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1. Ow.>ERWERPS BEPALING. 

t.O. INLEIDING. 

We zullen ons bezighouden met de oplossingen van; 

~·U.... A '!)!.~ + R ~ ~ c 

met u • kol(u 1 ••• u); 
- n 
A reëel, diagonaal; 0 < al 

R reëel symmetrisch, ~ 0. 
••• <.,ia (a, is een diagonaal element). 

n J 
1.0.1. 

In de volgende paragrafen zullen we een aantal voor ons belangrijke eigen

schappen van de dispersierelatie en de oplossingen van 1.0.1 noemen. Voor 

een uitgebreide behandeling verwijzen we naar Peleder lt] . 

In de laatste paragraaf zullen we dan het probleem van dit onderzoek nader 

toelichten. 

Opmerking: 

Stelsel 1.0.1 kan getransformeerd worden naar een stelsel van de vorm: 

1.0.2. 

Zie hiervoor tt] , 6.2. 

Hiervan zullen we regelmatig gebruik maken. 

l.I. DE DISPERSIE RELATIE. 

De dispersie relatie van 1.0.1 is: 

Met behulp van het reflektie principe van Schwarz (L. Bieberbach (2] pag. 

218), volgt, bij gunstige keuze van de vertakkingssnede: 

].1.2. 
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Overeenkomstige relaties gelden voor k.(w). 
. J 

We kiezen nu de vertakkingssnede zo, en beperken Óns tot die u-oplossingen 

van 1.1.1, zodat geldt: 

l\M ~Jll2 Va. 
1. 1. 3. : ;. a.· 

lkl-+ 011 Ie J 

Lim ~j (c.l) 
_.,,_ 

1.1.4. ... ... a.· - ~ lc."I-+QQ (A) 

De singulariteiten (dit zijn alleen vertakkingspunten!) van w.(k) liggen in 

het k-vlak allen binnen een cirkel met straal ~· Het gebied ikl ~ ~ noemen 

weck. Met 1.1.2. en [11 6.8volgt dandeLaurentoritwikkelingvanwj(k) 

rond k = ca: 

1. 1. s. 

Met analoge definities voor R en C geldt rond lwl • ca: 
w w 

1.1.6. 

Verdere koëfficiënten van deze ontwikkelingen zijn reëel en er komen alleen 

oneven machten van 1/k (respektievelijk 1/w) voor. 

1. 2. D!' INTEGRAALVORM VAN DE OPLOSSING. 

Definiëer het beginwaardeprobleem: 

. ~ (x,o) a o )( > 0 

1.2.1. 

Met [1) , 6.20, kan de oplossing van 1.2.1. op een soortgelijke manier als 

in (t] , 4, gebeurt, in de vorm van een modeontwikkeling geschreven worden: 
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1.2.2. 

v.{k) vormen een stelsel eigenvektoren van k2A + R; dit stelsel is analytisch 
-J 
in Ck' genormeerd in k = w en onafhankelijk in een omgeving van k • m. 

Zij 

· +oo -lkx 
~ ( k): J 'A-l x~ o) e. d. X 

-CliO . 

dan worden de a.{k) bepaald door: 
J 

en kunnen berekend worden met .de regel van Cramer: 

Q.j lk): clet f~,lk) -··· Y.tk~o)~ .. ~alk} I 
d.et I Y.,(kt •• - .k'j tk)- .. - ~0 (k) I 

Het randwaardeprobleem wordt vastgelegd door: 

1.2.3. 

1.2.4. 

1. 2. 4a 

\~·. 1~· ;.·; t ~~ .~ 

.. ~ ( o" i:) :: f l t) t ~ o 

.t r' 1" _1{o):I(o): (o) :o 

1.2.5. 

De oplossing van dit probleem wordt 

n +()l)+i.4' i.lk·lw)x-wt) 
~ pc;t.} : ilf ~ 

1 
1 Cj ((A)) ~ ( w) e ~ d.. w 

J- -oo +~p p} Rw 
1.2.6. 
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w.(w) zijn de eigenvektoren van w2A-l -~-IRA-I; deze zijn analytisch in A, 
.~ . w 

genormeerd in w = ® en onafhankelijk in een omgeving van w = ®, 

De funkties c.(w) volgen uit: 
J 
~ 'c."t 

f ( W) :: i f ( t) eL ol W 
- 0-

Voer in: 

g . - )C ·--t 
t geeft dus een richting aan in het x-t vlak. Definiëer: 

t 
h_; (kJ :: k~ i Wj (k) · 

9· (k) :=i Q.j {k) ~j lk) 
-J 

Voor het beginwaardeprobleem voeren we nu de modes in volgens: 

+OQ+;p ·t~·(k) 
2I (3~ tp: fn 1 ~j {k) e,. J cl k 

-oo 1' i.\\ 
zodat geldt: 

1.2.7. 

1.2.8. 

1.2.9. 

1.2.10. 

1.2.11. 

1.2.12. 

het minteken duidt op naar rechts lopende modes en het plusteken op naar 

links lopende modes. 

Voor het randwaardeprobleem geldt analoog: 

1.2.13. 

~j (w) ::: cj lw) ~j tw) 1.2.14. 

;.GO..-l.~ ith•lW) 
~j(S,t):=f.rJ .lj(w)e. ~ d.w 1.2.15. 

-ooH, 
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8 kan zo groot gekozen worden, dat a.(k)v.(k) analytisch is voor Im k ~ B. 
. - ;] -J 

Voor 0 ~ arg(k-iS) ~ ~·geldt lim u(k,O) c 0 (c.t. [t] app. 1). · 
lk! ....... -

Met J.2.4.a. vertonen de funkties a.(k) hetzelfde gedrag, dan hebben deze modes de 
J 

eigenschap dat ze in het x-t diagram rechts van de bijbehorende karakteris-

tiek gelijk nul zijn~(met de stelling van Jordan (3] pag. 115). 

De funktie h heeft de algemene vorm: 

l '± b:t. 
h•lk):.k Äj +-IJ+ 

j k 
resp. 

A ~.: :::. w . + .. 
J (,) 

met 

Vergelijk dit met 1.1.5, 6. 

t 

~3j + 
rt 

+ ........ 

In verband met de opmerking na 1.2.15., beperken we ons tot: 

t 
A· < o J j /:,..i < 0 

1.3. PROBLEEMSTELLING. 

1.2.16. 

1.2.17. 

1.2.18. 

1.2.19. 

De integraaluitdrukkingen voor de modekompanenten zullen bij vaste richting 

in het x-t diagram, asymptotisch in t benaderd worden. De aanleiding hiertoe 

heeft te maken met stabiliteit. De begin- en de randwaardeproblemen die wij 

beschouwen, zijn namelijk stabiel in de zin van de L2(R) norm (c.f. (1J , 

pag. 53). 

Bekijken we echter de integraaluitdrukking voor één mode (c.f. 1.2.11,15), 
1 

dan zien we dat de integrand in het algemeen singulier is in het U.H.P.(k) 

en dat de groepssnelheid, die bij zo een mode behoort, soms groter is dan de 

karakteristieke snelheid. Dit doet vermoeden dat de modes afzonderlijk niet 

stabiel zijn. 

I afkorting voor Upper Half Plane. 
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..;..,.. k l e_R) ~-~f 

_, 

Fig. 1. Groepssnelheid van de naar 
links lopende mode van het 
beginwaardeprobleem voor 
~tt - ~XX + ~ = Q, 

1~~----~~===a.---

-'-+-------------------___..,. k (E R} 0 

Fig. 2. Groepssnelheid van de 
langzame mode van een 
tweedimensionaal pro
bleem (c.f. hoofdstuk 4). 

De som van de modes is stabiel. Instabiliteiten in de verschillende modes -

zullen elkaar dus moeten opheffen. Aandacht wordt daarom ook besteed aan de 

manier waarop dit gebeurt. 



- 7 -

2. ASYMPTOTISCH GEDRAG IN DE TIJD VLAK ACHTER DE KARAKTERISTIEK. 

2.0. INLEIDING. 

In dit hoofdstuk leggen we ons de volgende extra beperkingen op: 

R) o (c.f. 1.0.1.) 2.0. t. 

en verder worden f(x) en f(t) zo gekozen, dat ~(k) en ~(w) analytisch zijn 

in een omgeving van k • m (w • m) en dat geldt: 

Ü.dk>.:O(~L ü.~t~.>>:O(~) (c.f. t.2.t,s) 2.0.2. 

Opmerking: 
n ox Funkties f.(x) die hieraan voldoen, zijn b.v. f.(x) • x e , o > 0, n geheel 

l 0 l. 
~en f.(x) =ex sin ax, ê > 0; idem voor f.(t). 

l . 1 

Met 1.2.4a en 1.2.10 volgt dan dat er een gebied~ is, te definiëren door 

lkl ~ pk(pk ~ ~)Jzodat in~ de funktie gij(k) analytisch is. Ook geldt dan 

g .. (k) ~ 0(1/k); idem voor g .. (w). 
lJ 1J 

We onderzoeken nu het gedrag van de komponenten van de modes in een gebied 

van het x-t diagram, dat begrensd wordt door de karakteristiek en een vaste 

richting links van de karakteristiek. 

Met aanhangsel 1 vervangen we integra

tieweg -oo +iS~ +oo +iS (1.2.11,15) 

door een weg C' die geheel in ~(Aw) 

rond de oorsprong verloopt. 

I 
fig. 4. I~tegratieweg C'. 

i 
t 

Fig. 3. Gebied van onderzoek in het 
x-t diagram. 



- 8 -

Laten we nu de indices i,j en de toevoegingen (!) weg (in dit hoofdstuk al

gemeen), dan wordt de algemene vorm van een modecomponent: 

2.0.3. 

cl 
met 

2.0.4. 

m ~ 1, geheel 2.0.5. 

Het gebied uit fig. 3 kunnen we beschrijven met: 

2.0.6. 

Het teken van b
1 

(2.0.4.) blijkt bepalend te zijn voor het gedrag van 2.0.3. 

2.1. BENADERING MET DE ZADELPUNTSMETODE. 

We beperken ons voorlopig tot b
1 

< 0 en zullen met behulp van de zadelpunts

metode 2.0.3. benaderen. Het zal blijken dat het met deze metode niet mo

gelijk is een oplossing te vinden die, bij vaste t, willekeurig dicht bij de 

karakteristiek ligt. 

Voor voldoend kleine lil! liggen op de reële as, symmetrisch. t.o.v. k • 0, 

twee enkelvoudige zadelpunten van h(k) bij Ik! ~ (b
1
/il)l. Deze zadelpunten 

zijn met elkaar verbonden door een hoogtelijn Im h(k) = 0 , met 11 straal11 van 
I 

jk j ~ (b / L\) 2 (zie hierover aanhansel 2). 

We vervormen nu C' tot C" zo, dat C" verloopt als een fig. 5, dat wil zeggen 

over de zadelpunten A en A' en verder door een gebied waar Im h(k) > 0. 

Toepassen van de zadelpuntsmet:1de levert de volgende stelling: 



fig. 5. Hoogtelijnen lm h(k) • 0 
en integratieweg C"; 
Arcering betekent 
Im h(k) > 0. 

STELLING: 
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2.1.1. 

Voor b1 < 0 is er een e:o > 0, zodat voor 0 > Ä ~ -e: 0 de asymptotische bena

dering van s(t,~) in de tijd bij vaste À gegeven wordt door: 

BEWIJS: 

Langs integratie~eg C" geldt, uitgezonderd in de zadelpunten, Im h(k) > 0. 

De lengte van C11 is eindig voor Ä < 0 en g(k) is begrensd. Dit zijn de voor-

waarden om aanhangsel 4 te kunnen toepassen. , () 

Opmerking: 

Het einde van een bewijs wordt aangegeven met het teken () 

Opmerking: 

h(A) en h(A') zijn reëel (c. E. 1.1.5,6). De oplossing is dus oscillatorisch 

en afnemend met t-l. 

Opmerking: 

Vanwege 1.1.2. geldt: 

,!(, -2.1.2. 
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Voor lAl voldoende klein geldt: 

h tA) ~ - 2. l b, A)~ 2. 1.3. 

h'' (A)~ + ~ L ~ 6-t'J... (- b.)x 2.1.4. 

Dit volgt met aanhansel 2, s(t.~) wordt dan: 

I '-bllf 
$ (i J•o ~ - lL ,C...::.U • .:. 

f , tcf+at{b1A)\) -t(f +2ilb/~.)~~ 
),. 3 ( ~1

) e . +~lA) e r 2. lT ~ ( _ D.)~#f fla 

+ 0({) 2.1.5. 

Opmerking: 

Stelling 2,1,1, geeft niet de volledige oplossing voor A~ 0., d.w.z. we 

kunnen niet bij konstante (grote) t,A naar nul laten gaan. Dit p~obleem 

wordt in paragraaf 2 aangepakt. 

2.l.a. EEN ANDERE BENADERINGSMETODE. 

Ter voorbereiding van een metode die in hoofdstuk 3 gebruikt zal worden, 

zullen we de resultaten van 2.1. op een andere manier berekenen. We maken ge

bruik van een idee van B.L. van der Waerden (7] 

In een omgeving van de kromme Im h(k) = 0 geldt, uitgezonderd in A en A': 

d/dk h(k) ; 0. Ki~s een kromme Lk buiten om Im h(k) = 0 in deze omgeving 

(fig. la). 

Transformeer 2.0,3. naar het h-vlak: 

~ • 1:. h 
S(tJ~)= ~ "j' ~(k(h))~ et.. olh 

Lh 

2.l.a.l. 

~ is een gesloten kromme :.n een h-vlak, die het lijnstuk hA-hA' vrij nauw 

omsluit. 
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// I 

fig. l.a. Integratieweg ~(k-vlak). fig. 2.a. Integratieweg ~(h-vlak). 

Op~ is g(k(h)) dk/dh analytisch. Om 2.l.a.l. te be~ekenen, bewijzen we nu 

een stelling over k(h) binnen ~· 

Hulpstelling: 2.l.a.2. 

De funktie k(h) gedefiniëerd op Lh' kan binnen ~ eenduidig analytisch wor

den voortgezet mits de reële h-asf voor hA ~ h ~ hA' niet wordt gepasseerd. 

