
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Behoudswetten van de elastische balk

Marijnissen, C.A.P.

Award date:
1982

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/68a5da2a-c482-4ccc-9516-862263c3ac72


BEHOUDSWETTEN' v:.ur DE ELASTIS CHE 

BALK 

<J.Marijn:fssen november 1981 

Verslag van het af studeerwerk in de 

vakgroep Theoretisehe, Natuurkunde 

o.l.v. prof .• dr,. L .• J .• F.Broer· 

en prof .dr-. F.W.Sluyter 



Samenvatting 

Met behulp van het N"oetherprincipe is het mogel~"k voor de vergel~

king van de elastische balk (qtt'+qx:x:xx=O) behoudswetten af' te lei

den.Door de symmetrie van de b~behorende. Lagrange dichtheid is het 

moge~ een algemene behoudswet' af te leiden.Voor de hiervoor beno

digde invariante Nbetherse trensf'ormaties 6q~q (met K een lineaire 

differentiaaloperator) kan een vergeliJ"king worden afgeleid waaraan 

deze K moeten voldoen.Door de struktuur van deze vergelijking is het 

moge~ uitgaande van enkele bases operaties talloze invariante 

Noetherse transf ormaties te konstrueren.Di"t konstruktieprincipe 

wordt vergeleken met he~ kommutatorprincipe en de behouden flux me

thode. 'rot slot wordt nog enige aandacht geschonken aan niet lokale 

hogere orde behoudswetten. 
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1.Inleiding 

De bedoeling is behoudswetten van de elastische balk te konstrueren 

waarvan de bewegingsverge:Ujking luidt: 

qtt (x, t) + qxx:x:x (x, t) = O (1.1) 

Hierin is q(x,t) de uitwi,J'king uit. de evenwichtspositie van de balk 

ter plaatse x en op het t~dstip t.Deze bewegingsvergelijking is met 

behulp van de Lagrangedichtheid : 

('1.2) 

te sc~ven als een Eulerse vergel:ijking.In dat geval luidt de Euler

se vergel:ijking immers: 

2 
AL = -~(3L ) + ~(aL ) 

at aqt ax. aqxx 
(1.3) 

en met behulp van (1.2) levert (1.3) precies de bewegingsvergel:ijking 

(1.1).Met behulp van het Noether principe is het nu mogel:ijk behouds-

wetten van de elastische balk te konstrueren,hiertoe wordt q met een 

infinitesimale variatie 6q gevarieerd.Dit geeft: 

('T .4) 

Dit kan omgewerkt warden tot: 

6L = - _A(qt6q) + .£.q (oq) - ~q 6q +6q (qtt+q ) at ox xx x ax xxx xxxx 
(1.5) 

Indien het voor een bepaalde 6q mogel:ijk is te schri,_tven: 

(1.6) 

Volgt na ge li,1kste lling met (1 • 5) : 

-2,E + ~F = 6q (qtt+q ) 
at i)x xxxx 

(1.7) 

Voor q(x,t) die aan de bewegingsvergelijking(1.1) voldoen'.(wat aange

geven wordt met de punt boven het = teken) geldt nu : 

.&_E + _2.F ~ 0 (1 .a-) 
at ax 

3 



Dit is het bekende Noether principe.Voor een goede introductie in de 

in deze inleiding gebruikte begrippen en methoden wordt verwezen naar 
·1 

de dissertatie van J.A.Kobussen. 

Het is in het algemeen een moeizaam karwei om. na te gaan of voor een 

bepaalde 6q 6L in de vorm (1.6) te brengen is.Er z~n dan ook konstruk

tie methodes vanuit het Noether principe ontwikkeld die sneller inzicht 

bieden omtrent de vraag of een infinitesimale transformatie Noethers 

is of niet.Deze konstructiemethodes komen in de komende paragrafen 

aan de orde nadat eerst de hierb~ benodigde functieruimte (met b~be

horende operatoren) geintroduceerd is. 



2.Lineaire functieruimte met b~behorende operatoren. 

Neem een verzameling U' van reele functies f(x,t) en de volledige 

. verzameling g van operatoren K van de vorm: 

;i,j,k,l.l-0 

Hierin z:ijil aijkl willekeurige konstanten. 

Ook operatoren van de vorm: 

z:ijil in de gedaante {2 .1) te brengen ( C>xf = ·(x ~+1)f ) • 
ax- ~ 

(2.1) 

rn een functieruimte kan een inwendig produkt (f ,g) van twee !unc

ties f(x,t) en g(x,t) gedefinieerd worden (zie Joshi2bladzjjde 42): 

Cr ,gl_:.Jif t.rcx, t)g(x, t l (2.2) 

Het bljjkt dat. (2. 2) ala inwendig produkt kan fungeren als de inte

graal bestaat. 

De verzameling U' wordt nu zodanig genomen dat voldaan iS3aan 2 eisen: 

1. Voor elk paar elementen f ,gcU' en voor elk paar oper.atoren K
1 

,K
2

EQ 

. geldt dat (K1f ,K2g) bestaat. 

2.V'oor elk element fEtr en voor elke operator K&Q geldt dat Kf-+O als 

x+:!:"ao of t•±oo • _, 

De aldus gedefinieerde verzameling U is een lineaire vektorruimte 

omdat geldt: 

(K1(f1+f2) ,f2 (g1 +g2)) = (K1f1+K1f2 ,K2g1 +K2g2) 

9 (K1t1,K2g1)+(K1f1 •K2g2) 

+(K1f2,K2g1)+(K1f2,K2g2) (2.4) 

Aangezien alle termen rechts van het = teken bestaan bestaat de lin

ker term ook. 

En omdat tevens geldt dat: 

Zodat: 

(2.5) 

(2.3) 



Uit (2.4) en (2.5) volgt nu dat u-een lineaire vectorruimte is. 

Na combinatie van (2.3) en (2.1) volgt dat moet gelden: 

;als x,t~! oo voor alle i,j,k,1)1() (Z.6) 

- -De verzameling operatoren 9 heeft de eigenschap dat als K1E9 en Ktf-0 --ook K2K
1
ee. 

Stel f~U- dat wil zeggen: 

(2.7) 

Dan geldt dus ook dat: 

(2.8) 

,., 
Noem K

1
f • u dan is (2.8) in de vorm (2.7) gebracht,waarmee onmiddel-

l:iJ"k volgt: 

it err voor alle f EU en alle K«9 (2.9) 

IV 

De operatoren K z~n dus afbeeldingen van U in u. 
. -+ In de lineaire functieruimte U kan de geadjungeerde T van een afbeel-

ding T (van U in U) gedefinieerd worden,daarvoor geldt: 

,., -+ 
(u,Tv):(T u,v) voor alle u en v behorende tot u· (2.10) 

,., -+ ,., ""+ -Men noemt T hermitisch als T =~ en antihermitisch als T =-T. 

Voor operatoren van de vorm (2.1) komt adjungeren op het volgende neer: 

(2 .11) 

De eerste term rechts van het = teken levert een stokterm die 0 is. 

Voor de tweede term geldt dat de graad van de differentiaalonerator 

die werkt op v met 1 verlaagd is.Deze procedure wordt nu herhaald 

totdat de dif'ferentiaaloperator die werkt op v.-verdwenen is. 
"' Voor KE9 geldt dus: 

- -+ uKv = _2f'Cu,v] + ~g[u,v] + K u.v (2 .13) 
at ax·· 

(2.12) 



Indien: -

K = xitj Ok o1 

ox~Ot1 

volgt (zie 2.11, 12): 

welke eveneens tot 9 behoort. 

(2.14) 

(2.15) 

De notatie f(u,v] (en evenzo g(u,v]) in (2.13) betekent dat f een func

tie is van x,t,u,v en al de a~geleiden van u en. v naar x en t. 

B~ integreren over x en t. van de vergel~H:ing (2.13) verdwljnt de diver

gentie zodat (2.10) volgt. 

In dit hoofdstuk is een lineaire functieruimte U- (x-t ruimte genaamd) 

van tuncties f (x, t) met inwendig product. (2 .. 2) geintroduceerd alsmede 

de in deze ruimte werkende operatoren (2.1).Het gehele betoog wat hier 

in twee onafhankel~ke variabelen x en t gehouden is kan ook in een 

onafhankel~"ke variabele x gehouden worden.Er kan zodoende ook in dat 

geval een lineaire functieruimte (x-ruimte genaamd) ingevoerd worden 

met daarin werkende differentiaaloperatoren naar x.Met beide functie

ruimten zal in de komende hoof dstukken gewerk~ worden. 

Notatie: 

De operatoren K (met ...... ) werken in de xTt ruimte;de operatoren K (zon

derN) werken in de x-ruimte. 

Het is niet eenvoudig de volledige functieruimte U- aan te geven. 

Wel is he~ ~o dat alle f(x,t) die oneindig vaak differentieerbaar zijn 

en die exponentieel naar 0 gaan (voor x,t~=0<1 tot U' behoren. 



3.]3ehoudswetten van de vergeliiking utt+Vu=O die volgen uit bet kommuta

torprincipe, 

Vaak wordt gekeken naar behoudswetten van de vergel:fjking (zie hiertoe 

de publikatie van L.J.F.Broer en L.Mooren3): 

utt (x, t )+VU(x, t )=O (3.1) 

Hierin is V een hermitische operator in de x-ruimte. 

