4. 

We kunnen de lezer voor meer informatie verwUzen naar Tolstoy. 

Een opvallend kenmerk,af te leiden uit de figuren 4.2. t/m 4.4., 

is dat als de golflengte ~- 7 in de buurt van de schaalhoogte a 
of ~ komt,de atmosfeer zich gaat gedragen als een golfpijp. Voor de 

acoustische modes treedt er een afsnijfrequentie op.~ vergelijkbaar 

gedrag vertonen de geluidsgolven in een golfgeleider met rechthoe

kige doorsnede (Tolstoy) .Ook de frequentie van de interne Zllaarte

krachtsgolven gaat atvijken van de B.V.-frequentie als de golflengte 

eenmaal in het gebied rond de schaalhoogte zit. 



~4.5. DE ENERGIEHUISHOUDDlG VOOR DE EIRS!E-ORDE STORllfG!I 

De algemene,niet-lineaire energiebalans van de isentrope stroming, 

beschreven door de vergelijkingen (1.2.-1) t/m (1.2.-3) luidt 

!iftr,.~#r· *f"f-J t r.lt~t,',.rorttr--Jrl .. 

= - 9·fprJ (4.5.-1) 

Deze vergelijking is,door gebruik te maken van de impulsvergelijking 

(1.2.-2) ,de continuitei tsvergeliJk:ing (1.2.-1) en de thermodynamische 

relaties bü het herschrijven,om te vormen tot 1 

tls 
- =o llt (4.5.-2) 

Zoals Eekart opmerkt kan d.m.v. het toepassen van a toringarekening 

op (4.5.-1) de energiebalans van de eerste-orde storingen alleen 

niet geconstrueerd worden.De tweede-orde ontvikkeling van (4.5.-1) 

bevat nl. naast termen zoals : 

, (4.5.-3) 

,dit zijn resp. de kinetische energie en de energiefiux van de eerste-

orde verstoringen,ook termen waarin de weede-orde verstoringen voor-

komen : 

(4.5.-4) 

.;, 

\' 



De. kva.dratische uitdrukking in de storingareaks kan dus niet bere-

kend t,rorden met de eerste-orde uitdrukkingen, zoals de gelineariseerde 

impulsvergel Uking, alleen. De constructie van de energie balans voor 

de eerste-orde storingen alleen,uitgaande van de gelineariseerde 

impulsitet,de gelineariseerde continuiteitsvergelUking en de geline-

ariseerde adiabatische vergel~King,vordt beschreven in Eekart en Gossard 

~n Hooke.Wij geven hier alleen het resultaat dat in ons geval,geen 

stroming in de evenvichtstoestand,luidt : 

(4.5.-5) 

~raarin W dt-; energiedichtheid van de eerste-orde storingen voorstelt 

... 
en r dn energieflux 

... 
I= 

_.. --pv 

(4. 5.-6) 

(4.5.-7) 

De energiedichtheid V uordt gevormd door de sommatie van drie bi]-

dragen 

- Een gedeelte dat de kinetische energie voorstelt 

(4.5.-8) 

Een sttL~ dat de elastische energiedich~~eid in een ideaal gas 



representeert; : 

(4.5.-9) 

Ye geven hiervan een ~!leiding als volgt.De potenti~le-energie-

dichtheid van een gas wrdt gedefiniëerd als de arbeid, verricht 

op een volume-eenheid door de overdruk,d.i. ~-fo , bij adiabatische 

compressie.Per volume-eenheid geldt : 

(4.5.-10) 

Hiernaast gebruiken we ook de vergelijking van een adiabaat voor 

een ideaal gas door het punt ~Jf•) : 

(4.5.-11) 

~Ia integratie van (4.5.-10),waarin (4.5.-11) gesubstitueerd is, 

vinden we : 

Schr :jven we nu : 

;= /• ., ~; + ~~,. ~~J) 

r :: {'o ,. e f "" ~(>~ ~ #~z) 

(4.5.-12) 

(4.5.-13) 

(4.5.-14) 



·•·· -~~ .. 

-~-

dan bl\jkt na invullen hiervan in (4.5.-15) de elastische energie 

~ te zijn : 

(4.5.-15) 

.Deze uitd~~king is met een resultaat,dat af te leiden is uit 

(4.5.-11) : 

c (4.5.-16) 

om te vormen tot 

(4.5.-17) 

De tenn van de orde ~ stelt de gezochte bijdrage voor. 

- Een b:_idrage als gevolg van de buoyancy-kracht : 

(4.5.-18) 

Ook hiervan geven we een afleiding. In V erniani wordt de uitdruk-

kingvoorde B.V.-frequentie opgesteld.Aan een volume-elementje 

vordt vanuit evenwicht in de gelaagde atmosfeer een kleine ver

ticale ui tvUldng ) gegeven, zodat het in een omgeving met een 

andere dichtheid terecht komt.Dit elementje ondergaat daarbU 

een adiabatische expansie (of compressie) .Wordt dit velumetje 



losgelaten,dan zal het om zijn evenwichtsstand gaan oscilleren 

met de B.V.-frequentie.Dit vordt beschreven door de volgende be-

vegingsYergel'lking : 

(4.5--19) 

vaarin f• de dichtheid is van het plukje lucht in zijn evenvichts

situatie.De potentiële energie,die hoort bU deze harmonische ver-

gel;_lking;wordt gegeven door : 

(4.5.-20) 

Gebruiken we de gelineariseerde adiabatische vergeluKing 

(4. 5.-21) 

die we een keer integreren : 

s. - {'f!f) j (4.5.-22) 

dun levl?rt herschrijven van (4. 5.-20) op 

(4.5--23) 

Voor èe isotherme even~Qchtssituatie vinden ve met (4.2.-11) 

(4.5--24) 
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Vanuit het oogpunt van de energiebeschouwing is het interessant om 

ook eens te k;jken naar het resultaat van f 3.4 •• In die paragraaf' leid

den we de gelineariseerde Hamiltonvergelijkingen af door een Taylor-

ontwi.'l{keling van de Hs.mil tondichtheid af te kappen na de kvadra.tische 

termen.Deze kwadratische Ramiltondichtheid (3.4.-4) drukken we uit 

in de meer aanschouweLjke velden~, S en iF en krijgt dan de gedaante : 

Als evenwichtstoastand kiezen we het isotherme ideale gas.~1et de 

relaties uit f 4. 2. vinden we dan : 

(4.5.-25) 

(4.5.-26) 

De eerste term in het rechterlid van (4.5.-26) identificeren we als 

de kinetische-energiedichtheid,de tveede als de dichtheid van de 

elastische energie.Schrjven we m.b.v. (4.2.-5) voor CV: 

l. I -
'" = 1i r-' (4.5.-27) 

dan luidt hiermee de derde term : 