In een omgeving van hA geldt: 

k (h) = k ... + (hA- h /
4 

_.!_ " + o (h-o .. ) " (-I h' A) '2. ... 

met 2.t.a.3. 

en in een omgeving van hA,: 

J4 I 
k(o)::: k,.~- ( h· "'"·l rih'~,)''t t- O(h .. h,.,) 

met - lt <. a.r~ Lh-hA') ~ + 1r 2.1.a.4. 

B 
•• eW1JS: 

Het bewijs wordt geleverd m.b.v. analytische voortzetting in acht nemende 

dat h(k) een algebraïsche funktie is. tl 

De 2 vertakkingspunten it. hA en hA' verbinden we met een vertakkingaanede op 

de reële as. In een omgev.1g van Im h(k) = 0 (fig. la) is g(k) analytisch in 

k. g(k!h)) is dan analyti:1 !h binnen :il, uitgezonderd in de vertakkingspunten en 
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-snede van k(h). Het probleem is nu gereduceert tot het berekenen van een 

kringintegraal om een snede. Dit gaat als volgt: 

Kies een straal R zodat in een R-omgeving van hA (resp. hA,) 2.1.a.3,4 gel

den. 

fig. 3.a. Integratieweg Lh, 

--- '~ , \ 

We berekenen nu de bijdrage van Lh in het rechter halfvlak: 

De termen in 2.1,a,5, zullen we nu achtereenvolgens berekenen, 

hr•- R 'th . h~'- R 
;" 3(k(h)) ~ e ~. d \, : it2.1f 9(k(h)) ~I +-

o 0 

Zo geldt ook: 

0 'th ;,...1 3tic:(b))~ e'" aL~ ~ 0 (~) 
bft'-R 

' \i 

2.J.a.5. 

2.l.a.6. 

2.l.a.7. 
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In een omgeving ~an hA'' geldt met 2.1.a.4.: 

I 

d..k I I lh h )-i h - = --. lh" \~ \... • 11 , + o~e.re rn a.c.h ten vo..n 
d.h 2 {- ,."a. 

zodat: l t 9 (l<(h~) ~ e lt h cl hl~ I< 0. ste>.nh • ;r. . e 
f 

zodat: 

·t~ 
lL", ~ 3('K{h))t!_k ~

4 

e>\.h: o 
~...,. 0 ~ cl.h . 

Voor g(~(h))dk/dh binnen hA,-R geldt: 

• 
d.k I l I ~ (h h J/2 \( h - : - - - - + .1- Q.,e .. I g ( ( l) a.h ~"' • l(! '• ''la(' 1 \Y-a • ~ ,. ) 

1 h ~·' n~ ,..,.,, ~' o 

2.J.a,9. wordt gesubstitueerd in de derde term van 2.l.a.5.: 

Over blijft nog: 

Substitueer: h-hA' 
2 

• -s • 2.1.a.ll. wordt dan: 

2.1.a.8. 

2.1.a.9. 

2.l.a.10. 

2. 1 • a. 11 • 

2.t.a.l2. 
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Op dezelfde manier vinden we voor de vierde term in 2.J.a.5. als benadering 

2.l.a.l2. Totaal geldt, met t6J , pag. 67, voor çr{t>~): 

2.l.a.t3. 

Op dezelfde manier vinden we voor de bijdrage in het linker halfvlak van h: 

2.J.a.t4. 

Opmerking: 

2.l.a.J3, 14 zijn gelijk aan de bijdragen van de zadelpunten in 2.1.1. 

2.2. DE AFSCHATTING TOT WILLEKEURIG DICHT BIJ DE KARAKTERISTIEK. 

In deze paragraaf leiden we een benadering af voor 2.0.3. die voor voldoend 

grote tijd geldt in een gebied D van het x-t diagram (fig. 5). 

Dit gebied wordt begrensd door de karakteristiek (6 • 0), een lijn evenwijdig 

aan de karakteristiek (t6 =konstant) en een konstante richting (Ä •- E 0). 

c! 
l 

fig. 5. 

' i 
I. 

Deze benadering wordt afgeleid 

door integratieweg C' (2.0.3.) 

zo te kiezen, dat kan worden aan

getoond dat de bijdragen van de 

eerste term van g(k) resp. de 

eerste en tweede term van de 

Laurent ontwikkeling van h(k) 

rond k • oo tot de integraal 

2.0.3. overheersen t.o.v. de an

dere termen. 

Vergelijk het resultaat met 

Eekart [ 8] pag. 409. 
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Definiëer: 

. . . .. .. 2.2.1 • 

r,;(k) is analytisch in ~· Schrijf 2.0.3. nu als: 

a ( k Ä+ b.) 
e k eik 2.2.2. 

th Lt 'S(I<) 
s tt.,!)::: in- j 3(k} e 

c• 
Ontwikkel eitr,;(k) rond r,;(k) • 0 (k • ~); dan volgt: 

Nu bewijzen we: 

Hulpstelling: 2.2.4. 

Zij lJQ een positieve vaste konstante en b 1 < 0, dan is er een e 0 > 0 zodat 

een gebiedDinhet x-t diagram (fig. 5), begrensd door' A • 0, A • -e 0 , 

~A • -lJ 0, geldt: 
~~ 

s ( t, i) ;:. J.. ~ 
.2'11" 1· 2.2.5 • 

bl1 

waarin g de eerste koëfficiënt)gelijk nul is van de Laurent ontwikkeling 
m 

van g(k) rond k • ®• 

B 
•• ·ew1J s: 

De eksakte uitdrukking voor de ordeterm (s d (t,~)) in 2.2.5. volgt met or e 
2.2.3.: 

Kies nu voor C' een cirkel n.=t straal Pen wa,arbij: 

b ~ 
f ::. 1.....!.. \ 
c' A 

2.2.7. 
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Hierbij moet gelden Pc' ~ Pk zodat: 

2.2.7.a. 

Kies nu e0 volgens: 

E. =I~ I 2.2.7.b. 

Op C' geldt dan (c.f. 2.2.7.) Im (k6 + b 1/k) • O, dus : 

Ie i J.C. kA;.~~\"' 'i op C' 2.2.8. 

De eerste term van 2.2.6. (s 1 orde(t,~))kan nu worden afgeschat: 

'2.2.9. 

Op c' geldt: 

2.2.10. 

Beperken we ons nu tot ltÄI ~ ~o. 2.2.10.a. 

dan: 

2.2.11. 

Onder dezelfde voorwaarden (2.2.7.a.,lt.) geldt dan ook: 

) t + !. ( lt 'Slk)) '\> .L t~t'Slk))~+- ..... \:: l .f. 0( A'/~) 
21 SI • • 

2.2.ll.a. 

Voor dè tweede term (s2 d (t,~) ) in 2.2.6. geldt dan: . or e 

Met 2.2.9. en 2.2.ll.b. en de voorwqtrden 2.2.tO.a. en 2.2.7.a,b, is de stel-

ling bewezen. 0 



Voer nu de volgende afkortingen in: 

~ ~ \: + 2. t l b, 6.) 

Dan geldt: 

STELLING: 
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2.2.12. 

2.2.13. 

2.2.14. 

Als b
1 

< 0 is er een e0 > 0, zodat in een gebied D van het x-t 'diagram 

(fig. 5) vastgelegd door À < 0, À ~ -E 0 , tÀ ~ -~ geldt: 
0 

2.2.15. 

BEWIJS: 

Pas hulpstelling 2.2.4,, aanhangsel 5 en 2.2.12,13 toe. 0 

Opmerking: 

Uit het feit, dat ~(k) reëel is voor imaginaire k, volgt dat ~.i-m reëel is, 

De hoofdterm van 2.2.15. is dan ook reëel. 

Omdatpeen funktie is vanten À, is aan 2.2.15. niet zonder meer te zien, 

dat de ordeterm voor voldoend kleine IÀI inderdaad te verwaarlozen is t.o.v. 

de hoofdterm. Dit zal nu onderzocht worden door bij vaste tJIÀinaar nul te 

laten gaan. Gebied D wo·rdt dan doorlopen langs A-B, evenwijdig aan de x-as 

(c. f. Fig. 6). 

Fig. 6. 
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Schrijf 2.2.15. als volgt: 

S(t,~): Q B (·à)~.tl"'~•J . .!. • .py~J (pJ +O(AY~m) 
Jtf) rn p'fa """' 

2.2.16. 

p~J~ 1 (p) is een oscillerende funktie, waarvan de nulpunten niet samenvallen 

met de extrema (mits p; 0). 

Hulpstelling: 2.2.17. 

Zij m ~ 1, dan is er een À> 0, zodat de absolute waarden van de extrema 

van p1Jmr
1

(p) voor p > 0, groter zijn dan À. 

Bewijs: 

Kies een Po>> I. Voor 0 < p <Po heeft p!Jm_1(p) een eindig aantal extrema, 

waarvan de absolute waarden ongelijk nul zijn. Er is dan een Àl > 0 die klei

ner is dan deze waarden. 

Voor p ~ Po maken we gebruik van: 

J ( )() "' \ rr ' c 0 $ ( )( - ( ~ +! ) ! ) ( I( ...... <fQ) ( t 4] t p ag • 9 7) 
y Ylfx .a 1 

2.2.18. 

Met.2.2.18. volgt voor p ~Po: 

2.2.19. 

Uit 2.2.19. volgt dat er een À2 > 0 is, die kleiner is dan de absolute waar-
'/,_ ) den van de extrema van p .· ""'· ~. ( p) , 

Kies nu À ~. À1 ,À 2 (zie ook fig. 7). 0 

Pv2.J lP) 
. ~'~~-j, 

I 

fig. 7. 
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Als we langs tA • -JJo t laten toenemen, neemt p op deze lijn ook toe: 

p = 2t!(b 1tA)i, Op een stuk A-B (fig. 6), zullen dus voor toenemende t steeds 

meer extrema van piJm-l(p) een plaats moeten vinden. Dit feit, en de begren

zing van de extrema volgens 2.2.17, leiden er toe om piJ 1(p) in 2.2.16. te m-
zien als een "fasefaktor". Voor de "amplitudefaktor" g B (-A)Hm-l) .p-l geldt 

mm 
(denk er aan dat deze faktor reëel is!): 

hulpstelling: 2.2.20. 

Er is een y > 0, zodat voor alle t > 0 in D (fig. 6) geldt: 

2.2.21. 

Bewijs: 

2.2.22. 

2.2.22. volgt met jtAI ~ JJo in D. c 

Nu volgt eenvoudig: 

STELLING: 2.2.23. 

Er is een t
1 

zodat voort~ t
1 

in D de absolute waarden·van de relatieve ex

trema (p;. 0) van de hoofdterm van 2.2.16. veel groter zijn dan de ordeterm. 

BEWIJS: 

Voort voldoende groot heeft piJ 1(p) minstens één extreem langs A-B in m-
D (fig. 6), 

Bij toenemende t neemt lAl lEngs de linker rand van gebied D af, zodat, voor 

voldoend grote t, op A~ B l{.\, b)de amplitudefaktor (c.f. 2.2.20.) veel groter 

is dan de ordeterm in 2.2.1( Met hulpstelling 2.2.17. is de stelling bewe-

zen. 0 

In de buurt van de nulpunte1,van s(t,O is de ordeterm in het algemeen gro

ter dan de hoofdterm. De or \·term kunnen we beschouwen als een kleine ruis 

op de hootdterm, die verder (iet interessant is. 
I 
I 
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Over de verhouding ordeterm-hoofdterm aan het'front van de golf kunnen we wel 

iets zeggen. 

STELLING: 2.2.24. 

In een deel van D b,egrensd door 0 < p ~ ö « I en een voldoend grote t, is 

voor m • 1,2 de hoofdterm in 2.2.15. ,veel groter dan de ordeterm. 

BEWIJS: 

Voor p « 1 geldt Jm-l (p) "' <!>m-I (m~l)! ( ( 4] pag. 92) zodat: 

~ - VOCII' 
t 

k l e.i n 

Voor voldoend grote t zijn beide uitdrukkingen 2.2.25., 26)(in het 

stelling omschreven gebied. 

Opmerking: 

2.2~25. 

2.2.26. 

in de 

0 

2.2.15. kan voor p << I vanzelfsprekend wel gebruikt worden als een benade

ring voor de oplossing. 

x 
:ig· 8. Geldigheidsgebied van stelling 

2.2.24. 
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2.3. AANEENSLUITING.VAN DE"OPLOSSINGEN VAN 2.1. EN 2.2. 

De resultaten van 1.1. en 2.2. lijken niet voldoende voor een volledige be .. 

achrijving van de oplossing van 2.0.3. voor -e 0 ~ 6 < 0. In deze paragraaf 

zal blijken dat dit slechts sch\jn is. In het hiernavolgende zal worden af

geleid dat de zadelpuntsbijdrag~van 2.1.1. voor voldoend grote t ook in ge

bied E (c.f. fig. 9) een goede benadering geven voor s(t,~). 

)( 

fig. 9. 

Hulpstelling:· 2.3.1. 

Voor b1 < 0 geldt dat, als bij zekere t = t 0 en 6 = 60 de met de zadelpunts

metode benaderde oplossing voor s(t,~) voldoet, deze oplossing ook voldoet 

voor 6 • 60 , t > to. 

Bewijs: 

Voor de fout bij de zadelpuntsmetode geldt: 

M is een funktie van 6 , zodat M bij konstante 6 konstant is, ~erwijl de 

hoofdterm afneemt met t-i. De stelling spreekt dan vanzelf. tJ 

We zullen nu aantonen dat de zadelpuntsmetode langs t6 = -~ 0 een goede bena

dering geeft voor voldoend grcte t. 

Hulpstelling : 2.3.3. 

Als m ~-1 is de benadering 2 .• 1. voor s(t,~), voor voldoend grote t, ook 

een goede benadering op de l:.n t6 = -~ 0 • 

I 
), 
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Bewijs: 

Voor voldoend grote t is 2.2.15. langst~ • -~ 0 een goede benadering voor 

s(t,O. De zadelpuntsoplossing 2.1.1. blijkt op t~ = -~ 0 hieraan ongeveer 

gelijk te zijn. Op t~ = -~o wordt 2,2.15. met behulp van 2.2.18., voor vol

doend grote t, : 

2.3.4. 