In de x-ruimte kan evenals in de x-t ruimte (zie 2.2) een inwendig 

product worden gedefinieerd,nameDJ'k: 

ff,g~O: /a': f(x,t)g(x,t) 

Jfen moet ~_hie! opvatten als een konstante.De operator: 

4' 
V=~4 ox 

(3.2) 

(J.3) 

is hermitisch zodat de bewegingsvergeDJ'king van de elastische balk 

van de vorm (3.1) is.De vergeDJ'king (3.1) is af te leiden met behulp 

van_~~~~:L_~~rangiaan (J. 4) -(met daari~ _het ___ in_!e_?l~ig ~rodukt vol~~llS 3. 2) : 

Er geldt namel~"k: 

en aangezien V hermitisch is volgt: 

wat weer omgewerkt kan worden tot: 

6.;t = £.:.,(ut,6u)-(6u,utt+Vu) 
dt 

zodat volgt dat (3.4) een geschikte Lagrangiaan levert. 

Neem de transformatie: 

met: 

A= -A+ ; LA,VJ = 0 

B = B~ ; L~,V~ = 0 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

0.7) 

o.a) 



Waaruit eveneens volgt dat: 

(VA)+= -VA 
(VB)+= VB 

(3.9) 

Na substitutie van (3.7) in (3.5) en gebruik makend van de hermitici

teit van V volgt: 

(3.10) 

Met inachtname van (3.8) en (3.9) is dit oak te schrijven als: 

6£ =_;~~{ut, :eut )-·HVBU, u) J 
dt' 

(3.11) 

Zodat geldt dat de transformatie (3.7) met de bijbehorende kondities 

(J.8) een invariante Noetherse transforma:tie gee:f't •. 

De behoudswet kan na gelijkstelling van (3.11) en (3.6) gevonden war

den en luidt: 

~-~·ut,Au)-f1(ut, Bcxt)+i(V'.BU, u)] ;,o 
dt -

(3.12) 

Deze behoudswet: kan opgesplitst warden in twee stukken te weten: 

.£.... (ut, Au):SO 
dt 

en 

.£....[~tut, BUt) +f(VEu, u)J ~o 
dt 

(3.13) 

(3.14) 

De invariante transformaties behorende bij (3.13) en (3.14) zjjn dus 

respectieveli;)'k: 

rn het geval van de 

A = a2n+1 
Ox2n+1 

-

B = a2n 
-2n ax 

LA, VJ=O 
LB', VJ=O 

elastische balk 

n:o,1,2, •• 

n:O, 1,2, •• 

met V volgens (3.3) 

(3..15a) 

(3.15b) 

volgt zo 

(3.16) 

(3.17) 

dat: 

met behulp van (3.15) invariante Noetherse transformaties leveren. 



,.,, 
4.Invariante Noetherse transformaties van de vorrn 6q:Kq. 

Gekeken wordt nu naar afbeeldingen Kq met Kee (zie 2.1) en q(x,t)err 

(x-t ruimte).Gezocht wordt naar invariante Noetherse transformaties 

van het systeem dat beschreven wordt door de bewegingsvergelijking: 

Vq(x,t):O (4.1) 

Hierin is Veen hermitische operator (in de x-t ruimte).De bewegings

verge]jjking (3.1) behoort hier ondermeer toe. 

De vergelijking (4.1) kan met behulp van het aktieprincipe afgeleid 

worden.De aktieintegraal luidt: 

1.J'{q}= rd;ldt° t = ra.;_ ra.'t ~qvq = ~(q, vqJ -oa=.l.::;J'"' .ooJ~'"J ~ 
(4.2) 

N"a een variatie 6q volgt ( met inachtname dat V hermitisch is ): 

61../= Coq, Vq) (4.3) 

61/ = 0 geeft de bewegingsvergelijking (4.1) 
6q 

waaruit volgt dat· 

L = fqVq (4.4) 

een geschikte Lagrangedichtheid is. 

Voor een invariante Noetherse transformatie 6q geldt dat: 

(4.5) 

Dit komt overeen met: 

(4.6) 

..., 
Voor een transformatie 6q:Kq volgt uit (4.2): 

6'lc%= (.;.Kq, 'Vq)+(.;q, VKq) (4.7) 

ofwel: 

(4.8) 

Aangezien de operator in (4.8) hermitisch is volgt dat6lt..to equivalent 

is met: 



~- --K V+VK =- 0 (4.9) 

De vergel~K:ing (4.9) bevat dus alle K•9 die met oqd<q een invariante 

Noetherse transformatie geeft. 

Stel dat K-1 en K2' oplossingen zi,jn van (4.9) dan volgt: 

(4.10) 

Maar dan geldt ook: 

(4.11) 

De vergel:ijking (4.11) wordt afgetrokken van (4.10) zodat volgt: 

Dus: 

IA:s !1 en K2. oplossingen zjjn van (4.9) geldt dat 

L~,Ir2J ook een oplossing is. 

Als K1 ,K
2

,K
3 

oplossingen zjjn van (4.9) dan geldt: 

en: 

Optellen van (4.15) en (4.16) geeft: 

Dus: 

Als K1,K2 ,K
3 

oplossingen van (4.9) z:ijn dan is 

K1K}(
3

+K
3
K2K1 ook een oplossing. 

Dit wordt de stelling van Steudel4 genoemd. 

(4.12) 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

(4.17) 

De hiervoor afgeleide konstructieprincipes zijn bjjzondere gevallen 

van een algemener principe dat zich op dezelfde manier als bov~n 

laat afleiden en dat luidt: 

....... ,.., ,..,,, """ ~ 

Als K1,K2 ,K3, •• ,Kn oplossingen z:ijn van (4.9) dan is 
_,.,,,,. """""' ~ ,..., n+ 1 ,..., """" - """' 

(K1K2K3 •• Kn)+(-1) (Kn ••• K3K2K1) ook een oplossing (4.18) 



notatie: 

(4.19) 

De vraag is nu in hoeverre de in (4.18) gegeven konstructieprincipes 

onafhanke]jjk zjjn,dat wii zeggen of na toepassen van hogere konstruk~ 

tie principes (met hogere n) nog nieuwe oplossingen gevonden warden. 

Als bijvoorbeeld het konstruktieprincipe b:ij n=3 afhanke~ is van het 

konstruktieprincipe b:ij n=2 moet {K1,K2,K'
3
} voor de oplossingen K'1,K'2, -K3 

te schrijven z:ijn als: 

N/lllltll#V..,, 

N"eem nu K1'::K
2
:K3=K10 dan moet gelden: 

-
2l(3. 0 

IEi.eruit volgt dat (4.20) niet bestaat zodat het konstruktieprincipe 

b:ij n:3 onafhankel:ijk is van dat b:ij n::2.In appendix A wordt bewezen 

dat ook het konstruktieprincipe voor n:4 onafhankel:ijk is van de voor

gaande konstruktieprincipes.Of ook de hogere konstruktieprincipes 

onafhankel:ijk z:ijn van de voorafgaande. is niet bekend omdat het b:ijbe

horende rekenwerk te omvangrj,J"k: wordt. 

Tenslotte z:ijn nog enkele opmerkingen te maken over de struktuur van 

de vergel:ijking. (4.9) vergeleken met de struktuur van de kommutator

vergel:ljking (4.21): 

II 
N+vx. o .,., ,.,,,.,,, 
1V'-VL = 0 

,. 

Neem eerst (4.21) 

(4.9) 

(4.21) 

llVoor _ op:ossi~e~ L'1 en 12 van de vergel:ijking (4.21) geldt . 

. dat 11+12 en 1112. ook oplossingen z:ijn. (4.22) 

Ult (4.22) volgt dat de oplossingen van (4.21) een ring vormen (zie 

P.v.d.Varst~bladz.19).~evens geldt: 

ll
~oo:_ oplossi~en 11 en 12 van de vergel:ijking (4.21) geldt dat 

L1+L2 en L11,L2J ook oplossingen van (4.21) z:ijn. (4.2~) 

Ook is voldaan aan de voorwaarde: 



(4.24) 

- 6 Zodat de. oplossingen L van (4.21) een algebra vormen (zie L.Mooren 

bladz.6). 

Omdat ook aan de Jacobi identiteit 

(4.25) 

en 

(4.26) 

voldaan is volgt dat de oplossingen van (4.21) een Lie algebra vor-

men. -Het is eenvoudig na te gaan dat de antisyrnmetrische oplossingen L_ -een subalgebra van L vormen •. 

Voor de oplossingen K van (4.9) geldt dat het produkt van twee op--- ~ lossingen (K1K2) geen oplossing is.De oplossingen K vormen dus geen 

ring.Wal gelden ook voor de oplossingen K van (4.9) de voorwaarden 

(4.23) tot en met (4.26) zodat de K wel een Lie algebra vormen. -Ook hier vormen de antisymmetrische oplossingen K_ ~en subalgebra 
N 

van K. 

13 



5. Verge lj,;king van paragraaf 3 met paragraaf 4. 

Onder de oplossingen van (4.9) bevinden zich invariante Noetherse 

transformaties die triviale lokale behoudswetten leveren. 

Neem: 

- --K =AV 
N 

met A antihermitisch (5.1) 

Dit is een oplossing van (4.9) immers: 

'>I·"' ~ NNN _,.,,,,., -(AV) V+VAV = -VAV+VAV = 0 

Zoals in paragraaf 2 afgeleid geldt voor een willekeurig stel functies 

u,veU en een willekeurige operator Kee 

N l'W J "WI N 

Hierin z~n B1,ci,Di en Ei operator8n die eveneens ~ot 9 behoren. - --Neem nu voor U=V=Vq en K:A dan volgt: 

,..,,,.,, ,_, ,IV IV 1"111 "'-" ,,.,, ,,,_ ,.,,, IV l'V ,.,, """' ftl ,..,, ,,,,_ _,,, ,,,,,,, 

2AVqVq = ~(B'1 VqC1 Vq+BzVqC2 Vq+ •• )+ ~(D1 VqE1 Vq+D2VqE2 Vq+ •• ) 
at ax 

(5.3) 

In (5.3) is dus de lokale behaudswet weergegeven die btj (5.1). behoort. 