(4. 5.-28) 
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VergelUleen ve (4.5.-28) met de buoyal'ley-term (4.5.-24) dan komen 
I 

ve in de eerste een factor f tekort.De laatste term uit (4.5.-26) 

heeft geen equivalent in de energiedichtheid IJ uit (4.5.-6) .We 

r~en dus concluderen dat de Hamiltondichtheid voor de gelineari

seerde bevegingsvergelijkingen ~ niet overeenkomt met de energie

dichtheid van de eerste-orde verstoringen IJ'. In Appendix E gaan 

ve na dat ~ evenals V voldoet aan de balansvergelijking : 

(4.5.-29) 
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H.5. DE NORMAL MODES VOOR DE GOLVEN IN DE ATMJSFEER 

In dit hoofdstuk vcrden in de1 rond het isotherme,bydrostatische, 

stationaire evenvicht gelineariseerde,vergelijkingen de interne 

zvaartekrachtsgolven ontkoppeld van de acoustische golven.Deze 

exacte ontkoppeling gebeurt met de zgn. normal modes.De reden 

waarom we dit hebben gedaan,is dat we meenden hierop terug te ku-~

nen kon€n blj de bespreking van de Boussinesq-benaderingen in H.6 •• 

Dit is niet meer gebeurd,o0k al omdat de uitdrukkingen van de nor

mal modes niet echt daartoe uitnodigen.Wel hebben we nog het 

F..am.iltonse karakter aangetoond dat gelUk is aan dat van de harmo

nische oscillator. 

-;;._ . ., ,. 



f 5.2. CONSTRUCTIE VAN DE NORMAL M>DES 

In f4·4· kregen ve,na lineariseren rond het isotherme hydrostatische 

even~cht zonder achtergrondstroming,het stelsel 

(5.2.-1) 

(5.2.-2) 

(5.2.-3) 

(5.2.-4) 

vaarin de notatie is gebruikt : 

, (5.2.-5) 

Dit lineaire stelsel liet vlakke-golfoplossingen toe van de vorm 

(5.2.-ó) 

"""- -en evenzo voor P, 11 en v.Na. substitutie van deze vlakke golven is 

het stelsel (5.2.-1) t/m (5.2.-4) m.b.v. de matrimotatie te schrij-

ven als : 

_ .. ", - .......... ,_-



" -,11/3 JJJ{.w .. fi, "' ~ () 0 ·~ 

,. 
-t-Ic/ I -ç,~~iH~-i8J A 

p () 0 p 
--c4- - • 

"' () -,-/. 0 " k I( 

I 
.1- {i 4J .... -~ a- ~~- .,. -~. () 0 v IJ 

( 5.2.-7) 

De dispersierelatie geeft vier waarden voor lJ =IJ(~~) , te weten 

( 5.2.-8) 

waarin de $-index correspondeert met de acoustische golven en de 

E> -index met de interne zwaartekrachtsgolven. 

Deze IJf-,ft.) zUn te beschouyen als de eigenvaarden van het stelsel 
t 

(5.2.-7) bU vaste 111 en ~.Omdat de eigenvaarden tvee aan tvee ver-

schillend z\jn,moet er een stelsel van onderling lineair onaf'hanke-

l~~e eigenvectoren bestasn.Dit geeft de mogelijkheid om het stelsel 

(5.2.-7) op diagonaalvorm te brengen.Het probleem is dan in de zgn. 

normal modes geformuleerd. 

We gaan nu deze normal modes bepalen. We beginnen met de invoering 

v~ de volgende schrUfwUze : 
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""' 11. 6t.l f} 
I I 

Ptk,~:,tl 
.-.. ( 11,~, ,, _.., . .,.. 
vfJt,t,IJ 

en : 

~ 

De vector /voldoet aan de verge1:jkin.g : 

-~(1,."~ 
Pil• IJ I , 

~ (~,'*, /'} 
;; (~,-,1/ 

(5.2.-9) 

(5.2.-10) 

(5.2.-11) 

warin /... de matrix in het rechterlid van ( 5.2 .-7) voorstelt. L be-
• -

zit vier verschillende eigenvaarden l (zie (5.2.-8)) : 

(5.2.-12) 

met buöehorende eigenvectoren : 

(5.2.-13) 

Met deze eigenvectoren is (. op diagonaalvorm te brengen. 



Noteren we met 6 de matrix va8.1"'9"811 de kolommen de eigenvectoren 
.a .. 
,. ZcJll : 

dan vind2n we de diagonaalvorm voor L als volgt : 
• 

.. , 
/) . ~ = 
- w 

Definiëren we verder : 

dan volgt met (5.2.-11) : 

-lJ.( 
:11 

Formeel hebben we nu de acoustische en de interne tak ontkoppeld. 

(5.2.-14) 

(5.2.-15) 

( 5.2.-16) 

(5.2.-17) 

De A, en ~.t ztln te kiezen als behorende bij de interne tak, À.J en À, 

als behorende bU de acoustische tak. 

Het is eenvoudig om de eigenvectoren te bepalen.Geschreven op de .. ~ .. ~ BJ. , Cp, ~«4 en 4ev -basis luiden deze : 

. ' 



a~.) = (5.2.-18) 

Vullen ve hierin (5.2.-12) in dan valt de' structuur op van de eigen-

vectoren behai-ende bij één tak. Voor de inteme tak vinden ve een 

patroon : 

oe 

t : á.(-,iJ) = 
I • ' 

; • Ä (,.liJ ) .. ti 
:l - _, (5.2.-19) 

-& 

De eigenvectoren van de acoustische tak vertonen een soortgelijke 

opboUY : 

á = a. f-t u ) = J f I (5.2.-20) 

-r 

De matrix /( krijgt zodoende de volgende gedMnte : 
C' 

. ' . .. . . . ·-~ 

. . 

·.~:;:.;;-j~'ái~~d;;tt~:~~1k. 



-- ~ 
-e 
-i 
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Deze structuur van de transform'ltiematrix &. vereenvoudigt het 
• -

(5.2-21) 

zoeken ma.r de componenten van ( in hoge ma.te.Gaa.n ue dan nl. uit 

van : 

en lossen ue deze vectorvergel 'jking op :::tet de regel va.n Cra.mer, 

b:jvoorbeeld voor de eerste component t; : 

(, = 

(5.2.-22) 

(5.2.-23) 

,dan z)1 dankz'} de opbouu van ! via. de rekenregels voor determinan

ten een flink aantal nullen te krügen in zouel de tellerdeterminant 

als de noemerdeterminant van (5.2.-23).Voor de overige componenten 
.a 

van {geldt een analoge procedure.Dit levert uiteindelUk : (zie 

de volgende pa.eina.) 