2.3.5. 

Uitdrukking 2.1.5. werken we nu om, voor voldoend kleine 1~1 met: 

I 

-= srY\ ( ~ f~M 2.3.6. 

" . . . - I 

:3m (~firn. L•l)~ 2.3.7. 

2.1.5. wordt dan: 

2.3.8. 

2.3.9. is gelijk aan 2.3.5. 

Nu is eenvoudig te bewijzen: 

STELLING: 2.3.10. 

Als b1 < 0 geven de bijdragen, van zadelpunten A en A' (fig. 5) een goede bena

dering voor s(t,~) voor een v~Ldoend grotetin alle punten van E (fig. 9). 

BEWIJS: 
I 

Pas hulpstelling 2.3.1. en 2 t .3. toe. 
l 
' I 
' 

D 
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2.4. DE OPLOSSING ALS b 1~. 

Analoge resultaten als voor b
1 

< 0 gelden voor b
1 

> 0. Het karakter blijkt 

nu exponentieel toenemend te zijn in t. De oorzaak hiervan is te herleiden 

tot de ligging van zadelpunten, n.l. op de imaginaire as. 

Analoog aan 2.1.1. geldt: 

STELLING : 2.4.1. 

Voor b
1 

> 0 is er een e 0 , zodat voor 0 > À ~ •Eo de asymptotische benade

ring van s(t,;) in de tijd bij vaste À gegeven wordt door: 

Voor B zie fig. 10. 

BEWIJS: 

Fig. Jl. 

0 ( 
, tths.) 

;- -· e t 

Fig. 10, 
, a' 
~oogtelijn Re h(k) = 0, 
samenvallend met integratie
weg C. 

Uit aanhangsel 2 volgt, dat er een hoogtelijn Re h(k) = 0 is en zadelpunten 

B en B1 als in fig. 10 (c,f. fig. 5). Op deze kromme liggen verder geen zadel

punten zodat Im h(k), uitgezonderd in Ben B', een monotone funktie is langs 

de kromme (fig. 11). In B neemt Im h(k) dus zijn minimale waarde aan. 

Kiezen 'we nu de integratie~ng als C (fig. JO) dan is langs C Im h(k) groter 

dan Im hB (uitgezonderd in '.1). De bijdrage van zadelpunt B is dan de hoofd-

term van s(t,F,;). Pas verdel aanhangsel 4 toe. 0 
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Opmerk ins: 

Voor 161 voldoende klein schrijven we 2.4.1.: 

b,r, 
s (t1S)z ..L • ..!.. • aa. •-

l,.".r,. -t;f't. "" (-Aft 
2.4.2. 

2.4.2. neemt exponentieel toe int! (c.f. 2.1.5.). 

Analoog aan hulpstelling 2.2.4.: 

Hul ps telling: 2.4.3. 

Zij ~ 0 een positieve vaste konstante en b1 > 0, dan is er een Eo > 0, zodat 

in een gebied D in het x-t diagram (fig. 5) vast gelegd door 6 < 0, 6 ~ -E 0 

en t6 ~ -~o geldt: 

\.t(kA+ ~') atl.Ab,jta 'm 
s lt, J) -:: .!... l ~ e 'k • k ~ e • 0 ( Ä ) 

~lf 'f,, krt) 

waarin g de eerste koëfficiënt ongelijk·nul is van de Laurent ontwikkeling 
m 

van g(k) rond k • m, 

Bewijs: 

Het bewijs verloopt geheel analoog aan dat van 2.2.4. De afschatting 2.2.8. 

wordt anders. Op C' geldt: 

2.4.4. 

0 

Analoog aan 2.2.14. geldt nu: 

STELLING: 2.4.5. 

Als b
1 

> 0 is er een Eo > 0, zodat in een gebied D van het x-t diagram 

(fig. 5), begrensd door 6 • 0, 6 = -E 0 en t6- -~ 0 geldt: 

$ (t, t')- 9W\ 'S"" t -4)6,('tY1•1\ JY)'\•1 ( f) + e.'~' 0 ( ~ .,. ... ~) 
• .. \01'1. - v~ t ...... ,) waarJ.n • a • • ( b ) • ... 

• P~ ,I I. • - I 

f t:. '2. t (b 1 A/a. 

2.4.6. 
2.4.7. 

BEWIJS: 

Dit volgt met aanhangsel 5, hulpstellit\~ 2.4.3. en 2.4.6, 7. 0 



- 25 -

Opmerking: 

pis nu zuiver imaginair en arg p • !~. Jm_ 1(p) is dus eigenlijk een gemodi

ficeerde Besselfunktie, waarbij geldt (zie (6J , 9.6.3,): 

2.4.8. 

s(t,~) kan dan geschreven worden als: 

We zullen nu nagaan of de ordeterm van 2.4.9. veel kleiner is dan de hoofd

term. Schrijf 2.4.9. als volgt: 

.·w. -~[.·"·') Va(I'YI·•) -~'P .. 'Ja ft. tp , 
stt,l)::" , ~)\'\. b. . {-A) . e . (·lp) ,(:tp). e . In~-; (-tr). 2.4.10. 

+ e.'p'. 0 t~12 ""'). 
Analoog aan 2.2.17. geldt: 

Hulpstelling: 2.4.11. 

Bij iedere o > 0 is er een À > 0 zodat voor alle p, zodanig dat ~ip ~ o, 
geldt: 

· Bewijs: 

2.4. J.2 

2.4.12. volgt uit de reeksol :wikkeling van I 
1
(-ip) rond-ip = 0; alle term-

men zijn positief voor -ip ·· 0. 

-2.4.13. volgtmet 2.4.8. en'2.2.18. 

\ 
.i 
t 
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Met 2.4.12. 1 13. is de stelling bewezen (c.f. fig. 12). 0 

-----.. ----···-------------
- -tp- -

fig. 12. 

Analoog aan stelling 2.2.20. geldt nu: . 

STELLING: 2.4.15. 

Bij iedere eS > 0 is er een t 1 zodat de hoofdterm in 2.4.5. ~eel groter is 

dan de ordeterm, als we bij vaste t ~ t
1 

dat gebied van D doorlopen, dat 

links van -ip • eS ligt (P-Q, fig. 13). 

BEWIJS: 

Dit volgt door d~ waarden van 
e-ip.(-6)i(m-l) .(-ip)i op P-Q na te gaan 

en deze te vergelijken met de fout in 
-ip lm 2.4.9.: e .0(6 ). 

Met in acht neming van hulpstelling 

2.4.11. volgt dan het bewijs (c,f. 

het bewijs van 2.2.23.). 

Analoog aan 2.2.24. geldt: 

STELLING: 

fig. 13. a 

- 2.4.16. 

In een deel van D vastgelegd door -ip > 0 en·-ip • eS << I en een voldoend 

grote t, is voor m • 1,2 de hoofdterm in 2.4.9. veel groter dan de ordeterm. 

BEWIJS: 

c.f. 2.2.24. 
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2.5. GEVOLGEN VOOR DE STABILITEIT VAN DE MODES. 

In de voorgaande paragrafen zijn uitdrukkingen afgeleid waarmee de komponen

ten van de modes van begin- en randwaardeproblemen, zoals die gedefiniëerd 

zijn in 1.2., benaderd kunnen worden in een wig achter de bijbehorende karak

teristiek. Het teken van b1 bleek bepalend te zijn voor het karakter van de 

modekomponenten. Nu zal eerst een verband aangetoond worden tussen matrix R 

(t.O.J.) en het teken van b1• Vervolgens gaan we na in hoeverre iets te zeg

gen is over de L2 (R)-norm van de modes. Voor de diagonaal elementen van R geldt: 

Hulpstelling: 2.5.1. 

Bewijs: 

Zij v. • kolom (v .. ) met v .• • o .. (Kronecker) dan geldt: 
-J lJ lJ lJ 

+ v • R v . :: r: 1 > o 
- J - ~ •• 

2.5 .. 2. 

tl 

ter herinnering: 

(~.v. '·'· '"> 2.5.3. 

Hulpstelling: b"' Ij > 0 
2.5.4. 

Bewijs: 

Dit volgt met 2.0.1., 2.5.1., 1.2.9., 1.).5., en 2.5.3. c 

Opmerking: 

Achter de karakteristiek zijn dus de naar rechts lopende modes van het begin

waarde probleem begrensd in t en de naar links lopende modes nemen exponen

tiëel toeint (c.f. 2.2.14., 2.4.5.). 

en met betrekking tot het rantwaardeprobleem: 

l "1tr.u):: Ct.>Aj 1- ~l;- •.•• 

Hulpstelling: tl,j ( o 

Bewijs: 

Dit is als het bewijs van 

I 
I 
l 
I 

2. ~ \·1'1. 
' 

(e.~. 1.~ 14) ) · 

2.5.5. 

0 
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Opmerking:_ 

Vlak achter de karakteristiek zijn de modes dus begrensd in t! 

Voor stabiliteitskwesties is niet alleen het gedrag van de oplossing van be

lang, maar ook de waarden van de L2(R)-norm. Het beginwaardeprobleem 1.2.1. 

is stabiel in die zin dat er een constante A bestaat zodat voor t ~ 0 en voor 

alle ~(x,O) s L2(R) geldt: 

waarbij de L2 (R)-norm bedoeld is (c. f. [t) pag. 53). 

We zijn daarom geïnteresseerd in n .!.j (I;, t) 1\ en, vanwege 

11 ~~(S~tlll
2

= r, 11 siJt~,t)\\~ 
+ 

meer speciaal in \\ si_j (l;,t)ll 

Met de voorgaande paragrafen zijn we in het algemeen niet in staat om L2(R)~ 
norm te berekenen, wel de L2( [a,b] )-norm waarbij a en b zo gekozen zijn 

dat op dit interval·s .. (l;,t) bekend is. 
•l.J 

STELLING: 2.5.7. 

Er is een M > 0 en een t zodat voor t ~ t geldt: 
0 0 

x 

Ja - t 
$ '-l lt. t) d.. x 

Xe (c.f. fig. 14). 

BEWIJS: 

De afschatting volgt met be:ulp van 2.3.9. eri 2.2. 15. 0 

x 



STELLING: 

Er is een ~ > 0 en een t 
0 

BEWIJS: 

X a J s"lj 
2 

lf"i:) cl x ~· 
)(,. 
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zodat voor t ~ t geldt: 
0 

)( p. )(A+ fl.Xe·IC.,_) 

J s+;./"lt.1S) d.x~ j s\~[.!1 i) c!x 
XR XA 

2.5.8. 

fig. 15. 

0 

Voor stabiliteit van het randwaardeprobleem zijn we geïnteresseerd in L2 (o,+~)
norm van ~(x,t) (c.f. [1] 5.14.). 

Voor de modekompanenten v~n het randwaardeprobleem 1.2.4. geldt: 

STELLING: 2.5~9. 

Er is een M > 0 en een t zodat voor t ~ t geldt: 
0 0 

X a 

J .s~/ ( t,s) olx '- H (c.f. fig. 14). 

l<'c 

BEWIJS: 

Zie het bewijs van 2.5.7. 

Opmerking: 

Indien we geïnteresseerd zijn in f- s •. (;,t) of 4- s .. (;,t), kunnen we voor 
aX ~J ot ~J 

m ~ 2, het voorgaande ook toepassen. Er geldt n.l.: 

2.5.10. 

2.5.11. 
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2.6. "ONTKOPPELING" VAN DE MODES. 

Aan de hand van de oplossing van een beginwaardeprobleem voor een tweedimen

sionaal geval, zullen we een soort mode-ontkoppeling laten zien. Voor de 

funkties g.,(k) gelden dan(m,b.v. (1] 6.19): 
1J 

g(k):~\i,tk,o)-<3 tk)\ ... 
u a ·~ , 

2.6.1. 

2.6.2. 

en evenzo voor g22 en g21 , waarbij dan in 2.6,1. 8 2. de enen en tweeën ver

wisseld moeten worden. Uit de voorgaande paragrafen blijkt, dat het gedrag 

van een modekomponent vlak bij de bijbehorende karakteristiek, bepaald·wordt 

door het gedrag van g .. (k) en h.(k) in de buurt k = oo. 
- 1J - J 

Neem nu aan dat u1(k,O) en'u2(k,O) voor lkl+ oo even hard naar 0 gaan. 

Bekijk nu 2.6.1.,2. Voor. Ik! voldoende groot geldt dan, met: 

(t] 6.8. 

2.6.3. 

Bovendien geldt dan ook (c.f. 1.1.5.): 

2.6.4. 

Neem nu de vergelijking: . 

2.6.5. 

Voor de modes van de oplossing van het beginwaardeprobleem van 2.6.5. geldt: 

,.CliO~ i~ a "'1 l '«) 

'!- I 1 -l ' L s, Lt, ~); 'fTr _~"~.., '<~o) e el tÇ 2.6.6. 

-ao+\11-

en voor h 1(k) geldt benadering 2.6.4. 

De hoofdterm van 2.6.6. in een wig ach:~r de karakteristieken bij~ at, die 

voldoende smal is, is (c.f. 2.6.3, 4) r~lijk aan de hoofdterm van de eerste· 
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komponent van de eerste mode van de oplossing van het tweedimensionaal geval. 

De eerste komponent van de eerste naar rechts lopende mode gedraagt zich dus 

in de buurt van de bijbehorende karakteristiek alsof hij gegenereerd werd 

door de eerste komponent van ~(x,O) en beschreven door de "ontkoppelde" ver

gelijking 2.6.5.; hetzelfde geldt voor de naar links lopende mode. 

I 
i 
\ 
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3. ·· . EEN ALGEMENE BENADERINGSMETODE VOOR DE MODES. 