Dit is een triviale lokale behoudswet (zie J.A.Kobussen1bladz.53) 

omdat de dichtheid E en de flux F (zie 4.2) ook nul worden als aan 

de bewegingsvergel~ing voldaan is.(Vq:O). 

Voor kommutatoren K van V gaat (4.9) over in: 

IV 

Waaruit volgt dat een K waarvoor geldt dat: 

K+ = -K .... -en LK,VJ = 0 

een invariante Noetherse trans!ormatie geeft. 

(5.4) 

(5.5) 

~ . 
Als in (4.19) antihermitische kommutatoren van V gesubstitueerd wor-

den is de resulterende operator weer een antihermitische kommutator 
,.. 

van V.Er geldt dan namel~: 

(5.6) 

en 



(5.7) 

Om de resultaten van paragraat 3 en paragraat 4 met elkaar te kunnen 

verge]jjken volgt dat moet gelden (zie 3.1 en 4.1): 

,.., i 
v = a ..- v 

at2 met V hermi tis ch 

De in (J. 15) gegeven invariante lroetherse trans! orma ties: 

IV 

K1 • A 
IV 

Kz = B~ 
at 

-++ ;A • -A ; 
·~ "CJ)* f .C' a D ; 

LA, VJ = 0 

LB', VJ .. 0 

"{~.8) 

(5.9&) 

(5.9b) 

behoren tot de verzameling (5.5).Wogmaals z~ opgemerkt dat A en B 
IV N 

transformaties in de x-ruimte z1jn en. K1 en K2 in de x-t ruimte. 

Tndien de transformaties (5.9) in (4.18) worden gesubstitueerd kunnen 

transformaties ontstaan die niet meer tot (5.9) behoren bijvoorbeeld:-

(5.10) 

(5 .11) 

De operator (5.11) is een kommutator van V omdat V-kommuteert 
,.., 

met V; 
,.., 2,) K is eveneens antihermi tisch (V is hermitisch evens.ls _2

2
: • 

De operator ('5.11). behoort wel tot (5.9). Ct 

::ffi,j. optellen van (5.10) en (5.11) bljjkt dat een oper~tor van de vorm 

(5.1) ontstaat.Hieruit volgt {zie J.A.Kobussen1 bladz.53) dat de be~ 
houdswetten die behoren bij (5.10) en (5.11) triviaal equivalent zijn. 

Deze beschouwing kan uitgebreid worden naar het algemene konstruk:tie

principe (4.18) .De operator Vis evenals _2~ h~rmi tisch en kommuteert 

evenals deze met alle afzonderl~'ke kompon~ten.Door het bjj elkaar ve

gen van alle O/f:Jt en het vervangen van a/ot2 door V onts:taat zo een 

operator die triviaal equivalent is en tot (5.9) behoort. 

Samenvattend: 

Het konstruktieprincipe (4.18) levert met als startoperatoren (5.9) 

slechts behouden grootheden die triviaal equivalent zijn met de behou

den grootheden in paragraaf 3 • 

1 'i 



6,Vergroting van het aantal behoudswetten door verdubbeling van het 

systeem, 

In paragraaf 3 is met behulp van het kommutatorprincipe een aantal 

behoudswetten afgeleid. 

Het aantal behoudswetten kan vergroot worden door te k:ijken na:ar de 

behoudswetten van bet stelsel bewegingsvergel:ijkingen: 

utt+Vu = O 

vtti-*Vv = O 
(6. n 

Dit systeem kan beschreven worden met behulp van de Lagrangiaan: 

er geldt namel:ijk: 

wat omgewerkt kan worden tot: 

-

ode_= ,S, .. .(du,v t )+ d(111t,6v)-(6u,v tt+Vv)-(ov,utt -+i-VU) 
dt dt 

zodat (6.2) een geschikte Lagrangiaan geeft~ 

Gekeken wordt nu naar de transformatie: 

ou = Au+BU.t+Cv+Dvt 

ov = Pu+Qut+Rv+Svt 

Daze transformatie in (6.3) ingevuld geeft: 

(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 

(6.5) 

o.;£ = (Aut' v t)'-11-(BUtt'vt}+(Cv t'v t)+(Dvtt' v t)+(ut,Ptit )+(ut,Qutt) 
+(ut,Rvt )+(ut ,sv tt )-(Au, Vv)-(BUt' Vv)-(Cv, V..,r)-(DV't'' Vv) . 
-(u, VJ?u)-('u, VQut)-(u, VRV)-(u, VSvt) (6.6) 

Na enig rekenwerk bl~'kt nu dato~te sch.rjjven is als een divergentie 

als alle matrices kommuteren met V en als bovendien geldt: 

{6.7) 

De. eerste vier ge]jjkh.eden leveren de al eerder gevonden behoudswetten 
0.13-14). 



De laatste twee ge].jjkheden leveren respectievelljk de behoudswetten: 

- . 

,L~Au,vt)-('Au·t. ,v) =. 0 
dt': 

en 

-
!_(BUt,v t )+('Bu, Vv) ,:. 0 
_9.t 

; LA,~ = 0 (6.8) 

; LJ3', !J = 0 (6.9) 

De behoudswetten (6.8-9) gelden als aan de bewegingsvergelfjking (6.1) 

voldaan is.Indien voor v een oplossing van de vergelJJ"king (3.1) ge

nomen wordt,gelden de behoudswetten (6.8-9) ook voor de oorspronkel:ij

ke bewegingsvergel:ijking (3A1).Indien b:ijvoorbeeld v:u genomen wordt 

gaandeze. behoudswetten (6.8-9) over.in de oorspronkel:ijke beho-q.ds-:<

wetten (3.13-14). 

Indien voor V=f(x,t) genomen wordt met: 

i/f(x,t) = O (6., 10) 

ontstaan behoudswetten van de eerste orde;de zogenaamde bilineaire 

behoudswetten.Op dit soort behoudswetten wordt nu nader ~ngegaan. 

Gekeken·wordt nu naar polynoomachtige oplossingen van (6.10). 

Bek:ijk daartoe het probleem: 

(6 .11) 

Noem f (x,O) = g(x) (6.12) 

en neem als randvoorwaarde: 

(6.13) . 

Er geldt nu: 

f(x,t) = f(x,O)+tft(x,t)I +i::rtt(x,t)I +~fttt(x,t)I +~ftttt(x,t)I + •• 
. t:O 2 ! lt:O 3 ! ft:O 4 ! lt:O 

Dit kan met behulp van (6.11) omgewerkt worden tot: 

f(x,t) =- f(x,O)+tft(x,t~ -£:rxxxx(x,t)I · +,,2fxxxxt(x,t)I +i!t82/x,t)J + •• 
. lt...O. 2! lt:O 3! ft:O 4! lt:O 

Na toepassen van (6.12) en (6.13) volgt nu: 

r • 2 -4 4 -8 
f(x,t) = g(x)-.i.. s._4g(x)+,i_ ,L8g(x)-••• 

2'!' dx 4! -dx 
(6.14) 

rndien nu voor g(x) een polynoom gekozen wordt breekt de reeks (6.14) 

af en ontstaat een polynoomoplossing f(x,t) van (6.10).Als f(x,~) een 

oplossing is van (6.11) is ft(x,t) er ook een.De vergel:ijking (6.14) 
. - , 



7,Algemene behoudswet van de elastische balk. 

De bewegingsvergel~king (1,1) wordt in het algemeen weergegeven als; 

v-q(x,t) = 0 

met 

,., 2' 4 
v • ...£.z + ...2.4 

~ ax 

(7,1) 

(7,2) 

Bij de eerste uitdrukking voor 6L (1,4) kunnen q en 6q verwisseld 

worden,waarb~ 6L gel.jjk bljjft,Dit kan dan uiteraard ook b~ (1.5), 

zodat 6L (met inachtname van 7.1) ook weergegeven kan worden als: 

_6L = -.....2,(q(6q)t)+_a(qx(6q)xx)-~(q(6q)xxx)+qV6q 
at ax ax 

Geljjkstellen van (1.5) en (7.3) levert: 

Voor Oq waar:voor-geldt: 

vcSq :r o 

volgt dat (7.4) een lokale behoudswet levert. 

Neem: 

6q = Ef(x,t) 

met 

v~Cx:, t) = o 

Dan volgt een oehoudswe~. 

(7.3) 

(7.5) 

(7 .6=) 

(T,T) 

">I 

Aangezien W6q ~- 0 is deze behoudswet izr de vorm (1.7) weergegeven, 

zo~n behoudswet noemt men een behoudswet van de eerste soort ( zie 

J,A.Kobussen1 bladz~de 5t ),Zoals in de inleiding afgeleid. is lever~ 
het principe van Noether behoudswetten van de eerste soortoOmgekeerd 

geldt ook dat als een behoudswetr in de vorm (1,7) te sc~en is 

de ln;jbehorende 6q een invariante Noetherse transformatie is (zie . 

J,A.Kobussen1 bladz~de 46 ).De behoudswett'en die met behulp va~ (7.4) 

en ('7 ,6-7) afgeleid worden staan dus meteen in Noetherse vorm 0 

In het vorige hoofdstuk z~n behoudswetten van deze vorm af geleid. 

Indien in (6,8) A= I en v = f(x,t) volgens (6.10) genomen wordt 

is (6.8) in de vorm (7,4) gebracht. 



rn de vergelljking (7.4) kunnen ook 6q van de vorm: 

"" 6q .. Irq (7.8) 

met Keen differentiaaloperatorovan de vorm (2.1) ingevuld worden. 