~ . ' 
:' ,• 

: ~~ ::-- ·.; •. \ . ~· 
,"'-1,: .. , .. 

warin : 

o( = L ?,8 t;--1) - J: I IJ_
1 

.,. t'iw/ &~.J_J 

~ .. 4_1 
( ,,. ; 

1 
1- tiHÇ) 

(5.2.-24) 

( 5.2.-25) 

( 5.2.-26) 

(5.2.-27) 

(5.2.-28) 

(5.2.-29) 

(5.2.-30) 

(5.2.-31) 

;,-.-o 
- '· .. -- ; .·.:·t." :._·-

--.. >---~-.-



(5.2.-32) 

(5.2.-33) 

In ontkoppelde vorm zien de bevegingsvergelijkingen er nu uit als 

(5.2.-34) 

(5.2.-35) 



f 5. 3. DE NORMAL MJDES mi HEr HAMILTONSE KARAK'ml 

We gaan in deze paragraaf laten zien dat elke tak een Hamiltons 

systeem op zich vormt.Daartoe basehomren we de bewegingsvergelijkin

gen van de interne tak (5.2.-34).Deze zijn te schrijven als : 

~l((+t;J • -l.}l (I,~~) .. (5.3.-1) 

rltl(l,-~) l (/,-~) ... -(.) - (5.3.-2) 

Defini~ren we nu 

j: .• <~~ . "' ... K·{ ~ I . 
I 

(5.3.-3) 

/t ;: t; -~ j /~;=((-4~ (5.3.-4) 

dan is gemak:-:el~jk in te zien dat de vergelijkingen (5.3.-1) en (5.3.-2) 

te kr:.;gen z:jn uit de Hamiltonia.an : 

(5.3.-5) 

Ook valt uit (5.2.-34) zonder veel moeite af te leiden dat de 

volgende ui tàrukking een behouden grootheid is : 

(5.3.-6) 

. - ·~ ' 

~:. , .... : 

·· ;;~.9~Ji&J~~lt·'· ;c 



Voor de andere tak verloopt de beschouwing geheel analoog. 

We kunnen ons afvragen vaarom iedere tak afzonderlijk een H8Jllil tons 

systeem vormt.Een antvoord hierop kan zijn dat in elk systeem,dat 

beschreven wordt door lineaire vergelijkingen met ttp.onaf'hankelijke 

coäffici!nten,er geen energieuitYisseling kan plaatsvinden tussen 

tvee verschillende frequenties,dus ook niet tussen de tvee takken 

(zie fig. 4.2.).XL~e tak is zodoende een gesloten systeem. 



-9J-

H. 6. DE BOUSS:IlfFSQ-Bl!2UDERIIGl!1f 

s 6.1. INLEIDING 

In de beschrijving van zvaartekrachtsgolven past men gevoonlijk een 

zogenaamde Boussinesq-benadering toe in de bevegingsvergelijkingen 

om de acoustische golven , die als niet-relevant beschouwd vorden , 

te elimineren. We vermelden in dit hoofdstuk tvee benaderingen , die 

in de literatuur onder de naam "Boussinesq-bena.dering" bekend staan 

en die we voor het gemak (Boussinesq I (Van Duin) en Boussinesq II 

(Lighthill) zullen noemen. Beide benaderingen starten met het line

ariseren van de bevegingsvergelijkingen , waarin dan later bepaalde 

termen verwaarloosd ~rden. 

We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er meer benaderingen 

onder de nanm "Boussinesq" in omloop zUn. En dat de hier toege~aste 

è a.a.rui t bestaan dat de termen die een makkelüke oplossing in de weg 

staan , uit de ve;:gellikingen worden weggelaten , waarna achteraf 

naar een rechtvaardiging van deze procedure vordt gezocht. Deze ver

antvoording is gebaseerd op het afschatten van grootte-ordes. Het 

l~]kt ons een aanpak voor mensen met een diep inzicht en/ of veel lef. 

In f 6.2. geven ve de Boussinesq-I-benadering en een mogelijke verant

uoording hiervan.. ~t geven we_ de oJ>:lo_s~il:tgen. van de bevegings

vergelijkingen rond het isotherme , hydrostatische evenwicht zonder 

a.chtergrondstroming. Hetzelfde doen ve in f6.3. voor de Boussinesq

II-benader:ing. We sluiten mat {6.4. dit hoofdstuk af met de vraag 



., •. 
of een Boussinesq-benadering de Haailtonse kenmerten intact laat. 

Ofschoon lle het antwoord hierop sehuldig moeten blijven , kunnen ve 

er toch wel wat over zeggen : een Boussinesq-systeem blijkt niet te 

voldoen aan energiebehoud. 

-.; 

(·-· 



16.2. DE BOUSSINESQ-BmADERING I 

Deze Boussinesq-benadering start met het lilleariseren van de verge

IJkingen (1.2.-1) t/m (1.2.-3) rond het hydrostatisch evenwicht met 

eventueel een horizontale achtergrondstroming : iJ::/(6)~ ,alles tvee

dimensionaa.l. We geven de storingen rond dit evenvicht veer in de 

notatie van {4.4.-2) t/m (4.4.-4). 

De volgende stappen leiden tot de Bousainesq-benadering I 

- ~ - - t - De velden () , f, U en W" wrden van het 2- ~omein overgebracht 

naar het 1-o-domein d.m.v. Fouriertransformatie. 

- De a.coustische golven vorden geglimineerd door de geluidssnelheid 

L;, naar oneindig te laten gaan. 

- Uit het stelsel vergelUkingen,da.t ve nu hebben verkregen,'W'Ordt 

één gevone differentiaalvergelijking voor de verticale component 

van de verstoringssnelheid geconstrueerd. 

-In deze gevone differentiaalvergeluH±ng voor~{~)staan twee termen 

die we liever zouden missen.Zij wrden dus veggela.ten.Aa.n het eind 

.r- van de ze paragraaf komen ve terug op de mogelijke verantvoording 

hiervan. 

We gaan nu de bovengenoemde punten nalopen en beginnen met het ge

lineariseerde stelsel : 

(6.2.-1) 

{ 6.2.-2) 

- :~; 

·j;'~~~~~' 



(6.2.-3) 

(6.2.-4) 

In dit stelsel substitueren we de vlakke-golfoplossing : 

( 6.2.-5) 

"""- -en evenzo voor / , 11 en V • We vinclan : 

(6.2.-6) 

( 6.2.-7) 

(6.2.-8) 

(6.2.-9) 

De volgende stap bestaat uit het elimineren van de acoustische golven 

door de g~luidssnelheid oneindig groot te veronderstellen.Vergelü-

king ( 6.2. -9) transformeert dan tot : 

',, . 
..&o." • 



(6.2.-10) 

Met deze vergelijking en met (6.2.-6) vinden we 

. /- !fi; - -
I ~ 11 ,.. I( .t - V· pr = 0 (6.2.-11) 

We hebben nu het onderstaande stelsel gekregen : 

(6.2.-12) 

(6.2.-13) 

(6.2.-14) 

( 6.2.-15) 

""' ' Om de gevone differentiaalvergelijdng voor W{;,.}te maken gaan ve als 

volgt te werk : we substitueren (6.2.-12) in (6.2.-13) om a te e1i-

mineren,dit levert : 

Vervolgens differentiiJren ve (6.2.-16) naar .f,vaardoor va in het 

.. 
'" 

" .. .,:-;_ : . ~' '' 
: .. '. 