3.0. INLEIDING. 

We zullen ons beperken tot het beginwaardeprobleem (1.2.1.). In dit hoofd

stuk zal blijken dat de zadelpunten van k~ + w.(k) een belangrijke rol spe-
- J 

· len bij het gedrag van de modes. Bovendien zal blijken dat er een nauwe rela-

tie bestaat tussen deze zadelpunten enerzijds, en de vertakkingepunten van 

w.(k) anderzijds. 
J 

Ga uit van 1.2.11.: 

Kies a hierbij zo groot dat op de integratieweg geldt: 

en 

't ... 
h.ilk)~ \<ói 

• 
c!l-j :/: o 
elk 

Transformeer nu naar het h-vlak: 

waarbij: K.(h) de inverse is van h
1
.(k) op Im k • a (c •. f. 3.0.3.). 

J . J 
C.. verloopt in het L.H.P. (h) van +oo+iSÁt .. + -oo +ii3Á7 • 

• -h J J 

3.0.1. 

3.0.2. 

3.0.3. 

3.0.4. 

Het voordeel van de vorm 3.0.4. is, dat de singulariteiten van de integrand 

niet in de eksponent voorkomen. 

De benaderingsprocedure voor 3.0.4. zal er. in bestaan, dat eh in het h-vlak 

omhooggeschoven wordt. Kringintegraler. om de singulariteiten die daarbij ge

passeerd worden vormen dan de hoofdté:·nen van de benadering van s. (~ ,t). De 
. -J 

integraal over eh' (de opgeschoven eh, ~ig. 16) kan makkelijk àfgeschat worden 
ith vanwege de faktor e (c.f. 3.0.4.) • . 

\ 
I 



., 
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Bijdragen van integralen over de verbindingen van eh en eh in + ~ zijn 0 

(c.f. aanhang~èll). 

3. I • DE FUNKTIES k*. (h) • 
J-

~·--~ ... ' ., ,. 

fig. 16. Integratieweg in het h-vlak. 

Zij O(k) de algebraïsche funktie die aan de dispersierelatie 1.0.1. voldoet. 

Definiëer: 

H(k) :: kS- ..G.tk) 

H(k) is de oplossing van: 

3.1.2. is de dispersierelatie, waaruit w geëlimineerd is met w • k~-h. 

Zij K(h) de oplossing van 3.1.2. naar h. Schrijf voor 3.1.2.: 

3. I. 1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

2 de 
Als~ ~a. (j • 1, ••• ,n) is 3.1.3. een polynoom van de 2n graad in beide 

J 
variabelen k en h. K(h) is dan een 2n-waardige funktie. 

Als ~ 2 • a,, is 3.1.3. een polynoom in de (2n-1)de graad in k, dus K(h) is J . 
een (2n-1 )-waardige funktie · ran h. Door vertakkingesneden aan te brengen kun-

nen 2n (respektfevelijk 2n-1, eenwaardige funkties k: (h) gedefiniëerd worden. 
1 

Deze funkties k. (h) zullen op ':'1un analytische eigenschappen onderzocht worden, 
1 . 
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Alvorens verder te gaan, volgen nu eerst een aantal eigenschappen van 

algebraïsche funkties; zie hiervoor ook [2] pag. 198 e.v. en pag. 221 e.v. 

Zij f(w,z) een polynoom van de mde graad in w en de nde graad in z. 

Zij W(z) de oplossing van f(w,z) = 0, dan is W(z) een algebraïsche funktie 

die, uitgezonderd voor een eindig aantal waarden van z, m-waardig is. 

Bij iedere z=a horen minstens één en hoogstens m machtreeksontwikkelingen van 

de vorm: 

1110 ·- r. ·- J• -N 

Zodat in een omgeving van z•a geldt: 

-1 1/v Bij z • =horen reeksen B.((z ) ). 
l. 

3.1.4. 

3.1.5. 

3.1.4a. 

In 3.1.4.,4a zijnven N gehele getallen, terwijl v de waarden t, ••• ,m kan 

aannemen. Definiëer: 
.. ~ 

'lv 1/v l ~ 11-r~ (-a ·CL) 
{ z ... a.) ::. I~ -~l . e . 3.1.6. 

Deze reeksen zijn dan gedefiniëerd en eenduidig voor 0 ~ arg(z-a) < 2~v. 

Deze reeksen noemen we funktieelementen van W(z). 

Ter verduidelijking; 

a) Stel dat f(w,z) = 0 in z = a,m verschillende eindige wortels w. heeft. 
1.0 

Dan zijn er m verschillende funktieelementen van W(z): 

00 • 

Bi. l '2 - ~) ::. W~0 + ~ ~t ~ ( z. - a.~ 
,J''- I 

3.1.7. 

Ieder funktieelement is een funktie (w.(z)), die analytisch is in een om
l. 

geving z "' a. 

b) Stel nu dat f(w,z) = 0 in z = a twee gelijke (eindige) wortels (wlo • w2o) 

heeft, terwijl alle overige wortels Eindig en verschillend zijn en dat 

(!!.) = o. 
dW WlOta 

Dan zijn er m-2 verschillende analyt:;che funktieelementen als 3.1.7., ter-

wijl er één funktieelement is van dei vorm: 

3.1.8. 
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··' 

c) 

3.1.8. is eenduidig door te stellen: 0 ~ arg(z-a) < 4~ (c.f. 3.1.6.). 

Stel nu dat voor z • a de graad van f(w,z) = Ö in w met 1 verlaagd wordt 

en dat er m-1 verschillende eindige oplossingen w. zijn. Er zijn dan 
10 

mrt verschillende funktieelementen van de vorm 3.1.7. en één van de vorm: 

oO • 

B t'%.-~) = !=- el l -z-o.)~ 
~,.- N 

3.1.9. 

Als f(w,z) • 0 irreducibel is, ontstaat de hele funktie V(z) door een van 

de funktieelementen op alle mogelijke manieren analytisch voort te zetten. 

Funktieelementen kunnen worden getnverteerd. We zullen dit laten zien aan een 

voor ons interessant voorbeeld. 

Schrijf 3.1.4. als: 

Het argumentenbereik van w-w is 2~p! Substitueer: a 

arg(s) en arg(t) nemen waarden aan tussen 0 en 2~~ 3.1.11. wordt nu: 

3.1.14. kan worden getnvert~erd: 

3.1.10. 

3.1.11. 

3.1.12. 

3.1.13. 

3.1.14. 
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zodat: 

e,-=f o 3.1. 15, 

3,1.15. is eend~idig en gedefiniëerd voor 0 ~ arg(w-wa) < 2np (c.f. 3.1.11) 

en neemt funktiewaarden aan met een argumentenbereik van 2nv. 

Ieder funktieelement van de vorm 3.1.4.,4a. is op een manier als hier geschetst 

te inverteren. 

Zij nu B((z-z )l/v) een funktieelement van W(z). Dan geldt f(B((z-z )l/v),z) = 0 
a a 

in een "v-blättriges WindungsstÜck" om z = a ( (2J ) . 
Zij B- 1((w-w ) 1 /~) de inverse van B((z-z )J/v), dan geldt in een omgeving van 

-I a 1/JJ -I J 1JJ 
w : f(w,B ((w-w ) )) = 0, B ((w-w ) ) is dus een funktieelement van a a a 
Z (w)! 

De inverse van ieder funktieelement van W(z) is een funktieelement van Z(w) 

en omgekeerd! 

We keren nu terug naar de algebraïsche funktie K(h) en haar verschillende 

takken, de funkties k.(h). We onderzoeken nu eerst het gedrag in een omgeving 
l. 

h • oo, Alle funktieelementen van K(h) rond h = oo, vinden we door alle 

funktieelementen van H(k) die een pool hebben te inverteren. Deze laatste 

zijn de funkties: 

... k ~ ~ ' t 
h'.llk):: llf+ -'~ '+ ••••. ~·1:- 0 3.1.16. 

k ~ 

Inverteren hiervan, levert funktieelementen van K(h): 

• 
. I ~ +· ~ · .. ~! \r;·l '\o 

B ~ "h·)-.: - A-~· f- 0 3.1.17. 
. Ai, .)"L 0 

~ 

Opmerking: 

3. I. 17. ·komt, suDIIlier wet.·gegeven, tot stand als volg.t: 
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h I. -l b.-a, = '< { 0.. 0 ;- a.., K t <1a. ~ + . · · ) 

Hulpstelling: 3.1.18, 

Het punt h =~is geen vertakkingspunt van K(h). 

B 
•• 

ewlJ s: 

3.1.1'7. geeft alle mogelijke funktieelementen van K(h) in een omgeving van 

h = ~. Deze zijn allen verschillend en er komen alleen gehele machten van 
-1 

h in voor. Cl 

Opmerking: 
't 

Er zijn, als alle À~ ~ O, dus 2n verschillende funktieelementen; als één van 
J 

de À~= 0, zijn dat er 2n-l; c.f. 3.1.3. e.v. 
J 

De verschillende takken van K(h) duiden we nu aan met de indeksen + • en wel 
-J 

volgens: 

( c . f. :l, '· ' 1 ) 3.1.19. 

Opmerking: 
~ 

k~ (h) bestaat niet als À', = 0 
J J 

Voor eindige waarden vanj~, gelden de volgende stellingen, 

Hulpstelling: 

Voor eindige waarden vanlhlf~ldt: 
I) als alle À~ ~ 0, hebben'! funkties 

J 
2) als een van de ~ = 0 he( :t een van 

J 

t K.(h) geen polen. 
J 1 

de funkties k.(h) 
J 

Verder zijn er niet tevens vertakkingsp;nt, in h = 0; 

3.1.20. 

een enkelvoudige pool, 

geen polen. 
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Bewijs: 

We zoeken de funktieelementen van K(h) rond eindige h die een pool hebben. 

Dit zijn inversen van de funktieelementen van H(k) rond k is oneindig die 
+ • geen pool hebben. Als alle ó~ ~ 0, hebben alle funkt1eelementen H(k) rond 
J 

. k = m (c.f. 3.1.16.) een pool, zodat 1) bewezen is. 
+ ,."..,.. .,. 

Als een van de A: = 0 heeft een en slechts een funktieelement van H(k) rond 
J 

k = m geen pool, zodat slechts één funktieelement van K(h) bij eindigelhl een 

pool heeft (in h = 0). Dit funktieelement heeft de vorm: 

_, 
8 (h) ~ c_-• ". \ + Co + .... , "' + · • · • · · 

h 
3.1.21. 

Hierin komen alleen gehele machten van h voor, zodat er een funktie k:(h) is, 
J 

die een enkelvoudige pool, geen vertakkingspunten heeft. C 

Hulpstelling: 3. I. 22. 
t 

De singulariteiten van k.(h) liggen symmetrisch t.o.v. de reële en de imagi
. J 

naire as. 

Bewijs: 

In een omgeving van k • co geldt(c.f.J .1.2.) ~ 

ht h ... ,l( * • .i l k) ::.- ~ (- k ) 3. 1.23. 

D.w.z. als het paar· {h
1
,k

1
} voldoet aan h±J.(k

1
) • h

1
, dan voldoen ook 

M' M M M · 
{h

1
,k

1
} , {-h

1
,-k

1
} en {-h

1
,-k

1
}. 

Als ó~ ; 0, zijn k~(h) in een omgeving van h • m, deinversen van h~(k) in 
J J J 

een omgeving van k = co • De vier bovengenoemde paren voldoen dan ook aan 
:t k.(h), zodat in een omgeving van h • m geldt: 
J 

Door analytische voortzetting volgt, dat de 

de synmetrieën vertonen al ,l die van h
1
• (k) 
J 

+ 
singulariteiten van k~(h) 

J 
( c. f. (IJ pag. 22) • 

3. 1. 24. 

3.1.25. 

dezelf-

0 
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Opmerking: 

Door de vertakkingsenede symmetrisch t.o.v. de reële en imaginaire as te kie

zen, gelden 3.1.24, 25, voor alle h (fig. 17). 

fig. 17. Vertakkingesneden voor de 
+ 

funkties k: (h). 
De singuliere funktieelementen K(h) die een vertakkingspunt tof gevolg hebben, 

zijn allen van de vorm (c.f. 3.1.11,20): 

3.1.26. 

De inverse van 3.1.26. heeft de vorm: 

3.1.27. 

Anderzijds hebben alle funktieelementen van K(h), van de vorm 3.1.27., een 

inverse die funktieelement is van H(k) en de vorm 3.1.26. heeft. 

Hulpstelling: 3.1.28. 

Zij s het aantal eindige singuliere funktieelementen van K(h) bij eindigej~. 

Zij t het aantal zadelpunten van de funkties h~(k) bij eindige lkL 
J 

Zij u het aantal singuliere funktieelementen van H(k) met v ~ 2, p ~ 2 in 

3.1.27. Dan geldt: 

s = i: + t.t 3. 1 • 29. 

B 
•• ew1JS! 

sis gelijk aan het aantal funktieelemea:en van K(h) van de vorm 3.1.26. en ge

lijk aan het aantal funktieelementen va~, H(k) van de vorm 3. J. 27. De voorwaarde 
I 
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v ~ 2, p ~ J splitsen we in tweeën: 1) v ~ 2, p • 

2) V ~ 2, p ~ 2, 

Het is nu gemakkelijk in te zien (met 3.1.27) dat I) korrespondeert met de 

zadelpunten van ~(k) bij eindige!~. en dat 2) korrespondeert met u. r:J 
J ' 

De bovenstaande hulpstelling roept de vraag op naar het aantal zadelpunten 

van de funkties h~(k). Deze vraag zullen we beantwoorden voor een speciaal 
J 

geval. Definiëer: 

3. 1. 30. 

G(k) heeft alleen algebr~ische singulariteiten. Er is dan een algebraïsche 

vergelijking, f(g,k) = 0, waaraan G(k) voldoet (Bieberbach (2) , pag. 223.4). 

Zij K(g) de oplossing van f(k,g) • 0 naar g. 

Hulpstelling: 3.1.31. 

Als K(g) m-waardig. is, dan hebben de funkties h~(k), uitgezonderd voor een 
J 

eindig aantal waarden van ~. m zadelpunten. 

Bewijs: 

"' Zadelpunten van h~(k) liggen bij k-waarden waarvoor geldt: 
J 

3.1. 32. 

Ieder paar {~ 1 ,k 1 } dat voldoet aan 3.1.32., voldoet ook aan: 

3.1.33. 