De aldus gevonden lokale behoudswet staat nu niet in de vorm (1.7) 

en is dus niet van de eerste soort.t>eze~lokale.behoudswet kan echter 

omgewerkt w-0rden naar een lokale behoudswet van de eerste soort (ten

zfj ze triviaal is)~Een lokale behoudswet' die niet van de eerste soort 

is,maar die wel omgewerkt kan warden naar een van de eerste soort, 

wordt een lokale behoudswet van de tweede soort genoemd.De onderver

deling van lokale behoudswetten in soorten is weergegeven in de dis

sertatie van J'".A.Kobussen 1 (bladz:ijde 51) .De stelling dat- elke inte

ressante (dus niet triviale) lokale behoudswet omgewerkt kan warden 

naar een lokale behoudswet van de eerste soort wordt bewezen door 

Dass7,die tevens het b:ijbehorende konstruktieprincipe geeft. 

Het een en ander wordt nu toegelicht met een voorbeeld. 

K = ~ (7.9) 
Ox 

Dan geldt: 

"' ..., v ()q = ~q ~ 0 (7. 10) 
Ox ax. 

zodat aan (7.5) voldaan is en met behulp van (7.4) een lokale behouds

wet ontstaat: 

~E1+...2F1 
Ot ax 
..2.E1+..J!F1 at ox 

= q vq-uvq 
x ax 
,., - -• q Vq- ~(qVq)+q Vq x - x 'OX 

(7~11) 

(7.12) 

De tweede term aan de rechterkant kan naar links gebracht worden 

zodat resulteert: 

-2.E1 +-2F2 = 2q Vq 
Ot . ox x 

(7.13) 

Dat (7.5) in kombinatie met (7.4) ook triviale lokale behoudswetten 

kan leveren is in te zien met: 

IE= a2 
~2 

(7.14) 

B.1j toepassing van het voorgaande konstruktieprincipe verdwfjnen alle 

termen aan de rechterkant. van (7.4),zodat een triviale lokale behouds-
1' .· 

wet (van de J9 soort zie J.A.Kobussen bladz:ijde 52) ontstaat van de 

vorm: 



oE+ oF = o 
~t ax 

(7 .15) 

Aan de hand van de voorgaande voorbeelden is dus in te rlen dat een 

K die aan (7.5,8) voldoet niet zondermeer een geschikte behoudswet 
IV 

levert.Het is eveneens waar dat indien K wel een lokale behoudswet 

levert,dit niet hoeft te betekenen dat 6qmKq in dit geval de inva

riante Noetherse transformatie van de lokale behoudswet is,al is dit 

bjj K=.~Lox wel zo.Blj dez-e konstruktiemethode is het dus telkens no

dig de lokale behoudswet (7.4) om te werken naar een lokale behouds-
IV 

wet van de eerste soort,en dit ksn voor ingewikkelde K van de vorm 

(2.1) zeer omslachtig zjjn.Voor transformaties van de vorm (7.8) is 

het konstruktieprincipe van paragraaf 4 veel handiger,de vergeljjking 

(4.9) geeft nameljjk rechtstreeks de invariante Noetherse transfor

maties. 

Voor een invariante Noetherse transformatie geldt: 

~ ,.., ...., 
v/( q+c5q) =- Vq+Vl>q :i. 0 

Dus: 

v0q ::. o (7 .16) 

Zodat een lokale behoudswet volgt indien in (7.4) een invariante 

Noetherse transformatie 6q wordt ingevuld. 

Voor een invariante Noetherse transf ormatie 6q van de elastische 

balk geldt eveneens: 

_g_E1 +~P1 = bqVq 
et ox 

Masr ook (zie(7.4) 

....Q.E 2+~F2 = 6qVq-qV6q 
dt ax 

Aftrekken van (7.18) van (7.17) geeft: 

qV6q : ..£E3-f"~P3 Ot ox 

(7'.17) 

(7 .18) 

(7.19) 

In het geva1l van een invariante Nbetherse transformatie is qV6q (in 

7.4) dus naar links te brengen met behulp van (7.19) en zo ontstaat 

de lokale behoudswet van de eerste soort die behoort bjj de invariante 

Noetherse transformatie 6q.Aangezien alle interessante behoudswetten 

volgen uit invariante Noetherse transformaties volgt zo dat (7.4) alle 

interessante lokale behoudswetten bevat. 



De meest algemene globale~:behoudswet voor de elastische balk luidt 

zodoende:· 

....s r;;oqtoq - q(6q)t ;. o 
dtJ•~ I 

onder voorwaarde dat: 

N 

V6q :.. 0 

(7.20) 

(7 .21) 

Blj de oplossingen van (7.21) kan men zich beperken tot de invariante 

Noetherse trans!ormaties bq zoals hiervoor is aangetoond. 

Gekeken wordt nu naar transformaties {q-:Tq) in de oplossingsruimte Q 

van de bewegingsvergeljjking Vq:O {lq;.o).Dez-e transformaties vormen 

een groep waarvan de invariante Noetherse transf ormaties een subgroep 

vormen.De invariante transf ormaties die gegenereerd worden door trans

f ormaties in de onafhankeljjke variabelen x en t vormen een groep 

die de maximale kinematische invariantiegroep genoemd wordt. 

De transformaties in x en t die invariante transformaties leveren 

z:ljh: 

a.Verschuiving in de x-richting. 

Als geldt dat: 

2 ·~ _g
2
,q{x, t )+_2

4 
q (x, t) =- o 

at ax 
Dan geldt ook dat: 

2' 4 ....Q2q {x+a, t )-++- o 
4 

q {:x:+a, t) ,.,. o 
at a{:x:+a) 

met a een willekeurige konstante 

of 

2 4' ~2q{x+a, t )+_2
4

q (x+a, t) =- o 
Ot Ox 

llu1t- q(x,t)eQ volgt dat q(x+a,t)eQ (7.22) 

b.V"erschuiving in de t-richting. 

Op geheel analoge wjjze volgt: 

llAls q(x,t)eQ geldt dat q(x,t+b}&Q (7~23) 

c.Reflectie in x 

llAls q{x,t)eQ geldt dat q(-x,t)eQ, (7.24') 

--1 



d,Reflectie in t 

Als q(x,t)eQ geldt dat q(x,-t)&Q (7 .25) 

e.Schaaltransformatie 

Als Vq(x,t)=O volgt dat: 

2' 4' __ o...,..2q (ax, bt )+ a 4 q(ax, bt) =- 0 
o(bt} ·o(ax) 

tJZ : 1-/ 4 Neem nu b=c· en t:t=c , dit geeft: 

~2' ( 1/4 1/2t' ::i.4Q( 1/4 1/2't)' 0 
~~ q c x,c 1+~4 c x,c = at ax 
Als q(x,t)eQ geldt dat q(c-1/ 4x,c112t)EQ (7.26) 

Gekeken wordt nu naar de infinitesimale transformaties van de maxi

male kinematische invariantiegroep, 

a.Verschuiving in x 

q(x+E~t)' = q(x,t)+ eoq(x,t) 
OX 

b.Verschuiving int 

q (x, t+ E) = q(x, t) + .@.q (x, t) 
at 

c.Schaaltransformatie 

q((i+E) 1/ 4x,(1+e)1/ 2t) ~ q((1+£/4}:x:,(r+e/2)t) 

q ( (1+E) 1l 4x, ('r+ E) 
1 / 2t) • q(x, t )-rE(~.~ + i_._~)q (x, t J 

4 o:x: 2 at 
Uit (7,27-29) volgt dat q=q+Oq met OqseK1q en 

,., 
K

3 
= x .. o+2t'- o 

ox' o~ 

een invariante transformatie levert, 

(7 .27) 

(7.213) 

(7.29} 

(7.30) 

(7.31) 

(7.32) 

.... ,..., 
De operatoren K1 en K2 leveren invariante Noetherse transformaties, 

de operator K
3 

niet,Hbewel K
3 

zelf geen invariante ?foetherse trans

formatie levert kan er wel een invariante Noetherse transformatie. 

mee gekonstrueerd warden. Subs ti tueer daartoe K
3 

in. verge liJK:ing (7, 4), 

dit geeft een lokale behoudswet die om te werken is tot een lokale 

behoudswet van de eerste soort met oq.;2xq +4tq -q. 
-;:- x t 



-------------------------

Dus: 

2:x: a+4 t 0-1 ax at 
levert een invariante Noetherse varietie. 

(7.33) 

De operatoren (7.J0,31)zjjn eerder al aan de orde geweest.De opera-
,., 

tor K
4 

is nieuw en kan weer als startoperator in het konstruktie-

principe (4.1~) worden ingevoerd~ 

De verschuivingstransformaties in :x: en t en de schaaltransformatie 

ztjn transformaties in de onafhankel~ke variabelen x en t.Deze trans

formaties kunnen in het infinitesimale geval als transformaties in 

de velden geschreven worden (zoals in 7.27,28 gebeurd is). 

De reflecties in x en t kunnen niet omgewerkt w-0rden tot veriaties 
4 

in de velden q(x,t).Steudel· heeft bewezen dat bjj het zoeken naar 

invariante transformaties men zich kan beperken tot variaties in 

de velden.De reflecties in x en t leveren dus geen b~drage. 

Men kan nog een tijdsafhankeltjke operator introduceren die een inva

riante Noetherse transformatie levert.Deze operator wordt. de pseudo

rotatie genoemd en wordt afgeleid in de dissertatie van L.Mooren6 

(bladzijde 106).De uitdrukking voor de pseudorotatie luidt: 

(7. 34) 

'V ,., ,.,, 

Men kan dus behoudswetten vinden. door de startoperatoren K1,K2,K4 en 

i 5 in het konstruktieprincipe (4.18) in te voeren,waarna de resulte

rende operatoren met behulp van (7.20) behouden grootheden leveren. 