', . ~ ... 

(6.2.-16) 

·' 



. _/•: 

rechterlid een term met;~· krUgen.In (6.2.-14) staat ~ uitgedrakt 

. in de velden è en ;;.Via (6.2.-15) kan rgeschreven wrden als een 

uitdrukking in i;. Zodoende vinden we uiteindelUk de gevone differen

tiaal vergelijking voor iJ : 

(6.2.-17) 

In de laatste stap tenslotte vorden twee termen veggelaten uit de 

bovenstaande vergel~iking.Di t zün : 

zodat ve overhouden : 

Deze vergelijking kunnen ve nog vat compacter schrUven m.b.v. de 

incompressibele B.V.-frequentie : 

'• ;: 

(6.2.-18) 

( 6.2.-19) 

( 6.2.-20) 

. ;.. . ' 

...... __ .... ''· 

. fî ; ... ' • ' ' ''''·i'; :~~~:;·~~itf~f~li:,;~~~~~~:i!!t} 



Hiermee wordt (6.2.-19) : 

(6.2.-21) 

We zullen nu mogelJke voorvaarden afleiden vaaronder het wegstrepen 

van de twee termen (6.2.-18) gerechtvaardigd kunnen vorden.Voor het 

gemak kiezen we de isotherme atmosfeer als evenvichtstoestand.Hier

in heeft de dichtheid de verdeling (zie{4.2.) : 

( 6.2.-22) 

waarin de schaalhoogte /3 voorkomt : 

B: (6.2.-2.3) 

De eerste term uit ( 6.2.-18) kunnen we nu schrUven als : 

(6.2.-24) 

Indien we veronderstellen dat veranderingen in irtt) zich over klei-.. 
nereafstand:m dan de schaalhoogte B doen voelen.,kan ( 6.2.-24) ver

waarloosd worden t.o.v. de eerste term uit (6.2.-17) : 

( 6.2.-25) 

Dit is een redelijke veronderstelling als ve bedenken dat /3 in de 



orde van grootte ligt van 10 km en het merendeel van de interne 

zwaartekrachtsgolven een golflengte heeft rond de 1 á 2 lcrn.(Lighthill) 

De tweede tem die we weglaten 

( 6.2.-26) 

vergel.Dken we met de laatste term in (6.2.-17) 

( 6.2.-27) 

· We kunnen (6.2.-26) verwaarlozen t.o.v. (6.2.-27) indien geldt 

(6.2.-23) 

dus als merkbare variaties in de achtergrondstroming ~~~)optreden 

binnen een afstand in de orde van grootte van B. 

Het is eenvoudig nn te gaan dat de algemene oplossing van dit 

Boussinesq-stelsel,met als evenwicht de hydrostatische,isotherme 

atmosfeer zonder achtergrondstroming 11" ,gegeven wordt door 

met 

( 6.2.-29) 

(6.2.-30) 



.... ,OI-

. 
kbc1~f) = j ~ ( (etS~ ,.4-.e·~J-) /lb.-t.~l-} (6.2.-31) 

. 
Jfx,~f) = 1~ () pAJ ;s ((~"~Ae.·f11--J/t~Jt-vl) (6.2.-32) 

PtvJJ ... ;"f!;~' ( A.~-rsJ- ~ C: e"~o) .ed~Jt -vl-) ( ó.2.-33) 
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~ 6 • .3. DE BOUSSINESQ-Bl!NADERmG II 

De tweede Boussinesq-benadering (Lighthill) is minder algemeen toe

pasbaar dan die uit f 6.2 •• Ook hier wordt uit gegaan van de rond het 

hydrostatisch evenwicht gelineariseerde bevegingsvergel~jkingen,maar 

men laat geen nulde-orde achtergrondstroming toe.De benadering be

staat ook hier uit het weglaten van wee termen uit de bevegingsver

gel~~ingen.We beperken ons tot het tveedimensionale geval. 

De lineaire ui tgangsvergelUkingen zljn : 

( 6.3.-1) 

( 6.3.-2) 

( 6.3.-3) 

waarin veer : 

... v = ( k' () if) 
I I 

(6.3.-4) 

De constructie van ( 6.3.-.3) lichten ve hieronder toe : 

De gelineariseerde adiabatische vergelijking luidt in ons geval : 

( 6.3.-5) 



l 

Hierin substitueren ve het hydrostatisch evenvicht : 

( 6.3.-6) 

vat resulteert in : 

(6.3.-7) 

Deze ui tdrulddng herschr]ven ve als : 

(6.3.-8) 

De B.V.-frequentie (4.3.-3) zit hierin vezverkt : 

' 'i = ( 6.3.-9) 

zodat '<Te (6.3.-8) kunnen omvormen tot : 

(6.3.-10) 

vermenigvuldigen met f links en rechts levert ( 6.3.-3) op. 

De Boussinesq-benadering bestaat nu hierin dat in de continuïteits

vergelJdng (6.3.-1) è"t venraarloosd vordt en in de adiabatische 

vergelljking (6.3.-3) de term f. ft: .Het stelsel komt er dan uit te 
0 

zien als volgt : 

~· '<r '~ '~ 

•• ~··' :. ï ,;_ ·:-· ._ . 