Als K(g) m-waardig is, dan zijn er, uitgezonderd voor een eindig aantal 

waarden van~. m verschillende kli' dus m paren {~ 1 ,k 1 i} die voldoen aan 

3.1.32., dus m zadelpunten. (J 

Hulpstelling: 3.1.34. 

Als alle singuliere funktieelementen VE:."l n (k) bij eindige k de vorm hebben: 

3.1.35. 

en als m het aantal van dezE·, singuliere, funktieelementen is, dan is K(g) een 
' I 

m-waardige funktie. 
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B 
•• eWlJS: 

Onderzoek K(g) in een omgeving van g • oo, Zoek dus de funktieelementen van 

G(k) = ~k O(k) die een pool hebben. In k = oo geldt dwj/dk • a~, zodat er m 

zulke funktieelementen van ~k n(k) zijn. Deze hebben de vorm (differentieer 

'3. I. 35.): 

3. 1. 36. 

Deinversen van 3,1.36. hebben de vorm: 

3.1.37. 

' -1 
Deze zijn allen m verschillend en bevatten alleen gehele machten van g • 

c 
+ 

Een algemene eigenschap van de funkties k~(h) is: 
J 

Hulpstelling: 3.1.38. 
't 

Als Im h ~ 0 1 dan geldt Im k~(h) ~ 0. 
J 

B 
•• ewlJs: 

Veronderstel het tegendeel in het waardepaar· {h ,k }, zodat Im h r 0 en 
. 0 0 0 

Im k = 0. Dit paar moet ook voldoen· aan H(k). Voor reële k neemt H(k) echter 
0 . 

alleen reëleh-waarden aan (1.2.9., 1.1.5. e.v.). De veronderstelling is dus 

niet mogelijk. CJ 

Makkelijk te bewijzen is nu: 

Hulpstelling: 3.1. 39. 

Voor iedere funktie k~(h) is in het L.H.P~(h) (bij vaste À~) het teken van 
... J J + 

Im k:(h) het tegengestelde van het teken van de bijbehorende À~, evenzo in 
J J 

het U • H. P • (h) • 

Bewijs: 

Voor h + -ioo geldt: 

kt. {h) ~ ~ h (c.f, 3.1.19). 3.1. 40. 
J At· 

h • d b 4 
• Voor 1n e uurt van -1oo pldt de stelling dus. Zet nu van hieruit k~(h) 

J 
overal in het L.H.P,(h) voott. Het teken van 

het kan niet gelijk nul wor< lln '(3. 1. 38). 
I 

1 afkorting van Lower Half P1
) 1ne. 

Im k~(h) blijft dan behouden, 
J 

want 
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Opmerking: 

Voor het U.H.P.(h) volgt het bewijs op dezelfde manier. 0 

Hulpstelling: 3.1.41. 

In de vertakkingspunten in het L.H.P. (h) hangen die funkties kt. (h) samen, 
. J 

waarvan het teken van het imaginaire deel in het L.H.P.(h) hetzelfde is, 

evenzo in het U.H.P.(h). 

Bewijs: ... 
Zet een funktie k~(h) voort door een van zijn vertakkingssneden in het L.H.P.(h) 

J . 
langs L (fig. 18). Met hetzelfde argu-

ment als in 3.1.39. blijft het teken 

van het imaginaire deel van de analytische 

voortzetting van k7(h) behouden. 
J 

Voor het U.H.P. volgt het bewijs op dezelf-

de manier. 

Hulpstelling: · 

L 

fig. 18. Een vertakking$snede 
+ 

van k:(h). 0 
J 

3. 1. 42. 

In een tweevoudig vertakkingepunt van k~(h) op de reële h~as, dat korres-
t ( ) J •• pondeert met een zadelpunt van h. k op de reele k-as, hangen twee funkties 

+ J 
k7(h) aan elkaar waarvan het teken van het imaginaire deel in het L.H.P.(h) 

J 
verschillend is. 

Bewijs: 

Fig. 19. Een vertakkingssnede van 
+ k:(h). 
J 

Fig. 20. E n zadelpunt 

Als we in het h-vlak een volledige cirkel beschrijven (Ch), die .begint en 

eindigt in het L.H.P.(h) en als we daarbij de funktie kj(h) analytisch voort

zetten door de snede, dan beschrijven we :.n het k-vlak een halve cirkel (Ck), 
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zodat Im(k1-kA) van teken verschilt met Im(k2-kA) 

In het h-vlak is dus het teken van Im(k~(h) - kA) 
± J 

dus ook het teken van Im k.(h). 
J 

3.2. TOEPASSING OP ~tt - ~xx + ~ • 0. 

De oplossing van het beginwaardeprobleem voor: 

(c.f. fig. 19 en 20). 

omgedraaid en (Im kA • 0) 

0 

3.2.1. 

zullen we nu benaderen met de metode van 3.0. De hulpstellingen uit 3.1. 

zullen we deels gebruiken, deels, omdat dit voorbeeld eenvoudig te berekenen 

is, demonstreren. 

Kies f(x) in 1.2.1. als: 

áx 
f~)~ e 0 < ~ <• 3.2.2. 

Zij nu ~(k) de'Fouriergetransformeerde van ~(x,O), dan geldt voor de 2 modes: 

, ~ .. ,~ a(~3-wlk}) 
S ... l!,t):'ï;li J. ~{\<) e ol~ 

_.". tol fl 

3.2.3. 

3.2.4. 

waarbij: 

3.2.5. 

w(k) is eenduidig met de ve:7takkingssneden als in fig. 21. ·r. 
2 fig. 21. Vertakkingaanede van w(k) = l(k +1). 
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In een omgeving van k • oo geldt: 

h-( k) ~ ( f • I). \c - ik + Q ( ~~) 3.2.6. 

A- ::. !-' 3.2.7. 

en: 3.2.8. 

3.2.9. 

Om i(h) te vinden, schrijve~ we: 

3.2.10. 

3.2.11 •. 

3.2.11. is een tweedegraads polynoom in k, uitgezonderd als ;2 • 1 

(c.f. 3.1.3. e.v.). 

Als ; 2 p 1 zijn er twee oplossingen: 

3.2.12. 

er zijn dan 2 symmetrisch liggende vertakkingspunten, en wel bij: 

Ch 
• + ) fig. 22. Vertakk1ngssnede van k-(h als 

ltl < I. . 
De funkties kt(h) worden vas ;gelegd door een 

22 en 23. 

3.2.13. 

-i.'ita_,• 

+ 
fig. 23. Vertakkingaanede van k-(h) 

als ~ < -1. 
snede aan te brengen als in fig. 

Door het gedrag in h = oo t11 bekijken, is gemakkelijk in te zien dat geldt: 



k (h)::: Sh ~V( h2+ .t2· •) 

~a-' 

k"'(\,):: sh- V"<h:~.+t-•> 
f2- I 
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In een omgeving van h • m geldt dan: 

k-lh) = .J!_ +..!.. + 
~-I 2.h 

3.2.14. 

3.2.15. 

3.2.16. 

k"' (h) ~ .i_ ,...J_ + .•. (c.f, 3.1.19.) 3.2.17. 
1+1 2h 

Met de hulpstellingen 3.1.31., 34. is in te zien dat H(k) twee zadelpunten 

heeft. Verder is het makkelijk in te zien dat in 3.1.28. geldt u= 0, zodat 

.. (met 3. 1. 28. 1 s • t+u • 2+0) K(h) twee vertakkingspunten heeft. 

Als ~ • -1, heeft 3.2,11. slechts één oplossing: 

3.2.18. heeft een pool in h • 0 (c_.f. 3.1.20.). 

Transformeer nu 3.2.3. naar integratievariabele h: 

-( I s Lt) =-
l1t J 

- . d.' - L th · ~ 0~ l h}\ ...!! • e d. h 
C\, clh 

3.2.18. 

3 •. 2.19. 

Alvorens te transformeren, is a (3.2.3.) zo groot gekozen dat ~ in het 

L.H.P.(h) verloopt beneden de vertakkingssnede (fig. 22 en 23). 

Voor we 3.2.19. kunnen berekenen, dienen we meer te weten over de singulari-
. :;: (k-(h) ) dk- E ' ' ' 1 ' ' te1ten van ~ dh • r Z1Jn twee soorten s1ngu ar1te1ten: 

1) de welke veroorzaakt worden door k1h). Deze zijn bekend en liggen bij de 

vertakkingssneden (fig. 22 en 23). 

2) de welke veroorzaakt worden door de pool van Hk). n.l. bij k • -iö (3.2.5.). 

We zullen nu onderzoeken of :r een h = h0 is, zodat: 

3.2.21. 
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Alle mogelijke h0-waarden zijn te vinden door k • -iö te substitueren in 
t . 

li(k). Dan vinden we: 

h'" t-~ó) ;;- L ;..! - V1-t5~
1

:. h~ 

h"' (-~o'ó) :-ï_ó:s -;.\f;.-ó'-:::;. h~ 

3.2.22. 

3.2.23. 

Het is nu de vraag of aan 3.2.21. voldaan wordt door h~. Dit is afhankelijk 

van de waarde van ~. 

A. 

B. 

o( ~ <' 3.2.24. 

Dan geldt .(met 3. 2. 2. en 3. 2. 22., 23.): 

3.2.25. 

Met hulpstelling 3.1.39. volgt dan: 

"oor I m h < o 3.2.26. 

Aan 3.2.21. kan dus niet voldaan zijn. 

Opmerking: 

Het is gemakkelijk na te gaan dat in dit geval geldt k(h~) • -iö. 

3.2.27. 

Dan geldt: 

3.2.28. 

Als ~ • 0 liggen de vertakkingspunten bij h • !.·I (c.f. 3.2.13.) en dan 

geldt: 

k" ( h) :=.- '{hq 3.2.29. 

+ 
Substitueren we hierin h( en nemen we de waarde van k(h) aan de bovenkant 

van de snede, dan geldt: 

3.2.30. 
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c. 3.2.31. 

Gemakkelijk is na te gaan dat geldt: 

3.2.32. 

M~t A,B,C kunnen we nu de ligging van de singulariteiten van ~(k(h)):~· in 

figuren weergeven. 

!> 0 

fig. 24. fig. 25. 

~(~<o i~-• 

fig. 26. 

fig. 24 t/m 28: _ 

Singulariteiten van ~(k-(h)):~ 
bij verschillende waarden van ~. 

fig. 27. 
e 

fig. 28. 

Met 3.2.16. en 3.2.5. is gemakkelijk na te gaan dat geldt: 

We kunnen dan aanhangsel 1 t"epassen, zodat: 

.. ah 
s'"t t~s)= ..L th ; t<(h)) ~ e. d.h 

atr Je. i ah 
C is een weg om de singular. :eiten. 

3.2.33. 

3.2.34. 
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Met behulp van de figuren 24 t/m 28 is het asymptotisch gedrag van s-(t~F;) 

in t nu eenvoudig af te leiden, 

1. In een omgeving van h~ geldt, als ( < 0: 

ei q( lh)\ gs = ~ t- oc + c..! ( h-h!t);. 
T \ 'I oth h-h1.r 0 I fJ 

-..... 3.2.35. 

Deze polen leveren dus een bijdrage tot s-(t,F;); deze bevatten de faktor: 

tth~ 
e 

t ttV,-ö:t 
:e 

i: ÓJ 
.e 

2. In de omgeving van een vertakkingspunt (stel bij h • hA) geldt: 

3.2.36. 

3.2.37. 

Kringintegralen om vertakkingssned~n als in bijstaande figuren kunnen ge

schreven worden als een uitdrukking van de vorm: 

~,,-* 
.. h,_ 

Vertakkingssneden van k+(h) 

\ tt.hA i.thA' I .. t TM nA -i!M ""') tt.s)-.e. +tA.(J).-!...e +O('tle. te ) 3.2.38. 
li ! Yt. t. Yz ~ 

tA(F;) en tA 1 (F;) zijn "konstanten" met parameter F; • 

Vergelijk dit met de resultaten van 2.l.a. en, meer in het algemeen, met 

de zadelpuntsmetode~ 

Dit be·tekent dat voor -I < F; < +1 de hoofdterm van s- (t,F;) oscillatorisch is 

en afneemt met t-i; voor~ < -1 explodeert de oplossing volgens t-i.ert
2
-l). 

Opmerking: 

Als F; = 0 omzeilen we de polen op de reële h-as, door de sneden te leggen als 

in bijstaande figuur. 

Ligging van de vertakkingsenede van 

k-(h) als F; = 0. 
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Voor s+(t,t) geldt de uitdrukking: 

t- ' ~ - + \ olk... tt\, s tt, l) -;_ <p l\< (h\, _ . e ~lh 
~.". c. olh 

3.2.39. 

Aangezien k~(h~); -iö, is.de enige singulariteit van de integrand van 3.2.39. 

de vertakkingaanede als in fig. 28. De kringinte!raal rond deze snede, le

vert een bijdrage die zich gedraagt als t-!.etv(t; -11. 

Vergelijk nu de oplossingen van s-(t,E;) en s+(t,E;) voor E; < -1. Beide bevat

ten een kringintegraal om de snede, die explosief gedrag veroorzaakt. In bei

de gevallen moet de kringintegraal rechts om genomen worden. Aangezien, door 
- + de snede ·te passeren, k (h) overgaat in k (h), geldt: 

waarbij r_ + een weg is om de snede • 
• 

3.2.40. 

Bij sommeren van beide modes, heffen de explosieve termen elkaar dus eksakt 

op. 
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4. EEN TWEEDIMENSIONAAL GEVAL. 

4.0. INLEIDING. 

In dit hoádstuk zal voor een speciaal geval het beginwaardeprobleem worden 

onderzocht. We ontlenen dit voorbeeld aan [I] • hoofdstuk 6. 

Specificeer 1.0.1. met: 

4.0.1, verdient speciale aandacht vanwege 

het:~- k diagram (fig. 29). In de.buurt 
· • dw van k • 0 1s een van de takken van dk 

groter dan de bijbehorende karakteristieke 

snelheid. 

Zij ~ 0 de minimale waarde yan deze tak; 

~ = ~ blijkt een belangrijke richting 
t 0 

te zijn in het x-t diagram. Voor ~ < ~ 
0 

4.0.1. 

fig. 29. 

nemen de modekompanenten van de naar rechts lopende modes exponentiëel toe 

int. 