8,Bepaling van de invariante transformaties behorende bU de behou

den flux methode. 

1fet stelsel vergeljjkingen: 

ut +V7:xx =- O 

,,..t -uxx :s 0 

is onder voorwaarde dat: 

equivalent met: 

~osls eenvoudig na te gaan is. 

(a .. 1 .. a) 

(S.1.b) 

(8 .. 2a} 

(8.2b} 

(8.3) 

Het is nu mogel:ijk bij ('8.1) een aantal behoudswetten te maken: 

(8.4} 

(8.5) 

De reehterksnt van (8.4) en (g95)_ wordt 0 als aan (8.1) voldaa?r is. 

Als u en v oplossingen zijn van ('8.1) geldt dat u; en v ook oplos• x x -
singen z:ijll van (8.1).:r.tet behulp van dit gegeven kunnen uit (8.4) 

en ('8.5) oneindig veel behoudswetten gemaakt worden.Hiertoe wordt ·· 

u door ux en v door vx vervangen en dit kan men steeds herhalen. 

Op deze manier ontstaan uit (18.4) en (8.5) twee oneindige rijen van 

behouden grootheden. 

_g, Jax iCu2 
-irv

2
) -~ o 

dt 
d fd.x __ · -1' ("w2 +v2 ) :i O -JU . "2° X X 

dt . 

etc. 

(a.Ga) 

d '1u: -uv :i 0 dtJV X X 

d r;. u· -u v • O -JVX xx- X XX 
dt . 

etc. 

(8.6b} 

Als u en y oplossingen z~n van (8.1) zijn ut en vt ook oplossingen 

van (8.1).Dit geeft uitgaande van (8.4) en (8.5) twee oneindige rij

en behouden grootheden.In deze rijen z~n de integratiegrenzen. niet 

meer vermeld omdat de integraal steeds loopt van ~oonaar +oo. 



etc. etc. 

. 
Ala ut en vt in (8'.7} vervangen worden door respectievel:ijk -V'xx en . 

u ontstaan behouden grootheden die triviaal equivalent z:ijn (zie 8.1}. 
xx 

De rij behouden grootheden (8. 7)1 kan dus vervangen worden door :' 

_g.fa..x .;cu:z +v2) :. o 
dt . 

~ J 'b _v:trx~u~:z: :. o 

d fa.x f(u2 
-¥V

2 ) ~ 0 (a.aa)' a:tl'" xx xx 
--d ra.x V U -u V" :,. 0 (8.ab) 
dtju XX~ XX XXX 

etc. etc. 

Maar daze behouden grootheden behoren tot ('a.6) zodat met- (a.6) vol

staan kan worden. 

De twee rijen lokale behoudswetten behorende bij fa.Ga) en (a.6b) kun

nen respectievelijk verkort weergegeven worden als: 

~n:,-...£F·1 :. 0 
~t O:z: 

··-

-~.D3-~F3 :. 0 ca. 9a) 
at ax. 

etc. 

Met behulp van (8.4,5) volgt: 

F. 
1 = D2 

]1'3 = ~4 (8.1 Oa) 

etc. 

Er geldt nu 

_g_(tD2+xD1 ) = D2+tD2 ,t+xD1 ,t Ot 

~D2-...2F2 :. 0 
at Clx 

_AD4-..£F4 ~o 
C)t ~X. 

etc. 

F2 = 4D3-n1 - ~ 

F 4 = 4'D5"-DJ:;xx: 

etc. 

Dit is met behulp van (8.9,10) te herleiden tot: 

~(tD2+xD1 ) :S D2· +t(4DJ -D1 , )+xD2 at ,x: ,xxx ,x 

ofwel: 

(8.9b} 

(a.10b) 

(8.11) 



Eveneens geldt:-

-ltfxD2+t(4D3-D1 ,xx)) ,,. xn2, t +4D3-n1 ,xx +4tD3, t-tD1 ,xxt 

,, • x(4D3,x-D1,xxx)+4D3+4tD4,x-D1,xx-tD1,xxt 

'' • 4xD3,x +4-D3:-:llD1 ,xxx:-D1 ,xx +4tD 4,x-tD1 ,xxt 

~CxDz+t(4D3-D1 ,xxn :r ~(4xD3-xD1 ,xx +4tD4-tD1 ,xxt) (a.1·2) 

Met behulp van (8.11,12) kunnen nu twee nieuwe r.ijen behoudswetterr 

afgeleid worden: 

;n=1,2,3, ... 

(8.13) 

en 

Bfj de afleiding van (8.13,14) is gebruik gemaakt van het feit dat 

een E{dt vervangen kan worden door een a/ox omdat de fluxen F1 in 

de diehtheden D
1 

uitgedrukt kunnen worden,men noemt dit de methode:~ 

vsn de behouden flux.Dit proees kan voortgezet worden z-odat steeds 

nieuwe rijen behoudswetten ontstaan.De eerst volgende twee rijen zljn: 

-/tfax i~2n +~:2'n2n-1"2+a-xtn2n+3 +4 'ft2n2n-ff4 ;n=1,2, •• 

(;. 2 2 
-2-Jdx -.!D2n-1+2X D2n+1+4xtD2n+z+at D2n+3 
dt z 

;n=1,2, •• (8.15b) 

Voor het stelsel (8.1) geldt ook dat als u en v oplossingen zjjn 

u·t = xux +2tut +fu : -2tv xx +xttx +f u 

V'= XVX+2tvt+;v ~ 2t~xx*XVx+fvr 

oplossingen zjjn. 

(8.16a) 

(8.16b) 

Indien in de behouden grootheden (8.6a, b) tt'' en v·;, gesubsti tueerd 

worden ontstaan dus nieuwe behouden grootheden.Iret bl:ijkt nu na1 enig 

rekenwerk dat zo uit (S.6a) de behouden grootheid (8.15b) ontstaat-, 

uit (8.6b) ontsta·at (8.15a). 

De substitutie u•u en V•V kre@ert binnen een bepaalde r:ij een~nieuwe x x 
behoudswet.De substitutie (8.16) maa.kt uitgaande van een bepaalde r:ij 

een nieuwe r:ij. 



De vraag is nu welke substi tuties in q hierm.ee overeen komen.H"et . 

bl:ijkt nu dat u-+u en v.+v overeenkomt met de substitutie q+q ;(S.1'6} x x x 
komt overeen met de substitutie q+2tqt*xqx-f .Voor het bewjjs hfer-

van zie appendix B'. 

Het is nu verder interessent te weten welke invariante Ifoetherse 

transformaties bij de gevonden grootheden behoren.We maken hierb:ij. 

gebruik van een stelling, die afgeleid is in de dissertatie van ~.A. 

Kobussen1 (bladz:ijde 110). 

A.ls y{p,q, t} een behouden grootheid is geldt- dat: 

cSq = LCP 
6p ~ 

de biJ'behorende invariante ?foetherse transf ormatie is. 

(8.17) 

De bewegingsvergel:ijking('8.3) van de elastische balk kan afgeleid' 

w~rden me=t behulp van de Hamiltoniaan. 

Met de bjjbehorende bewegingsvergeliJ"king: 

qt =- p 

Pt = -qxxxx 

(8'.18) 

ra .• 19$) 

(8.19b) 

De. hier gevonden behouden grootheden worden eerst met behulp van 

(8.2) naar q(x,t) vertaald en worden daar;na met behulp. van (8.1'9a) 

in de vorm. vereist voor toepassing van (8.17) gebracht. 

De behouden grootheid ~ =- Jn3dx wordt zo: 

SJ3 = ef dx (pz-1rq~) 

Hierbij behoort een invariante Noetherse transf orm.aitie 

-
6q = ~ :t p .. ,.Ag 

OP" 3 at 
(8.20) 

Voor .22. geldt ; 

.;/J2. :a f dx pqx zodart: 

(8.21) 

De begintermen van de r:ijen (8.13, 14) leveren zo respectievel]J"k: 



(8.22) 

en 

6q .. f4t~+~-1 )q 5 'Sq \8.23) 
()t ax 

De vraag is nu welke invarlante. lfoetherse transformaties b:fj de over-

ige behouden grootheden behoren. 

~oals bekend kunnen uit bekende beh~uden)grootheden nieuwe gemaak~ 

worden door de substitutie: 

;Kr is Noethers invariant (S'.24) 

De nieuwe Noetherse in:variante transformatie die zo ontstaat laat 

zi.oh als volgt bepalen.Gegeven is een loka~e behoudswet behorende 

bij een invariante Noetherse transformatie &qmKq,dan·geldt: 

N N 

_A * _b.. • KqV'q 
at ~x 

Na substitutie van (9.24) volgt: 

..,~-· 'roe passing van :rr1 V'+VKr=O geeft nu: 

...... ""~ 
~ -!"· _.A • -Kir1'qir1 Vq 
at ax 

Met behulp van (2'.13) kan ('8.27) omgewerkt worden tot: 

(8.2'5) 

(8.26) 

(8.27) 

N IV# NI 

~ * ~ = -K1KK·1 Vq (8.28) 
at ox 

Het zal duide]jjk z:ijn dat K1Ki1 • .;{K1,,K,K1} dit is een Steudelproduot 

symmetrisoh in K-1• 

C'onolusie :-

Ui tgaande van een behouden grootheid die behoort b:fj een invarian

te Noetherse transformatie cSq.Jfq ontstaat door de substitutie q~K1q 
\met' K1q ?foethers invariant) een nieuwe behouden grootheid.De _N'oe

thers-e invariante- transformatie d.ie- hierb:fj _belio()rt i.~ _6(i~1~1 q. 
Het zal nu duideJjjk zljn welke operatoren bij de rijen Ca.6) en (8.13-15) 

behoren. 