. ~~:; ... .... · t; ~ :.s.>;~':·;i:.~" 



V. r{.#J =o ( 6.3.-11) 

(6.3.-12) 

tli (6.3.-13) 

Om te zien wat voor soort oplossingen er mogelUk z~jn, voert Lighthill -de verticale component van de massaflux foY apart in : 

( 6.3.-14) 

De ~-component van ( 6.3.-12) Yordt dan genoteerd als 

( 6.3.-15) 

Door de divergentie van (6.3.-1.2) te nemen en daarna (6.3.-11) te 

gebruiken uordt verder gevonden : 

( 6.3.-16) 

Vervolgens Yordt de Laplace-operator toegepast op {6.3.-15),Yaarna 

in dit resultaat (6.3.-16) verwerkt vordt.Dit geeft : 

( 6.3.-17) 
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Tenslotte volgt na een keer differentiUren naar/ van (6.,3.-17) en 

gebruikmaken van (6.,3.-1.3) en (6.,3.-14) : 

l ~ 

r:: -<i fxx (6.3.-18) 

Als de B.V.-frequentie 'i ona.fbankelUk van de hoogte ~ is,zoals in 

een isotherme atmosfeer,laat (6.,3.-18) oplossingen toe in de vorm 

van vlakke golven : 

(6.3.-19) 

met 

(6.,3.-20) 

- - ..... "' In dat geval vinden we voor I( , 1J', f en / : 

( 6 • .3.-21) 

( 6.3.-22) 

(6.3.-23) 

( 6.3.-24) 
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We moeten nu nog aangeven wat er achter het weglaten van~ uit 

{6.3.-1) en~-~ uit {6.3.-3) zit.We bekijken eerst het verwaarlozen 

van (\ t.o.v. V.ff.~) .Volgens (6.3.-13) is ~ van de orde van grootte 

V'lll !:!1. Ï . We vergelijken deze term met één van de termen die in 

( 6./-ll) overbl'"'ven :~.Als tf te verwaarlozen is t~o.v.;'f , 

".J'jst dit op golfgetallen die groot z:_jn vergeleken met ;4 ,en dus 

op golflengtes die klein z'jn t.o.v.q .Vervolgens bekljken ve het 

verwaarlozen van de term~~ uit (6.3.-J) 

We laten links en rechts de Laplace-operator verken 

( 6. 3.-25) 

( ó. 3.-26) 

Daarnaast nemen ve (6.3.-16) en differentiëren deze uitdrukking een 

keer naar t : 

(6.3.-27) 

Dit laatste resultaat ververken ve in (6.3.-26) 

(ó.J.-28) 

We zien aan ( 6.3.-28) dat het vegla.ten vanfRuit ( 6.3.-25) neer-

•'·.-.- ~ ~,.:.. _ ... 
'•.:\.,, I 

'.;• _,.., 



komt op het venraarlozen van -~ë~~ uit ( 6.3.-28) .Dit is aannemelijk 

te maken door te stellen : 

wat betekent dat we golfgetallen beschouwen die 
L 

en dus golflengtes die klein zijn t.o.v. t· 

(6.3.-29) 

groot zijn t.o.v.-{~ 
~ 

Tellen ve nu de twee kritische maten voor de golfgetallen op,dan 

volgt met uitdruld:ing (4 • .3.-3) ,die de B.V.-frequentie "~ geeft, : 

(6.3.-30) 

Dus voor golflengtes die klein zijn vergeleken met de schaalhoogte B 

is voldaan aan de voorwaarden vaaronder deze Boussinesq-benadering 

geldig is.Het bovenstaande is slechts bedoeld om deze veronderstel-

ling aannemel 'jk te lla.ken. Lighthili geeft hiernaast een meer viskun-

dige afleiding.Deze laten we hier achtervege. 



We hebben gezien dat de gelineariseerde bewegingsvergelDKingen z]n 

af ~e leiden uit een Hamiltoniaan {{3-4.).v1e kunnen ons nu a.f'vragen 

of de Boussinesq-benaderingen,die gepleegd varden in de gelineari-

seerde vergel~xingen,al toegep~st kunnen vorden in de tveede-orde

Hamiltoniaan uit f3.4 •. M.a..v. vertoont het systeem n.a de Boussinesq

benadering nog het Hamiltonse karakter1 

B;j het onderzoeken hiervan stuiten ve op een aantal moeil'Jkh,eden. 

De eerst :noeil 'jkheid is al dat de kanonieke variabelen minder aan-

schow.rei:Jce grootheden z'jn dan èe velden "' ren ;:',va.armee ve mak

kelijker kunnen verken.Een t-weede moeil'jkheid is dat in bside Bous

sinesq-benaderingen een differentiaalvergelüking voorkomt -waarin 

geen t:._ëafgeleide staat.Deze vergel:jking is dus niet via het kano-

nieke formalisme te krJgen en zou apart bügevoegd moeten worden 

zoals op de manier van Voronovich ( f 3. 5.). 'Wij vinden deze mogeliJkheid 

te ver afd-walen. 

Dit en het onelegante karakter van de Boussinesq-benadering doen 

vermoeden dat een afleiding vanuit de tweede..orde-Hamiltoniaa.n van 

§3.4. indien mogel;jk,meer zal omvatten dan vat termen daaruit -weg

strepen. 

Toch kunnen we er vel vat over zeggen naar aanleiding van een energie

beschoU\oTing.In f4.5. gaven ve de energiebalans behorende bij de eerste 

orde verstoringen : 

waarin W de energiedichtheid voorstelt 



( 6.4.-2) 

Vullen we in (6.4.-1) de vlakke-golf-oplossingen van de Boussinesq

benaderingen,(6.2.-29) t/m (6.2.-33) en (6.3.-21) t/m (6.3.-24),in, 

dan zien we het volgende. De term iV wordt gel Uk aan nul omdat in 

de kvadraten de complexe a-machten elkaar doodslaan.De divergentie-

term wordt echter niet gelijk aan nul.M.a..v. : de Boussinesq-systemen 

voldoen niet aan het energiebehoud (6.4.-1). 

Om dezelfde redenen voldoen ze ook niet aan (4.5.-29),d.i. : 

( 6.4.-3) 

met ~de Hallliltondichtheid uit f3.-4 •• In. f4.5. ontdekten ve dat~ 

ongelUk is aan IJ uit ( 6.4.-2) .Dit laatste is erg jammer.Zouden 'te 

~hebben kunnen interpreteren als de totale energiedichtheid,of 

(6.4.-3) als de energiebalans,dan zou een Boussinesq-bena.dering een 

expliciet-tijdafhankelijke Hamiltoniaa.n hebben ge,ist,die niet door 

het veglaten van termen uit~ te verkrijgen is.We belUndigen deze 

paragraaf met de aanbeveling dat er naar de interpretatie van 

(6.4.-3) gezocht dient te vorden • 

. . ~ , .. , ' 
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W~t hebben we bereikt 

-1- We hebben de kanonieke vergelijkingen voor een isentrope stroming 

(j3.2.) af kunnen leiden buiten het Hamilton~ormalisme om (H.l.) 

en een interpretatie kunnen geven aan de kanonieke variabelen. 

Als belangrljkste stap kwalll daarblj naar voren het splitsen van 

het snelheidsveld in zün verschillende blj:lragen aan de circulatie 

~1.1~.). 

-2- Als nevenresultaat b:j -1- hebben we het theorema van Helmholtz 

Cfl.J.),rlat een verband aangeeft tussen materiële vlakken en 

•.rervel vlakken, kunnen generaliseren (f 1. 5.) 