Bij de berekening zal de metode van hoofdstuk 3 worden toegepast. 

4.1. DE FUNKTIES w.(k). 
:J-

De dispersier~latie van 4.0.1. is: 

4. I. 1. is op te lossen naar ;J.l2 : 

4.1.1. 

4.1.2. 
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Vertakkingepunten liggen bij: 

4.1.3. 

4.1.4. 

Afgezien van precieze numerieke waarden liggen de vertakkingepunten als in 

fig. 30. 

-ifi 

fig. 30. Vertakkingss~eden van w1, 2(k). 

Door de vertakkingesneden te kiezen als in fig.. 30, definiëren we. de funk

ties w1(k) en w2(k): 

(a)\ l k) ~ + V{~ {'l-t ·H (H)- ~ Vct k~ H)
1l '(-•)" + "t y-\\ 

~,.tk) = t {{ ~ t k, .. ,)L r-~•'\ "... tv'll k1 .-•)~ ( \--1)
2 ..-~ 'c' )) 

4.1.5. 

4.1.6. 

De 4 funkties w1 (k), w2 (k).• -w 1 (k), -w2 (k) vormen samen de oplossing (O(k)) 

van 4.1.1. 4.1.7. 

In de vertakkingepunten k • .! i 12 hangt w1 (k) samen met -w1 (k) (Dit is in te 

zien met fig. 31). In de overige hangen w1(k) en w2(k), respektievelijk 

-w 1(k) en -w
2

(k) samen. 

O(k) heeft dus 10 singuliere funktieelementen bij eindige lkl: 2 .in ieder 

punt waar w1(k) en w
2

(k) respektievelijk -w 1(k) en -w2(k) samenhangen, en 

1 in ieder vertakkingspunt bij k = .! il2. 

Als kA een vertakkingspunt voorstelt, dan hebben deze funktielementen allen 

de vorm: 

4.1. 8. 
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Berekenen we met 4.1.5.,6. dw1 en dw2, dan zien we dat deze afgeleiden in de 
dk dk 

buurt van de vertakkingspunten naar!~ gaan. In 4.1.8. moet dat dan ook het 

geval zijn, dus: 

Interessante figuren zijn verder het w2 - k2 diagram en 
d . 

takken van ~,2 1angs de reële en imaginaire k-as. 

Opmerking: 

Uit [tJ pag. 74, 75 weten_we dat de takken 

in _fig. 31 elkaar niet snijden, en kennen 

we de asymptoten. 

fig. 31. 

4. 1. 9. 

een äiagram voor de 

"''~i 
' ! 

! 

__ ,.... __ ..... ....._ __ _.... __ ..._. drv~ 

ol~ 

I 

I 
---r--

1 

- ----------~--JI~--------1 .. ---·"---.!- "'""'··-· -··---·----- ... ·---·---· ·----------",__".. 
t: <10 - k- I I ,t'Y.i' q 0 kn - k' - ~...,. 

fig. 32. 

Opmerking : 
• dw 1. De nummer1ng ~ geldt in de buurt van k • ~. 

2. Voor k tussen 0 en i/2 is een van de takken zuiver imaginair (c.f. fig. 30). 
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4. Z • DE ZADELPUNTEN VAN h~ (k) • ------------------J---
Voor de transformatie naar het h-vlak (c.f. 3,;0,), zijn de zadelpunten van 

h~(k) van veel belang. In deze paragraaf zullen we het aantal en de ligging 
J 

ervan onderzoeken. 

STELLING: 4.2.1. 

Uitgezonderd voor een eindig aantal waarden van ~. hebben de vier funkties 

h:(k) gezamenlijk JO zadelpunten. 
J 

BEWIJS: 

O(k) heeft 10 singuliere funktieelementen bij eindige waarden van lkl 

(c.f. 4.l.) •. Zij kA een vertakkingspunt. De koëfficiënt van (k-kA)I in ieder 

van deze reeksen is ongelijk nul (4.1.9.). De stelling volgt dan met de hulp-

stellingen 3. 1.31., 34. 0 

STELLING: 4.2.2. 
+ 

De zadelpunten van h~(k) liggen symmetrisch t.o.v. de·reële en de imaginaire 
J 

k-as. 

BEWIJS: 

De funkties :k (!_ w1,2(k)) zijn voor voldoend grote lkl reëel, zowel op de 

imaginaire, als op de reële k-as (c.f. fig. 32). 

Met het reflektieprincipe van Schwartz (c.f. 1.1.2.), volgt dan, bij goede 

keuze van de vertakkingssneden: 

Zadelpunten liggen bij k-wanrden waarvoor geldt: 

d. - { t ~. 2. t k)) = ~ o\k I ~ 

Aangezien ~ reëel is, volgt,' 4e stelling. 

4.2.3. 

4.2.4. 

[J 
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E; is reëel, dus de door ons gezochte k-waarden liggen op hoogtelijnen: 

Deze hoogtelijnen zullen we nu opsporen. Vanwege 4.2.3~ kunnen we ons beper

ken tot: 

0' O.r~ K & !: ... ~ 
4.2.5. 

Hulpstelling: .I\'y\ 1W: w.,) l'«-) '::! 0 k " Re. 4.2.6. 

I.~~ w,l\c) - 0 k e:t""' 4.2.7. - ~ olk 

!""" ~ w l\c) 
d.k~ 

: 0 J k E l: V\'\ J -~k~ {;, 4.2.8. 

B 
•• eWlJS: 

Dit volgt direkt uit fig. 32 en fig. 30. CJ 

Zij k • k
0 

de waarde van k op de reële k-as, w~ar :~ 1 • E;
0

• (c.f. fig. 32). · 
In k heeft dw 1 .een enkelvoudig zadelpunt, want er geldt: 

0 dk 

4.2.9. 

4.2.9. is te zien aan fig. 32. 

In k • k
0 

snijdt dus een lijn Im d~k • 0 de reële as loodrecht. 

De volgende stellingen geven aan, waar deze hoogtelijn "naar toe gaat". 

Definiëer: 

(c.f. fig. 30) 

Hulpstelling: 4. 2.10. 

Er is een p > 0 zodat voor jk-k I ~ p : 
V V V 

1. dw 1, 2/dk geen zadelpunten hebben. 

2. er van k naar de rand van dit gebiedje één en slechts één hoogtelijn 
V 

Im :k w1 • 0 loopt en één en s leen ts êên Im :k w2 • 0. 

3. Als k langs zo'n hoogtelijn naar k gaat, nadert 1~ 1 2! naar oneindig 
dv · ·d ' 

en wel zo, dat deze limieten van ~~ en ~2 van teken verschillen. 
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Bewijs: 

Uit 4.1.8. • 9. volgt, dat het funktieelement, .dat ~I) in 

beschrijft, de vorm heeft: 

een omgeving k · 
. V 

4.2.11. 

Uit 4.2.11. is de stelling zonder meer af te leiden. D 

Opmerking: fi~. 34. Hoogtelijnen Im ~~ , 2•0. 

De situatie is dus zoiets als getekend is in fig. 34. De gestreepte lijn be-
d d 

tekent dat Im dk w1. = 0 en de gestippelde dat Im dk w2 = 0. 

De hoek waaronder deze hoogtelijnen het vertakkingspunt naderen is arg a_ 1 
(4.2.11). 

Hulpstelling: 4.2.12. 

Er is een weg in het eerste kwadrant van hetk-vlak (4.2.5.), die begint in 

k = k , waarlangs: 
0 d d 

J. Im dk w1 = 0 (of Im dk w2 = 0, als de weg komende vanuit k
0 

door de snede 

heenloopt). 
d d 2. Re dk w1 (eventueel Re dk w2) monotoon afneemt, als we vertrekken in k

0
• 

3. en die willekeurig dicht in de buurt van k terecht komt. 
V 

Bewijs: 
d In k • k

0 
heeft dk w

1 
een enkelvoudig·zadelpunt (c.f. 4.2.9.). Er is dus een 

hoogtelijn Im :k w
1 

= O, die de reële as in k
0 

loodrecht snijdt. Langs de re

ele as heeft :k w1 een minimum in k
0

, langs deze hoogte~ijn dus een maximum. 

In een omgeving van k zijn de beweringen 1. en 2. dus waar. 
0 

We volgen nu de hoogtelijn Im :k w1 = 0 in de richting waarlangs Re :k w1 af-

neemt. Dit kan altijd: als we geen zadelp~nt onderweg ontmoeten is dit tri

viaal en als we er wel een ontmoeten hebben we keus uit verschillende moge

lijkheden (fig. 35). 

Als we de snede passeren, zetten we :k w1 analytisch 
d voort. We komen dan op het blad dk w2• Het zal 

duidelijk zijn, met beperking 4. 2. 5., door ana

lytische voortzetting nooit' ~ndere bladen kun

nen bereiken dan deze twee. 

' 

'I 
f: 

hao~ tel~ 1'\i'l'\ 

i tM~:O 

fig. 35. 
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Nu is kv de enige k-waarde waar :k ~f een pool he~ft (:k w12 • a~ 2 in k • ~). 
De hoogtelijn zal willekeurig dicht in de buurt van k kome~, aangezien 
d d V 
dk w1 (dk w2) langs de hoogtelijn monotoon afneemt, mits de hoogtelijn de 

rand van het gebied 4.2.5. niet passeert en niet naar k • ~ verdwijnt. 

Dit kan niet, want: 

In k = ~ d a. geldt dk w12 = 
d 

a~ 2 > E;
0

, terwijl op de hoogtelijn zelf :k w
1 

< E; 
J 0 

(dk w2 < E; ). 
0 

J 

b. De rand passeren betekent dat in het .passagepunt tegelijkertijd waar zou 

moeten zijn: 

ct '2. r.vt,). = 0 

' cl k1 
4.2.J3. 

Uit fig. 32 volgt difekt dat dit nergens op de rand het geval is. tl 

d Zij k • k1 de waarde van k op de imaginaire as, waar dk w
2 

• t
1 

(c.f. fig. 32). 

Dan geldt: 

(~~\ " 0 ·( ~l;;)k, + 0 4.2.14. 
d.k" k, 

In k 1 snijdt dus lijn d • 0 de imaginaire k-as loodrecht, een Im dk w2 ., 

Hulpstelling: 4.2.JS. 

Er is een weg in het eerste kwadrant van het k-vlak die begint in k • k1 
waarlangs: 

1. Im :k w2 • 0 (of lm :k w1 • 0 als de weg komende van kJ door de snede hee~ 
loopt). 

d d .. 
2. Re dk w2 (eventueel Re dk w ) monotoon toeneemt als we vertrekken in kJ. 

3. en die willekeurig dicht in de buurt van k terecht komt. 
V ~ 

Bewijs: ·< 

Zie hiervoor het bewijs van hulpstelling 4.2.12. 0 
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Hulpstelling: 4.2.16. 

In het eerste kwadrant van het k-vlak geldt: 
d 

1. Er is een weg van k
0 

naar kv' waarop het imaginaire deel van dk w1 of van 

de analytische voortzetting daarvan door de snede, gelijk is aan nul. 
. k k h . . . . d 1 d f Er 1s een weg van 1 naar v' waarop et 1mag1na1re ee van dk w2 o van 

de analytische voortzetting daarvan door de snede, gelijk is aan nul. 

2. Op deze hoogtelijnen hebben de bijbehorende funkties geen .zadelpunten. 

Bewijs: 

J. Er zijn wegen als onder 1., die voldoen aan de eisen. Deze wegen komen 

willekeurig dicht in de buurt van k (4.2.12., 15.). Ze komen dus het gev 
bied lk-k I ~ p binnen (c.f. 4.2. 10.). Ze moeten dus aansluiten op de 

V V 
twee hoogtelijnen volgens 4.2.10 • 

. . d . d 
2, Stel nu dat op de hoogtelijn Im dk w1 = 0, dk w1 een zadelpunt heeft. 

Noem de waarde van de funktie in dit punt ~F·' Dan geldt ~F < ~0 • In de 

buurt van het zadelpunt liggen dan minstens twee k-waarden waar geldt 
d 

(met o > 0): dk w 1 = ~F - o • . 
Het totaal aantalk-waarden waarbij geldt :k n • ~F- o, wordt dan groter 

dan tien. Dit is na te gaan met fig. 32, 4.2.3., 4 en het feit dat er van 
d d 

k
1 

naar kv een hoogtelijn Im dk w2 = 0 loopt waarlangs dk w
2 

monotoon 

stijgt en nadert tot + oo, H(k) zou dan meer dan JO zadelpunten hebben, 

hetgeen in strijd is met 4.2. 1. 

Dezelfde redenering gaat op voor de hoogtelijn van k
1 

naar kv. 

De resultaten zullen we nu in enige figuren weergeven. 

In fig. 36 is 
d 

kent Im dk w1 

het hoogtelijnenverloop weergegeven; de gestreepte lijn bete

= 0, de gestippelde Im :k w2 = O. 

In fig. 37 is de hoogtelijn van k naar k geparametriseerd met parameter s 
0 V 

(k(O) • k , k(l) = k ). 
0 V 

In fig. 38 idem, maar dan voor de hoogtelijn van k 1 naar kv. 

fig. 36. Hoogtelijnen 

Im d/dk (w 1 _7 ) = O. 

~·I 
d.k !t 

I 
~ .. dw, 

fis) 37. Re dk op 
hocjtelijn Im d/dk 

k 

I 

I 
!, I 

~----------.:_·--·-~vl 
fl~. 387 fte-d/dk (w~(k)) 

w1= o. hoogtelijn Im d/dk w2(k) 

op 

= o. 
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Met behulp van çle fig. 32, 37 en 38 en de symmetrierelaties 4.2.3., kunnen 

we nu, uitgezonderd voor een eindig aantal waarden van ~. tien k-waarden 

vinden waarbij de funkties h~(k) een zadelpunt hebben. Dit is het maximale 
J 

aantal (c.f. 4.2.1.). 

4.3. DE VERTAKKINGSPUNTEN VAN k~(h). 
:J-

We Z1Jn nu in staat om, afgezien van de precieze numerieke waarden, de lig

ging van de vertakkingepunten van de funkties k~(h) in het h-vlak te bepalen. 
J 

STELLING: 4.3.1. 