, ) n ~ n 
b~ ,s.13 hoort ~ ~ ~ 

ax ax 
bjj \e.15a) ,, ~(s~) a: ; 

ax ax ax 

bij (8.14) 

b:ij (8.15b) 

De operatoren R en S worden gegeven door: 

(8.29b) 

(8.29e} 

R = 2t~--x..S ; S ... 4t~+2x~1 (8.30) 
()x Ot ~t C>x 

zoals reeds aangegeven in (8.2Z) en (8.23). 

Ftj bet verder uitbouwen van de methode van de behouden flux hebben 

de startoperatoren dus steeds de vorm: 

(8.31) 

Met A een van de operatoren (8.20-23). 

Het aantal behoudsw-etten is te vergroten door werkende vanuit (8.6) 

en ('8.13, 14) de substi tutie ~·:u•u , v•v die behoort bjj 

(8.32) 

uit te voeren.Hieruit ontstaan rijen met startoperatoren van de vorm; 

met A een van de operatoren (8.20-23.). 

De transformatie in u en v die bjj (8.32} hoort luidt: 

Zoals in appendix B' afgeleid word~. 

(S.34a) 

(8.34b) 

Bjj' elke behouden grootheid die in deze paragraaf afgeleid is behoort 

een invaTiante Noetherse transformatie die bestaat uit een symmetrisch 

Steudel produkt van de operatoren {8.20-23).!fet is echter ook moge

ljjk ui tgaande van de operatoren (8.20-23) ni'et symmetrische Steudel 

produkten te kre@ren.~e resulterende operator K moet ingevuld wor

den .in de uitdrukking: 

~ = j dx qtKq-q ::Kq (8.35) 

om de bjjbehorende behouden grootheid ~ te vinden zoals volgt u:.i. t 

(7.20).De vraag is nu of deze behouden grootheden in de al eerder 

afgeleide behouden grootheden uit te drukken z~n. _ 



De niet symmetrische Steudelproduk:ten van drie operatorenvallen 

uiteen in twee verzamelingen. 

Ten eerste de verzameling waarin een term tweemaal voorkomt.Al de 

mogelijke combinaties zjjn hierr 

{~'~'Rl {~'~''§} JS,s,~} Ot at I e>x ~x l Ox 

{_2,....2,..£.} {R,R,~} js,s,R} 
Ox ax at Ot l 

Ten tweede de verzameling waarin elke term hoogstens een maal voor

komt .Hier zjjn alle moge]jjke kombinaties~ 

{..£,I,~} 
Ot C>x 

{~,R,s} r~·~·s} {..E.,_2,R} ax bt C>t OX {a~,s,R} {~·~•R} 

{~,s,..2.} 
ot ax- {~·~·i C>x at 

{R,~s} {~'~s} 
bt ~t C>x 

{~·R,s} {R·a~·5} 

Bij de bepaling van de moge]jjke kombinaties in ('8.36-,37) is gebruik 

gemaakt van het feit dat geldt: 

{I,:!,c} • {c,B',i} (8.38) 

waardoor het aantal mogelijke kombinaties beperkt wordt. 

{8 • .36) 

(8.37) 

rndien het mogeljjk is een nieit symmetrisch Steudel prodi::l:kt uit (8.36) 
of (8.37) in een symmetrisehe vorm te brengen geeft dit Steudel 

produkt een behouden grootheid die. reeds bekend is.Om de niet sym

metrisehe Steudel produkten uit f8.36) te kunnen vergelijken met de 

symmetrische wordt gebruik gemaakt van de identiteit: 

{i,B',c} = {i,a,B}+ LLA, Li.CJJ (8.39) 

Voor de afleiding van ('8.39) wordt verwezen naar appendix B'. 

De in verband met ('8.39) benodigde kommutatoren uitgaande van (8.20-23) 
zjjilt 

L~'a¥J = o 

L..~,B:J = -_i 
ex at 

L-2.~ J = ox 

; L....2,if J = 
Ot 

2_2 
ex L-2.~ J • 4...£ 

ot ot 

2· o3 
;sx3 ; LR,sJ = 2Ii 

Voor de afleiding wordt weer verwezen naar append!; B. 

(8.40) 



De verzameling (8.36~ kan nu met behulp van (8.39,40) ('zie ap:p.endi:x: 

F) omgewerkt worden tot: 

{ o, a, a} = { ~. a, o} 
Ot it d:x: ~t OX bt 

; {~'~'R} = {~,ii,...£} 
; ot bt ot bt 

{. R,R,..Q} = {Ii,~,ti}+{~'~'~}; {~'~'....2} = {~..!,..£} 
Ox Ox h ~ ax Cx ~:x: Ot ax &t ax 

{_-2,_!,~}""" { o ,s,...£}. ; {fi,:R,~} ... {Ei,_!,R}-3f _t_!._2_} 
~t ~t rt bt at at lax ~t ~x 

(8.41) 

Hieruit volgt omniddellijlc dat (8.36) niets nieuws oplevert. 

Indien de verzameling (8.3'71} op dezelfde wljze bewerkt wordt bljjkt 

('zie appendix B') dat deze verzameling terug te brengen is tot: 

{_!,R':,_!} ; {..E.,s,_!} ; {R,.!,s} ; {R',_!,Sl 
at ax at ax at ~x I 

(8.4Z) 

De verzameling (8.42) bl:ijkt nog verder te redueeren te z:ijn door het 
,,, -feit dat ook de operatoren S en R met elkaar in verband te brengen 

z~n.Er geldt namel~'k: 

2 2 = 3..,.2+4t~ +2x a 
at at axat 

{8.43) 

Voor q(x,t) die aan de bewegingsvergel:ijking (8.3) voldoen geldt : 

(8.44) 

2 Voor deze q(x,t) kan de operator~2 dus vervangen worden door: 
at 

(8.45) 

zodat uit (8.44) volgt: 



(8.46) 

Zo kan ook afgeleid worden (zie appendix ffi): 

• (8.47) 

Na. enig rekenwerk (appendix B) volgt uit (8.42')' na toepassing van 

f8.46) en ('8.47): 

{~,s,~}; -2{~'R,_2} at M ox Ox 

{R,~,s}.:. -z{tf:,~R}-2{.2_,~,~} at ax ax~ ex 

f'R,_g,s} :r -f'S,..£,s}-z~ 
\ ox . l at et 

(8.48) 

Het zal duidel:ijk zjjh dat de Steudel produkten aan de linkerkant van 

('8.48) behoudswetten leveren die trivia;a1 equivalent zljn met de be

houdswetten die volgen uit de Steudel produkten aan de reehterkemt 

van fS.48). 

Uit het voorgaande volgt da-t f8.J6,37J dus geen nieuwe behoudswetten 

leveren.Het lljkt er dus op dat verdere. uitbreiding met niet•symmetri

sohe Steudelprodukten weinig zinvol is. 



9. Behoudswetten van hogere orde 

9.1 Oscillator behoudswetten 

Het is mogel~ nie~ lokale hogere orde behoudswetten te maken van 

de elastische balk door gebruik te maken van de hogere orde behouds

wetten varr de Z-dimensionale ha~onische oscillator.De 2'-dimensio

nale harmonische oscillator heeft als Hmniltoniaan: 

De bewegingsvergelijkingen die hieruit volgen Z'fJ"ll: 

Dit resulteer~ in: 

ofWelr 

2 
qftt • -W·t~1' 
qzt~ = -w2qz 

; 

Enkele bewegingskonstanten 

m ~-fr 2 2' 2)'_.,j!"(' 2' 2' 2')' 
' = "2"\Pf·!"W1q1 "'""2".P2'+W·zqz 

i.. ""'f .. <'. ~ 2 2>· ·:..._1!-c' ~ 2 2> 
~ p1-iW1q1 ~ Pz+w:2.q2. 

H 8 z.i.,Jn : 

er • La~ctan\wrq1 /p1 )-Larctan(w2,qzf p2 } 
W1 Wz 

(9.1.2) 

... 

(9'. r • .3 )' 

(9.1.4) 

De bewegingskonstanten men A zijn van de tweede orde.Met behulp van 

Cf kunnen hogere-orde bewegingskonstanten gemaakt worden.~wordt dan 

ook gebruikt om hogere_orde behoudswetten van de elastische balk te 

vinden. Ne em b. v. w1 /w-2i:rf dan volgt : 

De verge~ing (9.1.6~ kan nu omgewerkt worden met de wiskundestel

ling: 

arctan x +a?ctan y = arctan ~ 
1-xy' 



hieruit volgt: 

2- arctan x = arctan ~2 1-::x: 

Dus: 

Links en rechts de tangens nemen levert: 

2W1q1IP1 - 2w1 q/P2 
2 z 2 

P = tanZ~ • 1-w1q1/P1 
~------~~~~-
r -+12\v~g2-/p~ • zw1 q2IP-z 

1-w1q1/P"1 
Dit kan omgewerkt worden to~: 

- sin2G! - ~ 
•. =---

eos2G! F2' 

(9.1.8) 

(g~ 1.9-) 

(9.r.ro) 

(9 .1.11) 

Aangezien 2G' een bewegingskonstante is,is ook sin2G' een bewegings

konstante evenals cos2G'.Hieruit volgt dat ~owel de teller en de noe

mer van (9.1.11) bewegingskonstanten zijn. 