-3- De splitsing van het snelheideveld in z:jn cirealatiebijdragen 

leidt ook naar de juiste afleiding van de kanonieke vergel:jkingen 

voor een isotherme stroming (f3.3.) 

-i;- He hebben voor een willekeurige Hs.miltoniaan laten zien dat de 

gelineariseerde bevegingsvergelijkingen z!jn at te leiden uit de 

tweede-orde term uit de Taylorreeks van deze Hamiltoniaan ({2.4.) 

-5- Punt -4- hebben we toegepast op de isentrope Hamiltoniaan uit 

f3.2. :het gelineariseerde systeem is weer Hamiltons. 
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-6- We signaleren het verschil tussen Hamiltondichtheid en energie

dichth~id voor de gelineariseerde bevegingsvergelUkingen ~4.5.) 

-7- Voor het geval ve uitgaan van een isotherme atmosfeer in hydro

statisch evenwicht zonder achtergrondstroming hebben we de 

normal modes bepaald van de acoustische en interne zwaarte

krachtagelven ( H. 5.), vaarvan ve veer het Hamil tonse karakter 

hebben belicht. 

-8- Voor de Boussinesq-benadering I vonden we een mogelijke ver~~t

voording en ve hebben laten zien dat hierb!j {evenals bij de 

Boussinesq-benadering II) niet voldaan vordt aan energiebehoud. 

{ 6.2. en 6.4.) 

Aanbevelingen 

-1- Onderzocht dient te vcrden hoe incompressibele stromingen met 

het Hamiltonf'ormalisme beschreven moeten vcrden Cf3.5.) 

-2- Er moet gezocht \rorden naar de fysische interpretatie van de 

Hamiltoniaan voor de gelineariseerde vergelijkingen en van de 

balans i..t.t ~ '9.(15') =o ( f 4. 5. ) 

-3- Er dient verder gezocht te worden naar het antvoord op de 

vraag of Boussinesq-benaderingen het Hamiltonse karakter 

aantasten (H.6.) 

. ' ... ···.··.' 
'" 



APPErniX A. DE CLEBSCH-POTl!STIILl!N 

We beschouwen een vectorveld ~(r, t) in R3 gedef'ini~erd op een 1-

en 2-samentrekbaar gebied G- .Als V gegeven is kan men een drietal 

Clebsch-potentialen bepalen zo,dat geldt : 

(J..-1) 

We gaan eerst uit van het vectorveld IJ : 

(l.-2) 

Dit veld heeft de eigenscháp dat zijl divergentie gelijk is aan nul : 

(A.-.3) 

Hieronder wordt bewezen dat als een continu dif'ferenti~erbaar vector-

veld eigenschap (A.-.3) bezit dit geschreven kan worden als : 

\A.-4) 

Het bev\js dat volgt is grotendeels overgenomen uit Phillips • 

.. 
Zij IN gegeven door : 

(.1.-5) 

In elk punt ':t~ G wrdt de kromme die aan de vector ;:j raakt bepaald 



door de vergelijkingen : 

(A.-6) 

Uit deze vergel~jkingen zijn in het algemeen twee onafhankelijke in.te-

graaloppervlakken te vinden : 

lt, fr,t) • c, 
I 

(A.-7) 

Elk van deze oppervlakken stelt een vlak voor dat in elk van zijn 

-' punten raakt aan de vector U ter plaatse.Dit betekent dat zowel 

V~ als V~ loodrecht op 4Î staan.Dan bestaat er een scalarveld 

À :X{~f) zodanig dat 

Laat er nu een II.J{~I} bestaan vaarmee U, en ~ een kromlijnig 

coördinatenstelsel voor G vormen.Dit houdt in. dat : 

~ 
Voor de divergentie van W geldt het volgende 

Op grond van (A.-9) leiden we hieruit af 

(A.-8) 

(A.~) 

(A.-10) 
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(A.-ll) 

Voeren ve nu de volgende notatie in 

(A.-12) 

dan kun.."len we voor Q« schrijven : 

(A.-13) 

en hiermee vinden we tenslotte 

(A.-14) 

Stel nu èat we erin geslaagd zUn om op bovenstaande vïjze een D( en 

een~ te vinden voor een gegeven vectorveld ~.riet z&l duidelijk zijn 

dat dit op oneindig veel manieren kan,omdat er oneindig veel scharen 

van integraaloppervlakken te kiezen zijn.Dan resteert ons alleen het 

vinden van de f-potentiaal,die moet voldoen aan : 

(!.-15) 

We beëindigen deze appendix met een voorbeeld. 

Door te werken met het beeld van integraaloppervlakken van het 
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Z:-vèld lvervelvlakken) ,is voor een snelheidsTeld ~(r,t) 

een volgende Clebsch-representatie te vinden,vaarbU de vlakken 

et• C•IISIJJ en t•c~rJ-Mt materiële vlakken voorstellen : 

(A.-16) 

1- = V ( llft11 )Jc # t t ( llu)-llft))'l + (ltU.)-kt~.iJ P6:-ltá)l-) 
(A.-17) 

Ofscoon het snelheidsveld ~ zelf stationair is in het hier gegeven 

voorbeeld,vertonen de Clebsch-potentia.len toch een expliciete tijds

afhankelijkheid, wt in te zien is als men denkt aan de fysische 

interpretatie van de meebevegende vervelvlakken uit Hoofdstuk 1. 



APP:Elrnii B. HET D!li'Fml!ITI!REN VIN FUNCTION.ALEIJ 

In deze appendix worden enkele eigenschappen van het differenti~ren 

van tunetionalen aangevoerd,die ve in dit verslag hebben gebruikt. 

Voor meer informatie zie Kobussen en Rosen. 

Een functionaal beeldt een bepaalde verzameling C van functies af 

op de re~le of complexe getallen.We beperken ons hier tot functie-

nalen van de vorm : 

( 3.-1) 

Een functionaal )["J heet continu in I( als geldt 

)lil(+~/] • )lu] (B.-2) 

~.raarb;· U en I weer aan bepaalde eisen voldoen m.b.t. bovengenoemde 

verzameling C. We zullen eisen dat de variatie / op de rand van V 
gel :.]k aan nul is. 

Een functionaal )[11] , continu in 11. ,heet differentiëerbaar in U 

indien we kunnen schrijven : 

}[tt#6/l- Jfw] {.1 (ilJ 
€ =; f6) Ók / Îlc. 

V 
(B.-.3) 

De factor te in de integrand van tB.-.3) wrdt de functionaalafge-

leide van ) naar k genoenrl.We merken op dat vergelijking (B.-.3) 

dezelfde vorm heeft als de richtingaafgeleide van een differentiëer

bare vectorfunctie,en dat de functienaaiafgeleide c:~ op dezelfde 



vijze behandeld kan worden als de gradilnt. 