Uitgezonderd voor een eindig aantal waarden van Ç, heeft K(h) tien eindige 

singuliere funktieelementen bij eindige lhj. 

BEWIJS: 

Pas hulpstelling 3.1.28 .• toe. Met 4.1,8,,9. is in te zien dat geldt: u • 0. 

Met stelling 4.2.1. volgt t • 10, zodat s • t +u • 10. Cl 

Opmerking: 

Ieder van de in 4.3,1. bedoelde funktieelementen van K(h), is de inverse van 

een regulier funktieelement van H(k), dat een zadelpunt heeft. 

Om snel de ligging van de zadelpunten van h~(k) voor Ç ~ 0 en dus van de ver-
. J 

takkingspunten van k~(h) te kunnen zien, staan in fig. 39, vier al eerder ge
J 

toonde figuren naast elkaar. 

De herkomst van fig. 39 is als volgt: 

A: fig. 38, gespiegeld t.g.v. s • 0 lijn. 

B: fig. 32' 

c: fig. 37, 
. d 

D: afgeleid uit fig. 37. Er staat uit dk(- w
1
) als funktie van de weglengte 

(uitgedrukt in parameters). 
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cL I 
! [k /Jt.tlk) 

s. 

Ij 

----- ---ro 
--- --- ~ 

I 
I fl 

I 
I 

~ ·- r-rm 

I ; 
,---··-:s-. --J 
k., j(, 

A 

d d ' 
fig. 39. Re .! dk bll , 2 op de hoogtelijnen Im dk w1 , 2 • 0. 

Uit fig. 39 kunnen we de k-waarden afleiden, al of niet in parametervorm 
d 

I 

~~ 
-j-QJ 

waar ~~ (! wJ~(k)) = ~ (~ ~ 0). 
1. Sn~Jpunt dk w~2 (k). = ~ ~n B, levert paren {h1,k1} , waarin h 1 en k1 beide 

reëel of imaginair zijn. Met de relaties 4.2.3., betekent dit K(h) bij ieder 

paar {h 1,k1} en {-h 1,-k1} een singulier funktieelement heeft. 

2. Een snijpunt in A, C, D, levert paren' {h2,k2} waarin k2 niet zuiver re

eel of imaginair is; h2 zal dit dan in het algemeen ook niet zijn. Vanwege 

de symmetrierelaties 4.2.3. betekent dit dat K(h) bij ieder van de paren 

{h2,k2} , {-h2,-k2} , {-h;,-k;} en {h;,k;} een singulier funktieelement heeft. 

Op deze manier vinden we met fig. 39, uitgezonderd voor een eindig aantal 

waarden van ~. tien verschillende eindige singuliere funktieelementen en de 

waarde paren {h,k} die daarbij horen. 

De volgende stap is nu het aanbrengen van de vertakkingssneden, zodat de 

funkties k~(h) vastggelegd worden. Deze sneden leggen we altijd evenwijdig 
J 

aan de reële of imaginaire as. 

In fig. 40 zijn de resultaten hiervan weergegeven voor ~ ~ 0. 



~ ....... ~ .... "t-1, ... 2 

R ...... -~-v- ... L -2 
l 

p 
••• ..... J.. & •• ..,+2,-l. .. .. r ç• 

.... ··t··~ w• _ .. , ...... "' 
-~I 

(]] 0 <.! < 3o 

V +~.-' 

[31 vu: <. ~< (+1 

Q +t-+ a. 

" +~.-· 
r 
w +"1 ... 2. 
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~~-~-· ... ~ 
V ... ~ •• , 

5 • 

qh ...... ~ .... _ +1. +,.:l 

V I .• '2. -1 

y -1.-l 

fig. 40. De vertakkingssn~den van de funkties k~(h) voor ~ >, 0. 
J 

De letters bij de vertakkin{~punten vinden we terug in fig. 39. 

De nummering! 1,2 geeft aat,welke funkties k.{h) in het betreffende punt 
J 

samenhangen. 

L 
! 
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In aanhangsel 3 zullen we, voor een van de Hg. van f.ig. 40, aangeven hoe 

bepaald wordt welke funkties k~(h) in welke vertakkingspunten samenhangen. 
J 

Om de vertakkingesneden voor ~ < 0 te onderzoeken, maken we gebruik van het 

volgende: 
... 

De funkties h:(k) 
• 1 J 
h~(k.~), k.(h,~). 

J J 

Hulpstelling: 

+ 
en k7(h) bevatten ~ als parameter. Schrijf ze als 

J 

Bij goede keuze van de vertakkingssnede geldt, als ~ ++a~: 
- J 

Bewijs 

4.3.2. 

4.3.3. 

Voor ~ + + a~ zijn deze funkties in een omge~ing van k = ~ te inverteren, 
- J 

zodat in een omgeving van h =~·geldt: 

4.3.4. 

Met analytische voortzetting volgt, dat 4.3.4. geldt voor alle h, mits de 

vertakkingaaneden van ~.(h) en k~(h) op dezelfde manier worden aangebracht. 
J J 

0 
Opmerking: 

Met hulpstelling 4.3.2. volgt dat,als voor ~ = ~· > 0 bij h • h' b.v. k~(h) 

en k;(h) samenhangen, voor ~ = -~' bij h' de funkties k1(h) en k~(h) samen

hangen. 
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4.4. DE_ BENADERING VOOR DE MODEKOMPONENTEN, 

In deze paragraaf onderzoeken we het gedrag van de modekompanenten van het 

beginwaardeprobleem van 4.0.1.: 

4.4.1. 

Uitdrukkingen voor g .• (k), zijn weergegeven in 2.6.1., 2. Vanwege de symr . lJ . . 
metrie tussen g11 (k) en g12 (k) enerzijds en g21 (k) e~ g22 (k) anderzijds, be-

perken we ons tot i • I en j = 1,2; we berekenen dus de eerste komponent van 

~(x,t), 

Kies f(x) in 1.2.1.: 

~>< I I ) 
f(x)= e \ 
- l 

Ó)o 4.4.2. 

Zij f(kt:Jde Fouriergetransformeerde van .!!_(x,O), dan geldt (c.f. 2.6.1., 2,): 

-9 (k) =!. f(k) - ~ (k) u 2 aa 
4.4.3. 

Cl (k):!r.l flk\l\.<"o."+-r11 -W,'l;-r,1.)-..-'-
a2 :t. tu'· t.y1o a 1 

4.4.4. 

a ( k) = l f (k\{ w.a'L. \<~ ~,,- r-;, -r,"l )-'~ 
~11 2. T ~ l_ W a. 

a 1 

4.4.5. 

De funkties g12 (k) en g11 (k) zijn dus singulier in: 
va._ 

1. De pool'ff(k): 

(c.f. 3.2.5.) 4.4.6. 

2 D • kk' . 2 2 1 • e v1er verta 1ngspunten waar w
1 

= w2, n •• : 

k = :t {( l:; fr :!- . - •) 
('H 

4.4.7. 

2 Merk op, dat w
1
(k) regulier ].sin k • + il2 (c.f. 4.1.5.). 
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Transformeer nu naar het h-vlak: 

4.4.8. 

We zullen nu aantonen dat de integrand analytisch is voor die h-waarden, 

waar k~(h) funktiewaarden 
J 

aanneemt van 4.4.7. 

Zij k een vertakkingspunt waar 
V 

Zij h een h-waarden zodat: 
V 

Hulpstelling: 

2 2 
geldt wl • wr 

t d :t g1j(kj(h)) dh kj(h) (j • 1,2) is analytisch in hv. 

Bewijs: 

4.4.9. 

4.4.10. 

Bij k • k heeft H(k) twee verschillende sin$uliere funktieelementen. Deze 
V 

hebben de vorm: 

(c.f. 4.1.8.,9.) 4.4.11. 

Dan heeft K(h) twee reguliere funktieelementen, die inh .. livt de waarde kv 

aannemen. Deze funktieelementen zijn van de vorm: 

4.4.12. 

Als aan 4.4.9. voldaan is, geldt dus in een omgeving van h (met weglating 
V 

van indeks t): 

4.4.13. 

Draaien we nu eenmaal rond : , dan doorloopt arg(k-k ) een bereik van 4n, en 
V V 

draaien we dus tweemaal ron: in het k-vlak. Aan 4.4.4.,5. is dan zonder meer 

te: zien, dat h geen vertald ingspunt is van g1. (It. (h))ddh k~ (h). 
V J J J 
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In een omgeving van k geldt (c.f. 4.1.8.): 
. V . 

~ ... 
' = ((k-k .. /4 [<l.() +et,(l<·k.,) ..... -1) 

w:&.-wa 
,'1. I 

In een omgeving van h geldt (c.f, 4.4.13.): 
V 

4.4.14. 

4.4.15. 

Vermenigvuldigen van 4.4.14. en 4.4.15. en in achtnemen van 4.4.13., laat 

zien dat g 1 .(k~(h))ddh ~(h) in h geen pool heeft. [) 
J J J V 

Nu is eenvoudig in te zien dat: 

4.4.16. 

eh (4.4.8.) kan nu met aanhansel 1 in het U.H.P.(h) gesloten worden. 

+ ~ 1: _. \.t ah ~~·l! .. t)::..!. S .Lk~{h)\ ~".i.!b.l.e Dlh 
~ .2lf c' I~ cl..~ . 

4.4.17. 

s 1 .(t,~) kan dus geschreven worden als de som van de kringintegralen rond 
~J 

de singulariteiten. 

Deze singulariteiten zijn: 

1. Polen bij h-waarden waar geldt: 

4.4.18. 

Met hulpstelling 3.1.39., volgt, dat deze polen in het algemeen in het U.H.P.(h) 

·of, voor een eindig aantal waarden van ~i op de reële h-as liggen (c.f. 3.2.). 

2. Vertakkingspunten en -sneden t.g.v. k~(h). 
J 

We zullen nu eerst de snelle naar rechts lo- t• 

pende mode onderzoeken, / 
De singulariteiten van de integrand van 

liggen dan als in fig. 42. 

)f 

fig. 41. De karakteristieken van 

de differentiaalvergelijking. 



- 65 -

(evt. y~ o le"") I 

'(e.vt'. p<:.> l.r1') 

.. .. . 
.... ~--······ _l:l..:>. V • 

I 
~si<~ 

( e lv t . -p (") \..a "~ ) 
~....,.....,.... -1 . .. ,. 

I 
I 1-'l.•l - ~ -......... " .. ,..., ,, ...._ .-.... 

..... •111 .. · ... 

l 
.......... ..,_", $ •• 

- dk-
fig. 42. Singulariteiten van g12 (k2(h))dh voor -~0 < ~ < ly. 

Fig. 42 is eenvoudig af te leiden uit fig. 40 (met hulpstelling 4.3.2.) • 

.. Het gedrag van s;(t,~) is nu eenvoudig in te zien. 

De polen bij k;(h) = -io leveren voor bijna alle ~ een term die exponentieel 

afneemt in .t , \. ·• :.-. ·, . 

Met 3.2.38. zien we aan fig. 42 zonder meer dat de vertakkingspunten in het 

L.H.P.(h) een exponentieel toenemende term int tot gevolg hebben. Voor S<~o 

bevat s~(t,s) zo'n term. 

Vertakkingspunten op de reële h-as veroorzaken een term die oscilleert en af

neemt met t -j. 

... 
Op dezelfde manier kunnen s 1 (t,~) berekenen (c.f. fig. 43). 

\evt. po Le n) 
' 

-l.-2 

i 
I 

fig. 43. Singulariteitel; van 

) 
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Voor t < ~0 bevat sj (t,~) een kri.ngintegraal om dezelfde snede, als die het 

exponentieel toenemend gedrag van sï(t,~) veroorzaakt. Deze integraal wordt 

nu echter genomen over blad k~(h), zodat beide termen.alleen van teken ver

sèhillen en elkaar bij sommeren opheffen (c.f. 3.2.40). 

Op deze manier kan het gedrag van iedere modekomponent eenvoudig worden in

gezien. 

Opmerking: 

Wat betreft het opgeheven worden van de exploderende termen in de som van de 

modes, merken we het volgende op. 

Alleen een vertakkingspunt in het L.H.P.(h) veroorzaakt exploderend gedrag. 

In een vertakkingspunt in het L.H.P.(h) hangen funkties k~(h) samen, met 
J 

hetzelfde teken van 6~ (c.f. hulpstelling 3.1.41.). J . 
Dit betekent dat een exploderende term altijd voorkomt in twee modekompo- . 

nenten, waarvan 6~ hetzelfde teken (negatief) heeft. 
J . 

Deze termen verschillen dan alleen van teken, zodat ze bij sommeren tegen 

elkaar wegvallen. 
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AANHANGSEL 1 • 

Zij: \: een,gebied dat vastgelegd wordt door lkl ~ pk; Pk > 0 

h(k) en g(k) analytische funkties in ~ 
g(k) • O(k-l) 

h(k) "'kt.+~~+ •••• in\: 

dan geldt: 

STELLING: 

Voor t. < 0 en t > 0 geldt: 

+- wO ..,l ~ n h l \c) a h &<\ 
J . ~(k) e d..k = ~ ~tk) ~ k 

- ...... ~ c 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

waarbij 13 > pk en C een enkelvoudige gesloten kromme om de oorsprong die. ge

heel in ~ verloopt •. 

BEWIJS: 

Met in achtneming van (2) geldt: 

Verder geldt: 

lt,f.A.~\ 
Ûm ~ • .! , e • ; k~"' st: A.v. 'tl. :. o 
R~-t""'Clll RH 

(6} 

--- r
;~ 

(7) 
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Evenzo geldt: 

. .,. ~ H t-i (1 \t h(k) 

LiM \ 'tk)e. . elk 1:0 
R,..._.,.. -5t,.. 

Met behulp van de stelling van Jordan ( [3) · pag. 115) geldt: 

t t hlk) 
L~'M f ~<\<l e elk: o 
~H--.:oo \f' 

zodat: 

AANHANGSEL 2. 