Zodat: 

(9-.1.1 Z} 

en 
-

2' 2 2' 2 
P2 • PrPz-w1q1Pz"*4w1q1q2P1 {9.10 t.3) 

bewegingskonstanten van de 2-dimensionale harmonische oscillator 

z:fj'.n.Dit zijn bewegingskonstanten van de derde orde.Indien w2/w1=n 

(n is een natuurl:ijk getal) genomen wordt is het mogelijk op de~e w:ij

ze bewegingskonstanten te konstrueren.Hbe hoger n des te hoger is 

de orde van de bewegingskonstante zoals eenvoudig na te gaan is. 

De bewegingskonstanten (9.1.12,13) kwlnen nu ge~rtrlkt worden om niet-
e lokale bewegingskonstanten van de .3 orde te konstrueren voor de . 

elastische balk.Hiertoe is het nodig om de bewegingsvergel:ijking (1.1') 

F'ourrier te transformeren met-behulp van: 

q(k, t) 1-- . -ikx = 1 q(x,t)e dx 

~-
= 1 {q~, t )eikx~ 
'm'J-~ 

(9.1.14) 

en 

q(:x:,t) (9.1.15) 



De bewegingsvergelijking gaat dan over in: 

De vergeljjldng (9.1.16) is equiv&'lent met 

en dus ook met bet stelsel: 

qtt('k,t)+k4~(k,t) - 0 

~tttk~,t)+4k4&(kv2,t) = 0 

(9.1.16) 

(9.1.17) 

Stel nu w1::k~ en w2.2k2 dan is het stelsel (9.1.18) in de vorm (9.1.4) 
gebrt1JCht w

2
.2w1.Met behulp van (9.1.1Z) kan nu een bewegingskonstan-

te gemaakt worden zodat: 

(9.1.19) 

een bewegingskonstante is.van (9.1.18) en dus ook van (9 •. 1.16). 
Als &Ck.,t) voldoet aan (9.1.16) dan voldoet q(x,t) aan (1.1) en om

gekeerd.H!.eruit volgt dat (9.1.19) een bewegingskonstante is van 

de elastisohe balk.Maar dan geldt ook dat: 

:_1: /i(k, tlP(k, t)Jl(k\12, t l-Q(kV2, tlP2 Ck, t J+k4q2
{k, t)i\(k\12, t l (9.1.20) 

een bewegingskonstante is van de. elas.tische balk.Deze bewegingskon

stante gaat na toepassing van (9.1.14) en enig rekenwerk over in: 

l!' :.!~ F p ('x, t) p ex: t)q C-x-x•Vl!. t }-q ex: t)p (x, t) p (-x-x·~. tl 
- -- +.q(x,t)q(x:vJ_!!q(-x-x~,t) (9.1.21) 

ax 
De btj {9.1;21). behorende Noe"f;herse invariante transformatie 6q is 

gelijk aan "(J".A.Kobussen1 bladz:ijde 108) 

cSq • _! F{p,q,t} (9.1'.22} 
6p .L, p+£1', q, ~} 11! d:r.d:r."' f (x, t )p(x; t) q C-x-,,'• Vi, t) +p (x, t )f (xl-t )q (-x-x'V2, t) 

dE £•0 -qfx::1t)f(x, t )'p(-x-x'~, t)-q(x: t )p(x, t )f(-x-x'V2, t) 

Ook hier lopen a:lle integraties van -c-a?l88r' +o0tenz:ij anders vermeld. 

d -F'{p+et,q,t} l: jJa.xdx'p{x:tJq(-x-x'VZ,t)+p{x:t)qf-xl.x~,t)-q(x;·,t)p(-x-~Y2 
dE ffr r,f: . :- ' 

£•0 ·JJ dxdx' q \x: t )p (x, t J dx"f (x~t) ~(x"+x+i:'~) . 



Waarna"volgt:: 

· 6q • ~?{p,q} ~ J dx'p(xlt)q(-x-x,•lf'Z, t )+p(xlt)q(~x!.r/2, t) 

-2q cx:t )p(-x-x'~, t) (9.1 .23) 

ofwel: 

6q Cx, t l ~Jax• qt c.,':t JqC-x-x•Vl!, t )+qt Cx: t )q C-x• -x\12, t )-2q Cxlt_l'lt: C-x-x.'112, t) 

(9.1.24) 

9.2 Transformstie naar de Schr8dinger vergeJJ.iking. 

Het stelsel verge:Lijkingen: 

utt(x,t)+vxx(x,t) :s O 

vt(x,t)-uxx(x,t) :s O 

is onder voorwaarde dat: 

equivalent met: 

zoals eenvoudig na te gaan is. 

Stel nu: 

Y = u+iv 

Dan gaat (9.2.1) over in: 

(9 .. 2 .. 1a) 

(9.2.1b) 

(9'.2.2a) 

(9'.2.2b) 

(9.2.3) 

(9.2o4) 

(9.2.5) 

Deze verge:Lijking kan met behulp van de Fourrier getransformeerde 

fzie 9.1.14,15) getransformeerd worden nsar: 

... 2'"' 
Y_f;(k,t)+ik Y(k,t) s 0 (9.2.6) 



... 
Voor Y~k,t) die aan (9.2.6) voldoen geldtt 

A A "'* 2 2 2 A A A* 

d ':Y('k1 , t)Y(k2 , t )Y(k
3

, t) :. -:i(k1 +k2-k
3 

)Y(k1' t )Y(k2 , t )Y(k
3

, t) 
dt 

{9.2.8) 

Als aan, (9.2.6) voldaan is,is ook aan (9.Z.5) en zodoende aan (9.Z.3) 

voldaan. 

Neem nu: 

k1-k2=k en k3.Jc~ 

Dan volgt uit (9.2.8): 

A A A* 

L Y(k,t)Y(k,t)Y'(kV2,t) ~ 0 
dt 

Aangezien dit voor willekeurige k geldt,geldt ook: 

:Jk Y{k,t)Y(k,t)YCkVZ,t) ~ o 

(9.2.9) 

(9.2.10) 

Wat met behuip van Fourriertransformatie omgewerkt kan worden tot: 

(9.2.12) 

De behpudswet (9.2.10) kan met een willekeurige f(k) vermenigvuldigd 

worden,zodat: 

L ~ f(k)Y(k,t)Y(k,t)YCkV2,t) = 0 
dti"" 

de meest algemene behoudswet is van deze vorm. 

lfeem bjjvoorbeeld: 

f(k) = ik'.3v2 

Dan ontstaat na Fourrier transformatie: 

(9.2.13) 

(9.2.14) 

(9.2.15) 

Na terugwerking van (9.2.15) naar de oorspronkel:ijke variabelen u 
en v volgt: 

ri {fa_x_dy 'u (x,t)u (y,t)u*(y;i,t)+u (x,t)v (y,t)v*'(W,t) dt:JJ"' x y y x . y y , 

+v (:x:,t)u (y,t)v*(y;.y,t)-v (:x:,t)v (y,t)u*(W:y,t) x y y :x: y y 

[ * , * ~i -u (x,t)u (y,t)v <y;y,t)+u (x,t)v (y,t)u cy;1,t) :x: y · y . r y /Y 

* ,... * ~ 
+v- fx,t)u (y,t)u (W,t)+v· (x,t)vT (y,t)v <w,t> :. o x y y x y y , 

ro ':> 



Uit (9.2.16) ontstaan zo twee behoudswetten omdat zowel het imagi

naire als het re~le deel "liul moeten zjjn. 

V"oor het re~le deel wordt dit: 

d f/dxdy u (x,t)u ('y,t)u*(~y,t)+u (x,t)v (y,t)v*(W,t) dt}J"" :x: y y x y y 

* * -+v (x,t)u (y,t)v- {Vf,t)-w (x,t)v (y,t)u <v;y,t) :. o x y y x y y 

De behouden grootheid (9.2.17) kan nu met behulp van (9.2.2) in, 

p,q taal geschreven worden (pmqt): 

~,. Jf dxdy qxx(x, t )qYY(y, t )q~(Viy, t )+qxx(x, t )p(y, t )p°tVf, t) 

* -- -
+p(x, t )qyy('y, t )p(Wy, t )-p(x, t)p(y, t )q;,.(y;y, t) 

De bjj (9.2.18) behorende Noetherse invariante transformatie 

6q = 9:§{p,q,t} 
6p -

levert na enig rekenwerk 

(9.2.17) 

(9.2.18) 

(9.2.19) 

oq .-fy 2qyy(y, t)p(ff,t-)-2V2qyy(y, t)p(x'/2-y, t)•Zp(y, t)qyy(~y, t) 

(9.2.20) 



Appendix A 

Volgens (4.18) geldt: 

{R1,i2,i3, •• ,K-n}·~<R}e2i3 ••• in)+(;,..1 )n+
1 cK~Kn_1 •• 'K2i 1) 

{{f1 ,iz,. ,itJ,Kn+1 ~- K1K2K3 •• KnKn_..1 ""C-1 )n+1inKn-1 • .i~1Kn+1 
#llt/1' ,., ft# #WI - . n+11W lllW IV '1V "-" ft# 

-K 1K1K2 •• K -(-t) K 1K K 1 •• K~K-K1 n+ n n+ n n- j z--

{{K1 ,Kz, • • ,in}'in+1} • {i1 ,K2, • • ,Kn+1}-{Kn+1 'K1 ,K2, ••,in} (A. 2 ) 

Stel nu dat {l1 ,K 2
,i

3
,Ye

4
} ui't te drukken is in de lagere orde kon

struktieprincipes van (4.18) dan moet gelden: 

{i1,iz,K3,i4}. a{{i1 ,!C2 ,K3},i4}+~{{K1 ,i3 ,K2},K4}+c{{K'2 ,K1 ,K3},K"4} 
:t<i{{i1 ,i3 ,R4},i~+e{{f1 ,i4 ,i3},i2}+f{{K3 ,'K 1 ,i4},K2} 
+g{{iC1 ,K2,i4},x3}+h{{K2,i1 ,i4

},iC3}+1{{i2 ,iC
4

,iC1 }.iC3} 

+;J {{K2 ,K3 ,'K4},K1}+k{ {K3 ,K2 ,!e4}.K1 }+1{ {i3 ,K4 ,!C2},i1} 

+m{{K1 ,K2},{K3,K4}J+n{{!e1 ,i3},{l2 ,K4}}+o{{i1,i4},{K2,K3}} 

Dat in A.3 geen termen van de vorm: 

voorkomen ligt aan het feit dat deze termen met behulp van (A.2) 

naar de vorm { {K 
1 

,K 
2

.,K J ,K 
4
} gewerkt kunnen worden. 