Hieronder volgen enkele eigenschappen van de t'unctionaaldifferentiatie. 

I) Het is een lineaire operatie : 

{B.-4) 

II) De operatie voldoet aan de produktregel : 

( B.-5) 

III) De operatie voldoet aan de kettingregel.We leiden dit af voor 

de volgende vorm van de t'unctionalen : 

)fU~tJJ =- j) ( ~, 2., .. .) «~c (B.-6) 

V 

(B.-7) 

waarb!j w in ( B.-7) de ".t n afzonderlijk genoteerd hebben als 

zUnde een parameter : } is een .functionaal van de f'unctie k(J} 

en een f'unctie van ~ • We nemen verder- aan dat l- als functie 

van X ,en I( als functie van / ,alsmede hun afgeleiden ver

dwijnen aan de randen van de integratiegebieden.We gaan hier

onder afleiden dat geldt s 

(~) = J r/f-Jff!;) ~ 
V 

(B.-8) 

·• ~ -· .. 

·. ~· 
.,· 



Af'leiding : 

Per definitie geldt : 

(B.-9) 

en evenzo : 

(B.-10) 

Het (B.-10) kunnen w schrijven : 

Resultaat (B.-11) substitueren ve in j[ i~~/} 

:· 
We kunnen. nu het volgende uitrekenen : 

) { i-[llf~E,}] - ){2-[11)} : 
~ 

• f!o f[il~t .. JH/1 r!!:JttL .. D~'JJ-)bc.J]J. 
k 

= J ;, t/!-)tB (!tJifJ< .. ;,; !{f)f!!-)R'Irt/1= 
V J( k V 

(B.-13) 
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IV) Differmrt.illren naar eem paraaeter in een tunctionaal. 

We hesehouven de volgende functionaal : 

(B.-14) 

en we gaan afleiden dat geldt : 

(B.-15) 

Per de fini tie : 

~- f J = E ... 0 f F[lt(~ll't)~·ft>l J - FfM(Jt,''"')/11 .,. 

.,(,je, 
+ ~ .. o f { Fl~tlJt,ft-~)i I] - FftA{~I-J; 11} 

(B.-16) 

De eerste terDL in het rechterlid van ( B.-16) is gelijk aan j1 . 
Om te zien vat de tueede term oplevert herschrUven ve : 

(B.-17) 

Met definitie (B.-3) is deze tveede term uit (B.-16) te noteren 

als : 

(B.-18) 

··'··· 
~ ..... !- ..... 

~: '. !.• 
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Optellen van de tvee termen geeft tenslotte de uitdrukking 

(B.-15) terug. 

v). Een speciaal geval. 

We beschouwen de .f'unctionaal : 

(B.-19) 

Toepassen van de definitie van de functionaalafgeleide (B.-3) 

geeft : 

(B.-20) 

'·.,··. 

.. ·,. 



I 
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APPPNDII C. DE TAILORCOZFFICmiTiN VOOR DE ISmrrBOPE HAMn,TONIA.IN 

Ten behoeve van de berekeningen aan de gekvadratiseerde Hamilton

dichtheid uit f .3 .4. volgen hieronder alle tveede-orde co~ffici&ten 

in de Tayloront'Wikkeling van de Hamiltoniaan in {J.2.,uitgeschre"len 

in de velden e• ,v;, en s •. Volledigheidshalve vijzen ve erop dat in het 

geval dat ve in f .3.4. behandelen. (de grondtoestand isotherm en zonder 

achtergrondstroming) veel van de cotJ.trici&ten gelijk aan nul vorden. 

J'ft tv. -\'t;J" .L )p~r JTre.sy ~ ) rtf_ s~ ( c.-1) - = ;;et r• 1 t~~ 1(' 
0 

- .z~ }e • .,_ eo ~s • 

v·K 
1f 111< .. fo (Vf. -~). ~· ( C.-2) 

()'I( 
.1- ) ;Tf+J'l s; ;r~A-j ( c.-J) - CO {Pf.-~ ·P7 • .,. ~f • - (i; ;s o &rJ~ = 

#'ft 
• .L ~-~ (C.-4) ---~' ~ . . 

~'/(_ 

(t ~- .v" ( c.-5) -9k -

;'ft I .L ;rft,Jlf {c.-6) ~- f. fi· .v" ., ('- ;s -

}'{( 

'"";fr 
• fo 'i,t (C.-7) 

)'-t' 

;f,;J,~.>, = ~ ~ • ~-"· {t (C.-8) 

. I 
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''fl' 
;~" j)lft : d. 1t = f· s. 4t (C.-9) 

(C.-10) 

(C.-11) 

( c.-12) 

( c.-13) 

(C.-14) 

( c.-15) 

( c.-16) 

( c.-17) 

(C.-18) 

(C.-19) 



Z/{_ - ct. #') ., 

).f:t ~ - (i: I7J tf• • Sc~ ~~· ( c.-20) 

Jtr_ 
J~h: ~ ~ ~~,. ·~.,. "~f· ( c.-21) 



APPl!m>IX D. DE GELINEARISmiDE KANONI:EXE VERGELIJKINGl!N AFGELEID 

BUITEM HET HAMILTONFORM.ALISME OM 

In f3.4. worden uit de k<.;adratische Hamiltoniaan,die bestaat uit 

de tweede-orde termen van een reeksontYikkeling,de gelineariseerde 

bewegingsvergelijkingen gemaakt.Al was het alleen maar om deze te 

verifi~ren,we leiden ze in deze appendix af op een andere manier. 

Daartoe gaan 'I-Te uit van de gelineariseerde impulsvergeliJking voor 

het geval we een isotherme,stationaire grondtoestand van een ideaal 

gas in hydrostatisch evenwicht beschouwen,zonder achtergrondstroming 

(D.-1) 

He schrijven de eerste-orde stroomsnelheid op dezelfde manier als 

gebeurd is in (3.4.-2) 

(D.-2) 

~e zien met (D.-1) dat voor de eerste-orde circulatie geldt 

(D.-3) 

zodat we in overeenstenning met de kanonieke vergelijking (3.4.-9) 

nemen : 

. -r (D.-4) 

We substitueren (D.-2) in (D.-l),maken gebruik van (D.-4) en ve 



-I ti""-

vinden voor ? : 

(D.-5) 

Het één oog op de kanonieke vergel:jking (3.4.-15) proberen we in -(D.-5) enkele termen in het rechterlid te laten vallen onder een V<r : 

Hiermee herschrUven we (D.-5) tot : 

Wat resteert is het wegpraten van de drie laatste termen uit het 

resultaat ( D .-7) .Dit doen we als volgt. We schrijven de S
0 

en /• in 

de drie termen als functies van r. en ro 

(D.-6) 

( D.-7) 

~ Tf?J.vr. -~ ~~vf· -f.111_vr = 
0 

" l'o { {: + f !tt -f $ft J 

In (D.-8) vallen de gradi~ten VT" weg wegens de isotherme eis. 