Zij: ~ een gebied vastgelegd door jkj ~ pk, Pk > 0 

h(k) een analytische funktie in ~ 

De Laurentontwikkeling van h(k) rond k = m; 

hl'==" ~ k 6. t ~ + !.!_. +- . - .. ' ., k \<" 

h,b2j+t (j • 0,1,2, ••• ) reëel 

Definiëer: 

De volgende stelling geldt: 

STELLING: 

(8) 

(9) 

0 

(I) 

(2) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Als b
1 

< 0, is ereene > 0, z>dat voor alle Ä in het interval 0 > Ä ~ -e 
0 0 

er een hoogtelijn Im h(k) • 0 l l, die een gesloten kromme is om de oorsprong. 

De afstand van een punt van de: ! kromme tot de oorsprong wordt gegeven door 

een (voor alle toegestane ~ kot! rergerende) reeks: 
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(8) 

BEWIJS: 

Met k = rei' geldt: 

l (9) 

Als geldt: 

A '!! b._, + l:..s si~Jtt 
- ....... ..........._..'1"1 + ..... ' 
~a r,'~ 'i"~• 

(JO) 

dan is Im h(k) = 0 voor het waardepaar· {r 
1
,,\} • 

.. Nu is gemakkelijk na te gaan dat er voor alle -1T < ' ~ +'11' en voor alle j een 

konstante A is, zodat: 

I ~~ _;. \ ~ j . A 
SH"\<f .. 

(11) 

Definiëer nu een funktie A'(r-2): 

(12) 

met: 

J 
(13) 

Uit het feit, dat de koëfficiënten h2 .+l afkomstig zijn uit de Laurentreeks 
-2 l 

en met (13) en (11) volgt dat IJ.' (r ) voor iedere toegestane 41 een analytische 
-2 . . -2 funktie is van r 1n een omgev1ng van r = 0. 

Nu geldt: 

( cl à
1 

) d. -t. _, f e> 
r r : ~> 

I 
, Ä(o) ::: 0 (14) 

Er is dan een inverse funktte (voor alle toegestane 41): 

(15) 
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. -2 . 
Een paar {r ,A'} , dat voldoet aan (15) voldoet ook aan (12), dus ook met 

. -2 . A • A' aan (10); bij dit waardepaar {r ,A • A'} geldt dan Im h(k) • 0. 

Substitutie van A' • A in (15) bij vaste ~ , levert dus de bijbehorende waar

de van r-2 waarbij geldt Im h(k) • 0~(15) bevat parameter ~.Kies nu een 

vaste A • Dan vinden we bij iedere ~ een andere r-2• Voor voldoend kleine lAl 
. -2 

representeren de paren {r .~} punten in het k-vlak die allen liggen in de 

buurt van een cirkel met straal l(b 1/A). 

h(k) is analytisch in de buurt van deze cirkel. Dan moeten al deze punten 

ook op €€n hoogtelijn liggen. tJ 

STELLING: (16) 

Het is mogelijk E zo te kiezen dat: 
0 

J. De kromme Im h(k) • 0 (stelling (?)) de reële as snijdt in twee enkelvou-

dige zadelpunten. 

2. In het U.H.P.(k) geldt Im h(k) < 0 buiten de kromme en Im h(k) > 0 in een 

gebied aan de binnenkant van de kromme. 

3. In het L.H.P.(k) geldt Im h(k) > 0 buiten de kromme en Im h(k) < 0 in een 

gebied aan de binnenkant van de kromme. 

BEWIJS: 

1. Op de reële as geldt Im h(k) = 0. (c.f.(4), (5)). Voor voldoend kleine lAl 
heeft de kromme Im h(k) • 0 twee snijpunten met de reële as, die dus zadel

punten zijn. Deze zadelpunten zijn voor voldoend kleine lAl enkelvoudig, o~ 

dat dan geldt ~ '-V ~ + 0 
c.i k" ~ \('J -2 

2. Voor een vaste ~ geldt voor r (A') een plaatje als fig. 4.4 
-2 . -2 

Stel ~ • ~ , r (A) = r • o_2 o 
Het paar {r .~ } stelt dan een punt 

0 C) 
op de kromme Im h(k) • 0 .voor. Als 
-2 -2 . -2 r 1 < r

0 
dan stelt het paar {r 1 .~0 } 

een punt buiten de kromme voor. 
-2 -2 Voor alle r < r geldt echter 

0 -A'~ 
À I > A. 

Dan geldt voor de faktor tussen haken in (9): 
fig. 44: r-2(A') bij ~-

-- '= rA- r A' < o 

~ . 
0 
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Met sin~> 0 in het U.H.P.(k) geldt dan dat op e.e.,lijn waarlangs~ konstant 

is, buiten de kromme Im h(k) • 0 geldt: Im h(k) < 0. Dit geldt voor iedere 

0 < ~ < 'IT. 

De rest van de stelling volgt analoog. 

fig. 45. Hoogtelijn Im h(k) • 0 als b1 < 0 voor 

1~1 voldoende klein. In gearceerd gebied 

geldt: Im h(k) = Q. 
Als b 1 >.0 kunnen soortgelijke stellingen afgeleid worden. 

STELLING: (17) 

Als b
1 

> 0, is er een E > 0 zodat voor alle ó in het interval 0 > ~ ~ -E , 
0 0 

er een hoogtelijn Re h(k) = 0 is, die een gesloten kromne om de oorsprong 

vormt. De afstand van een punt van deze kromme tot de oorsprong wordt gegeven 

door een (voor alle toegestane ~ ) reeks: 

BEWIJS: 

Dit is als het bewijs van (7). 

STELLING: 

Het is mogelijk E zo te kiezen dat: 
0 

(18) 

0 

(19) 

1. De kromme Re h(k) • 0 de imaginaire as snijdt in twee enkelvoudige zadel-

punten. 

2. Op de kromme verder geen zadelpunten liggen. 

BEWIJS: 

I. Dit is hetzelfde als dat •ran (16) I. 
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2. Een zadelpunt op de kromme buiten de imaginaire as'betekent dat er een 

hoogtelijn Re h(k) • 0 is die de kromme snijdt. Deze lijn loopt dan gedeel

telijk buiten de kromme. Als in (16) 2.,~kan echter worden aangetoond dat 

buiten de kromme (uitgezonderd op de imaginaire as) geldt Re h(k) ~ 0. Een 

zadelpunt dat niet óp de imaginaire as ligt, is dus niet mogelijk. [J 

AANHANGSEL 3. 

In dit aanhangsel zullen we voor fig. 40 (2] laten zien, hoe afgeleid kan 

worden hoe de verschillende funkties k~(h) aan elkaar hangen. 
J 

... ~.·· +l.-2. 
~---_ .. f ~ .••. 

J I 

fig. 40 rn.· Vertakkingssneden 
van de· funkties k~ (h) voor ~ < ~ < 1. 

J 0 
Hulpstelling: (1) 

In de vier vertakkin.gspunten Q(fig. 40 ffi> hangen k~(h) en k~(h) samen. 

Bewijs: 

Deze vier vertakkingspunten volgen uit fig. 39 D. Ze liggen niet op de reële 

b-as, dus er kunnen alleen takken samenhangen, waarvan de 6~ hetzelfde teken 
J 

hebben (c.f. 3.1.41.). 

Als ~ • 1 bestaat k~ (h) ·niet, zodat dan k"'
1 
(h) en k~ (h) samenhangen. Dit bete

kent dat er een weg Lis, als in fig. 47, waarlangs k~(h) en k;(h) in elkaar 

overgaan. Het is nu mogelijk een ê > 0 zo. 

te kiezen, dat, als ~ = 1-ê, L nog om het 

(een weinig opgeschoven) vertakkingspunt 

heenloopt. Voor ~ a 1-ö hangen dan weer 

k~(h) en ki(h) samen. Dit kunnen we blij

ven doen zolang het vertakkingspunt Q niet 

nadert tot een ander vertakkingspunt. 

Voor ~ < ~ < I is dit niet het geval 
0 

(c.f. fig. 39). 

-;'I 
' . 

fig. 47. a 
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Hulpstelling: (2) 

In de twee vertakki.ngspunten P (fig. 40 lil ) hangen k~ (h) en ki (h) samen. 

Bewijs: 

Beginnende in k = +~ zetten we h;(k) langs de reële k-as analyti.sch voort 

naar k • -~. We komen dan uit op blad h~(k) (c.f. fig. 30). De funktiewaarde 

die h~(k) (of de analytische voortzetting daarvan) aanneemt, zijn weergegeven 

in fig. 48. Het verloop van h2 (k) (h; (k)) in fig. 48 volgt uit de volgende 

feiten: 

1. Bij analytische voortzetting van h~(k) langs de k-as komen we maar één 

zadelpunt tegen (c.f. fig. 39 B). 

2. Voor ~2 < ~2 < I heeft de bovenste tak van 
0 

• . k2 2 d •• 1 snlJpunt met ~ • Dus nergens op e ree e as 

w2 (fig. 31) voor k2 ~ 0 geen 

geldt h~(k) • k~-w2 (k) • 0. 

~(\()b? · k ( '~e) 
-·---·-·-·· . _. ~ -

h(ll) -- s 
~--- ·-' p 

fig. 48. fig. 49. Vertak- fig. 50. 
kingssneden van ~(k). c.f. fig. 40 ~ 

De weg Sk (Hg. 49) korrespondeert nu met Sh (fig. 50). 0 

Hulpstelling: (3) 

Zij m,i gelijk aan I of 2. Dan hangen inT de takken kl(h) en k~(h) samen 

en inS k~(h) en k~(h). 

Bewijs: 

Voor h~(k) geldt op de reële k-as fig. 51. Deze Hguur kan op dezelfde ma

nier afgleid worden als fig. 48. 

fig. 51. 
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De weg Lk (Hg. 52) korrespondeert nu met ~ (f.ig. 53) • 

.__.;..,...._ ..... CH, t\().,. w ... L~ 

Fig. 52. Vertakkingaaneden van 

h:tl (k) • 

Fig. 53. c.f. fig. 40 fll . 

T is dus een vertakkingspunt voor kj(h), Met 3.1.42. volgt dan dat kj(h) in 

T samenhangt met k~(h) of k~(h) (is: k1(h)). Sis dan een vertakkingspunt 

voor k!(h) en ook (met 3. 1.42.) voor kj(h) of kz(h) (is: k;(h)). tJ 

Met de voorafgaande hulpstellingen kunnen we nu fig. 54 tekenen: 

Hulpstèlling: 

InT hangen kj(h) 

In S hangen k2(h) 

Bewijs: 

en k~(h) 

en k2(h) 

Fig. 54. 

samen. 

samen, 

~-~~..., 
I 

! 
VertakJingssneden van de 

I 

funkties kt(h) voor Ç < 
J 0 

Ç < I. 

(4) 

Gemakkelijk is na te gaan, dat, als we beginnend in k • -ioo h;(k) naar +ioo 

analytisch voortzetten, Im hz(k) een monotoon dalende funktie is, die waarden 

van +ioo ~ -ioo doorloopt. Onderweg ligt geen zadelpunt en we komen weer op 

blad hÏ (k) uit. 

Dit betekent dat, als we in fig. 54 van h • +ioo langs de imaginaire h-as naar 

h = ·-ioo gaan en we daarbij k2(h) analytisch voortzetten, we dan weer op het 

blad k2(h) dienen uit te komen. 

De enig mogelijke kombinatie die hieraan voldoet is: t • 2, m = 2. Cl 
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AANHANGSEL 4. 

Zij: G een gebied in het komplexe z-vlak 

h(z) en g(z) analytische funkties op G 

z a z een enkelvoudig zadelpunt van h(z) in G 
p 

Gevraagd is de asymptotische benadering voor t -+- +co van 

r2 tt h (2) 

J ~Lz)e d.-z. 
ff 

(I) 

(2) 

(3) 

(4) 

waarbij A en B in G liggen en niet samenvallen met P, en de integratieweg ge-

heel in G verloopt. 

Rond z • z geldt: 
p 

Als het mogelijk is de integratieweg van A naar B via z te kiezen, zodat 
p 

overal op de weg (uitgezonderd in z ) Im h(z) .> Im h(z ) • dan geldt: 
p p 

(5) 

B . 

J 
t.t h tz) Ya ~ tt, U hcz;l , . -tin.~,r~ 

. <ll(-z) e d.:z.:: \~ \ ..L .otzp) e .e t-.O(lie.. . ~ 
~ ' h11 . .1. v,. 'J t l (6 R (~p) \, 

~ wordt vastegelegd door het volgende (zie fig.): p . . 
De getrokken lijnen zijn hoogtelijnen 

Im h(z) = ·Im h(z ). 
p 

De gestreepte lijn is de integratieweg. 

De pij 1 maak~en hoek 1-tr met de hoogte

lijnen. ~ is de hoek van de pijl met de 
p 

z-as. 

Het bewijs voor (6) wordt o.a •. g.egeven in [s] pag. 503 e.v. 

-:z- vlo.k 

I 
\ 

' ' ':B 

Merk op dat de waarde van h(z ) sterk bepalend is voor het gedrag van (4). 
p 
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AANHANGSEL 5. 

Zij: b 1,A reëel, A~ 0 

m geheel ~ 1 

C een gesloten kromme om de oorsprong 

STELLING: 

BEWIJS: 

Voer voor A~ 0 variabele v in volgens: 

. Va 
Vr:: - L • {-A) . k 

(- b,)12 

Uitdrukking (4) wordt dan: 

' 

·_ ~~,. ~(r\0\-') \ f ft:: l v-.1.) 
~· ...L. e 'l. "' ol.v 

Ü ~(h\-•), t ~-• • V"" · 

en met [4) pag 100 .wordt dit: 

Voor A • .0 gaat transformàtie (5) niet. 
. I 

Voer dan s • k . (4) wordt dan: 

~ 
n. .. a ttb,s • 

-.!.. s .e ols :-c. 
2lr 

~ (~"'~-•) 
Nu geldt: ltW\ .13""' (·A) J~-• ( l') :::: o ~s vn~ ::t 

A_.,() • L : -c. ().. s h'l= I 

Waarmee de stelling bewezen is voor A ' 0 • 

(I) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(JO) 

(IJ) 

0 
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