Verge]jjking (A.J)'kan nu uitgeschreven worden~ 

~A.J) 



T'erm voor ~erm gelijkstellen van links en rechts geeft de volgende 

vergelijkingen: 

a-j+m = r c-d-m = 0 e-h-m = 0 

a-h+o :r 0 c-g-n = 0 f-i+n = 0 

b-k+n = 0 d-1-n 0 g-1-m = 0 
(A.4=) 

= 
b-f-o :r 0 e-j-o .. 0 i-k+o = 0 

Trek de tweede vergel:fjking van de eerste af en trek de aohtste ver

gel:1jking van de negende af' dan volgt:-

h-o-ji'm = 1 

h-o-j+m = O 
(A.5) 

Dit is een strljdig stelsel waaruit volgt dat het onmogel:1jk is een 

gel:1jkheid van de vorm (A.3) te maken.Hleruit volg~ dat het konstruk

tieprincipe (4.18.) met n=4 onafhankelijk is van de voorgaande kon

struktieprincipes. 



Appendix B 

Gekeken wordt naar de trans:formatie u+u en v•v die gegeven wordt 

door: 

(B.1) -V+V 
x 

De bjjbehorende transformatie van q (q•q) wordt gegeven door (8.2))t 

Substi tueer (~ 1) in (B.2) dan volgt: 

(B.3) -q ·~ -- -u x x 

rn (B'.J) kan u en v met behulp van (8.2) geelimineerd worden,dit 

gee:ft: 

Ui t {B'.4) volgt: 

(B'. 5) 

Nu wordt de transformatie (8.169 bekeken;De vergelijking (B.Z) levert 

nu: 

(B.6) 

Hieruit kunnen de u en v weer verw:.ijderd worden met behulp van (8.Z): 

qt = qt+xqxt~Ztqtt+i°qt 
qx • xqxx+Ztqxt+fqx 

Dit kan ook geschreven worden als: 

Zoda t hierui t volgt :· 

(B.7) 

~ 

(B'.8) 



Met behulp van (B.2) is ook de b:fj de pseudorotatie 

behorende transf ormatie u.U en v+v te bepalen. 

Er geldt nameljjk: 

vx • {2tq3x-xqt)~ = Zq3x+2'tq3xt-xqtt 

iii .. -(Ztq3x-xqt)x = -2tq4x+qt+xqxt-

Na toepassing van (8.2') gaat dit over :fn: 

(B.S) 

(B'.10) 

(B.11) 

(B.12') 

In. de eerste vergeHjking van (B.12) w-0rd1: de bewegingsvergeUjld.:ng

{8.11. b) ingevuld zodat volgt: 

v ~ -ZU +ztvr4 -:x:m3 = (-2tr ~2tv3 -:x:tr2x+u ) 
:X: XX X :X: X X' X X': 

(B.1J) 

U'it de tweede vergeljjking· van (B'.12) en uit (B.13) :fa nn af te lei

den dat'": 

i .. 21m3x +vrx +xv Zx 

v·= Ztv3x-ux-xu2x 

de gezochte transformatie is. 

{I, B·, c} • ABff+CBi 
. , , = 1c~1 LB, cj +Wi-LB-, CJ A' 
, , = {1, c, B'}+ Li, LE, cJJ 

R • 2t c-;-:x:~ 
ax ~t 

- 4· ')2 
_!R • 2t~4-~ -x~ ax ~X- at meat 

,., ·3 .. 
~ .- (Zt~-:ic_~)._Q-_2 
a:x: ax a-t ox at-
aii =ii o- a 

axr di" di" 

~~·RJ = -{j~ 

(B.14') 



S = 4t~+2x...Q:1' 
Ot Ox 

as = 4t o2+2' ef'2x a2
- ~ 

~ ~ ~ ~2bi" 
as = (4t 3-ff2x ~-1) C>+2 () 

ii. ~t: ~ ax -ax· 
L...£.sj • 2...2_ 
~x ax 

- 2 z -
~s = 4' a-11-4t~2+2x_L -....2.. 
at ~t ~t Oxot ot 

_.__ ·- - --
al = (4t o;;.2x C>-1 J a+4 a 
~:r at" ~ M" at 

la~,S'J = 4a~ 

U-itwerking van (8.41) met behulp van (8.39,40) 

'' ' ' 

'' = '' 

'' • '' 

{~_-2,R} = {..£.R,_i)+ L~L~,RJJ 
ax ~x ax ~xJ Ox ~x 

" = " 4_ ...,2, -....9..J 
~x at 

'' • '' 

{!f,i?,~} = {Ii,~il}+ LR, LR,..£j J 
ax ax ~x 

' ' = ' ' +LR,..A.J · ot 
-3 

'' • '' -2~ - OX 
{R',R',s'} s {Fi,s,r!}+ LR, LR,SJJ 

,, = ,, +LR, 2RJ 

'' = '' 



-

{s,s,.i}. Ts,_A,s}+ Ls,Ls,..iJJ 
at _ l ~t at 

'' • 

'' 
.. 

', 

'' 

-

'' 

', 

'' 

'' 

+ Ls,-4-2._J 
at 

{s,s,.i} --{s,.i,s}+ Ls, Ls, a JJ 
()x _ C>x ~x 

'' = " +LS',-Z--9..J 
~x 

', .. 
'' +4~ 

~x 

{s,s,R} .. {s,Ii,s}+ ~, LS,RJ J 
,, .. ,, + LS,-2RJ -'' = '' +4R 

De omwerking van (8.37) naar (8.42)t 

{_£,ff,.i} = {j_,~,a1+ L_A, LR,-2,Jj 
ct ex ot ox J ot ?>x 

'' = ,, *L....2,...2..J at at 

', '' 



{-2.,...2,,RJ = {....Q,R,....Q.}* L~ l....2.,Rjj 
ax at "bx Ot .~ C)t 

" = " * t_2, Z..£_~ 
?lx ax ., ., 

' ' 
:r 

'' 

{i,..£,s} = {~s,...£.}+ L...2..1...£,S)J 
at ~x at ~ Ot "~x 

' ' -
, ' .. 

-

,, 

• • 

..,.1 _£., z...Q. j 
l;Ot ox 

{..s.~s} .. {_£,s,_g_}+ L-2,L..£,sj J 
Ox Ot ox ot ~x at 

{_i,~s} = {~·~·~} +L....£,4..E.l ax ot . - (}x 3t ~ ~t 

' ' - '' -

{_9.,R'.,s} • {s,R'.,.:i} 
atf. Ot 

, , , • {s,..£,R}* Ls, Lff,.J..J j 
_ e>t at 

, , • {if, a.s}+tff',..z~~ 
at ox 

, , = {i,..£.,s}+L4t_!.+2x....Q..-1 ,-2_2.~J 
?>'ft ot '?>x ~x 

3 ,, *L2....£3,2x...f!J 
~x ()x 

, ' -
-3 

, t - t t +12'~ 
- ox 

{*s,fl} • { a,s,~} 
, , = {R,_g_,s}+ LR,l..£,~'JJ 

_ Ot a1t 

'' = 

't = 
·-

IV , , +LR, 4-2,J 
at 

-3 ', -a43 
C'>:x: 

{~·a,s} ~ {s,fl,~} 
,, -{s,~,If}+ Ls,LR,~JJ 

a:x: ox 
, , • { R,~, s}+l_S .~j 

_ ~:x: ot 

" - " -40 Ft 



\ 

' -

{~·~·R} • {ii•~•~} 
, , .. _ {i,.i,a l+ Lff,Ls,j_J J 

ax j -ax 
t t = 

t. • 

,, "*'Li?,-2_gj 

. ' -2..,2 
at 

ax 

A:rleiding van (8.471 

Afleiding van (8.48) m.b.v. (8.40) en (8.46,47) 



- - _,__ a as+S aii :. JR ~-2Ril o+(-2!1 o- ~ )f{ 
at' -n it ~x ~·a:t 

'' 

'' 

'' 

- -
:. , , -2R(..A,R+_£)-2fi~R-..2,R 
· bx at ax at 
:. l R,~j-4R...2,R 

~t Ox 
e ):3 N -= -2~-:i-4R_Q_R . ax..1 C>x 

- - -
2R oST2S OR :. 0 ~- ~s)s+8(2R 0-2 o) 
~ ~ · bt''M ~ ot 

~ _.__ 

t' :. 3 as- oss+Sc o- os) 
· at ~ ~'St" 

't :. 3 as-(s-3+4 o)s+~ 3-S-as 
at M"'M 'Mat" 

:. LS' ,_l.J -ZS ..M 
·_ ~t at '' 

', :. -4 o-2s os 
Ot at 
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