Voor het.resterende gedeelte in (D.-8) kljken we naar de algemene 

toestandsvergel:jking van het mediUI:l in de vorm : 

(D.-8) 



Voor de eerste-orde storing ~ noteren ve : 

(D.-10) 

Hiermee herschrijven ve het rechterlid van (D.-8) : 

Tenslotte maken ve gebruik van eén van de relaties van Maxwell uit 

de thermodynamica,die af te leiden is uit de vrije energie I: 
-d!r r) :1 I ;Ie fe,rJ , ë' ')T (D.-12) 

IU.eraan zien ve dat het rechterlid van (D.-11) gelijk is aan nul.We 

vinden zodoende uit (D.-7) : 

(D.-13) 

en, zonder verlies van ~gemeenheid 

(D.-14) 

Hiermee hebben \Ie de vergelljkingen (3.4.-9) en (3.4.-10) buiten het 



Hamiltonf'ormalisme om afge1eid.De juistheid van (3.4.-7) en (3.4.-8) 

is zonder meer in te zien na het lineariseren van (1.2.-1) en (1.2.-3). 

.;.·. 



APPFm>II E. ~ VOLDOJ!!r AAN Di BEOUDSWEr 

In deze appendix tonen ve aan dat ~ : 

~ = fr,.tr• ~ f ~ 4.1 
, t r ( ~c:-) • (i? (-ie.. r.) 

(E.-1) 

d.i. de Hamiltondichtheid voor de,rond het stationaire,isotherme, 

hydrostatische evenvicht,gelineariseerde vergell~ingen van de isen

trope stroming van een ideaal gas, als functie· van ~, ~ en V gehoor

zaamt aan : 

( E.-2) 

IA ~3.!;. Yerd afgeleid dat de bevegingsvergel1jkingen,gef'ormuleerd 

in de kanonieke velden,(3.4.-7) t/m (3.4.-10) equivalent zijn met : 

~ a- tJl}' >' ~ P,.6,. 

- - 6.. sf .,. v ~.~- • o 

We gaan nu i~ uitrekenen 

(E.-3) 

(E.-4) 

{E.-5) 

kA; = tt.i·~ ,. ~ rri ,. (~}rs; ,. t;k r.)tr;s~-r;;J 
(E.-6) 



•,._. 

We substitueren de vergelUkingen (E.-3) t/m (E.-5) in (B.-6) vat 

leidt tot : 

l. _!AJ(tOI. lT:. ) kK.t = i·f-vl + (lo Y;.)- (f. v.F +if4 ~ f+~ r ~ 
~lö ((~}- (lr.) ) 

- i;j ilf Cv t .,. ]fë; { = 

:: -f..VJ - (V· i) ( c,.1{ + -!:- ;-) ,. V (f 1:. + 

L L ft- ~.7;, ~ - ~ ,lt. -
- (1- Ç ~ - 11C., K ~ S - Cv -,t~ l + 

!5 ~Iu -) 
- }f c., ~~ (' (E.-8) 

Door gebruik te maken van (4.2.-3) is de tveede term in het rechter

lid van ( E.-8) te he_rschr\jven tot : 

( n .:) { '~ .!!- ,...) - (w :t:j ( .?Aj ~ ,. ~rIJ. .!- r-} = 
r· ". <;, f .,. Cv ~ - '. , ~ r . r lf I" I . c., 

-!... _, ( à.j- & ~i-} l.p ~) (.i#-1 ~ ?l.j -) 
- \!· .,., 1 f! • r + fo 1 r . s = ~ . ~ ~ (', r .,. v t 0 s- =-

-= (v.p) 1 (E.-9) 

Voorts ztjn in de factor na ;:;: in (E.-8) de eerste twe termen samen 

te nemen volgens : 

. . . . ~:. 



L ( lè I ~~. ) L ( .. !Ej ~) _ 
= (lo ISf. -;t; • ('. (4 Jr • #-t -

"' .t~ Álo : r He" ~.t (E.-10) 

waarin we ~eer (4.2.-3) hebben gebruikt.We zien nu dat de twee eerste 

termen in de genoemde factor wegvallen tegen de laatste term in de

zelfde'factor,zodat we van (E.-8) nog overhouden op dit punt 
., 

In de isotherme,in hydrostatisch evenwicht verkerende atmosfeer 

geldt (zie ook f 4.2.) : 

(E.-11) 

(E.-12) 

(E.-13} 

Vullen '!.Te hiervan de afgeleiden naar .tin (E.-ll) in,dan houden we 

precies ae gezochte relatie over : 

(E.-14) 

_.'-
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LIJST VAN VEEI-GEBRUIKTE SYMBOLEN 

I 
~ 
!t 
J.l 
/( 

J 

-r 
.t 
s 
i 
T 

lineaire,antisymmetrische operator 

schaalhoogte 

geluidssnelheid 

soortel :jke varmte bU constante druk 

soortelJke varmte bü constant volume 

specifieke invendige energie 

specifieke vr~je energie 

valversnelling 

specifieke vrije enthalpie 

specifieke enthalpie 

Hamil toniaan 

Hamiltondichtheid 

golfgetal 

golfgetal 

massa per kmol van ideaal gas 

druk 

kanonieke variabele 

kanonieke variabele 

plaatsvector 

universele gasconstante 

specifieke entropie 

t!jd 

temperatuur 

snelheid 

potenti~e energie in het gravitatieveld 

snelheid 

,,:-
.·-. 



I' 
r 
~~· 

r • 

r 

snelheid 

energiedichtheid 

plaatscoördinaten in Cartesisch stelsel 

Clebsch-potentiaal 

Clebsch-potentiaal en kanonieke variabele 

verhouding van de soortelijke 'W'armtes crfcv 

element uit bepaalde,in het Hamiltonformalisme gebruikte, 

antisymmetrische matrix 

bepaalde,in het Hamiltonformalisme gebruikte,antis.ymmetri-

sche matrix 

circulatie 

kleine parameter 

kleine verticale ui twljking 

Clebsch-potentiaal en kanonieke variabele 

golflengte 

kanonieke variabele, gelUk aan 

massadichtheid 

d kanonieke variabele,gel'jk aan : r-s 
f Clebsch-potentiaal en kanonieke variabele 

~ frequentie 
.... 
IJ rotatie 

tJA a..fsn ]frequentie voor de acoustische golven 

~, Brünt-Väisälä-frequentie 

- .;-, 


