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Io WISKUNDIGE VOORBEREIDING. 

§1. Ruimten. 

Alle door ons te bespreken golfverschijnselen zijn eendimensio
naal. Het verloop in de tijd kan men zich dan voorgesteld denken 
door furieties, gede:finiëerd op een gebied in het x-t-vlak; x is 
de plaatscoÖrdinaat en t is de tijdscoÖrdinaat. Bij het begin
waardeprobleem is vooral een strookvormig gebied Q van belang, 
wat gedefiniëerd wordt door: 

Q = [ (x,t) I x E Re, tE[O,T] met T < oo]. 

Re stelt steeds de verzameling der reële getallen voor. 

a. Complexe vectorruimten van eindige dimensie: Rn 
Rn bevat alle n-vectoren met complexe componenten 

u = kolom ( u1 , •••• , ~) • 

Het inwendig product van twee vectoren wordt gedefiniëerd door: 

De norm van de vector u is: 

Opmerking: Het bereik van de te beschouwen runeties op Re of Q 
zal vaak in Rn liggen •. 

b. De Rilbartruimten L2 (Re) en L2.!sl. 
De Rilbartruimte L2 (Re) bevat de vectorfuncties u(x), waarvoor 
de norm, gedefiniëerd door: 

eindig is. 
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Het bijbehárende inwendig product van ·u(x) en v{x) is: 

Evenzo bevat L2 (Q) vectorfuncties u{x,t) met norm: 

11 uil Q = { J: [ _: utudxdt)* < "' 

en in-product (u,v)Q = J·TJ 00 utvdxdt. 
o -oo 

Opmerking. De integralen over Re en de strook Q zijn genomen in 
de zin van Lebesgue. A1s de Lebesgue-integraal over Q bestaat, 
dan is volgens de stelling van Fubini de integratievolgorde irre
levant. Verder volgt nog uit de stelling van Fubini: 
Indien de functies f(x,t) en af(x,t)/a t 
a) voor iedere t e[O,T] Lebesgue-integreerbaar zijn over Re, 
b) Lebesgue-integreerbaar zijn over Q en g(t) = J 00 

f(x,t}dx, 

dan geldt H = J _: a f"J~· t) dx (p.p.) -oo 

t J oo af dx d ftj oo u dx _g_/ oo ft u dx = 
wan -oo ät = ëït ja -oo a t . = d t -oo ja a t . 

= :t J..: f{x,t) = H· 
c. De Bobolevruimten W~~. 
De vectorfuncties u(x) in deze ruimte hebben gegeneraliseerde af

geleiden Dku(x), met 0 ~ k ~ n; bovendien: Dku(x) e L2 (Re). 
De ~-norm is: 

Het bijbehorende inproduct: 

Opmerking 1: Bobolevruimten zijn Hilbertruimtem. 
Opmerking 2: W~(Re) ligt dicht in La(Re) • 

. I 



§2. Hulpstellingen. 

Hulpstelling 1. 

3 -

Zij h(x) een reëlè continue functie op.het interval [O,L] met 
h(O) = 0 en voor allè x > 0 : h(x) > o. 
Laat er een positief constant getal a bestaan zodat voor alle 
x E (O,L) 

h(x) .; a 1: h(e)~. 
Dan geldt h(x) = 0 op [O,L]. 
Bewijs: 
Overdek [O,L] met een eindig aantal gesloten subintervallen met 
breedte~ ~· Zij x1 het punt,waaryoor h(x) op het eerste subin
terval zijn grootste maximum aanneemt, dan: 

h ( x1 ) < a /:1 h Ce ) ~ .;;; a x1 h ( x1 ) < ~ ( x1 ) • 

Dit kan alleen als h(x1 ) = 0 op het eerste subinterval. Het be
wijs gaat analoog voor de volgende subintervallen. 

Hulpstelling 2. 
Zij y(x) een reële differentieerbare functie op het interval 
[O,L]. Zij verder ~ - ay < g(x), met g(x) > 0 en a een positie
ve constante. Dan geldt: 

Bewijs: 
Zij y(x) = ea.x (y(O} + J: e-a§ g(.:;')cl,;] + h(x} met h(x} ;,. 0 als 

x > 0 en h(O) = o. Dan moet: ~ - ah < o. 
Dus ook: 

h(x} < a. J: h(.:;' )d,;, 

Pas hulpstelling 1 toe; h(x) = o. Stelling bewezen. 
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Hulpstelling 3. 
Zij de vectorfunctie v(x, t) E L 2 ( Q). Vorm u{x, t), = v{x,r)dr. l t . 

T . 

Dan geldt voor iedere tE [O,T] dat ~(x,t) E L 2 (Re). 

Bewijs: 

Voor bijna iedere x geldt: 

v(x,t) E L:a( [O,T]), d.w.z. 1: I v(x,t)l
2 

dt < oo. 

En ook: 

Tenslotte: 

I_: I u(x, t)l
2 

dx = I_: I I; v(x,r )àrl
2 

dx < (T-t)I.:J: I v(x, t)l 
2 

dtdx < oo 

Waarmee de ste~ling bewe.zen ia. 

In het kader van ·de volgende drie hulpstellingen z~len we met 

L2 (Re) en W~ {Re) klassen van reële functies aanduiden. Verder wordt 
een integraaloperator werkende op functies f(y) E L:z'(Re) ingevoerd 
als volgt: 

( 1 01 ) 

Hulpstelling 4. 
De door (1.1) gedefiniëerde functie u(x) heeft de eigenschappen: 
u(x) E L2 {Re) en u(x) is uniform begrensd. 
Bewijs: 

Verder 
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llull
2 = /_:[/_: f(y)e-alx-yldy]

2 dx ._ ~~-= dx/_: f 2 (y)e-alx-yldy 

m.b.v. (1.2). 

Omdat de dubbelintegraal over Re x Re bestaat, (cf. Courant II 
p. 263 (1), neem gebieden RN7 -N. < y-x < N, -N Et x < N en laat 
~~), mag de integratievolgo~de verwisseld worden. Stel nu x = e 
en y = e + 77 , dan 

11 ull 2 < fj.: dl] e-lnl J.: ;e2 (~-tfl )dÇ = const. J.: d7J e-lnl < ~. 

QED. 

De tweede eigenschap ia direct uit (1.1) in te zien m.b.v. de on

geli~kheid van Schwarz, I u(x)l < 2~Jä llrll. 

Differentiëer nu (1.1) onder het integraalteken en vorm zo 

( 1.3) 

waarin H(~) de Heaviaidefunctie. H(~) = i voor ~ > 0 en H{~) = 
= -i voor ~ < o. 

Hulpstelling 5. 

De functie u(x) gedefiniëerd door (1.1) heeft een gegeneraliseer
de afgeleide Du waarvoor geldt: 

i) Du = v (p.p.), v wordt gedefiniëerd door (1.3). 
ii) Du ia uniform begrensd. 

iii) Du € ~(Re). 

Bewijs: 
(1.1) kan geschreven worden in de vorm 

(1.4) 
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waar in -oo < N < x < M: < oo. 
De gegeneraliseerde afgeleide ia blijkbaar van de vorm: 

Du = -le-axj x eayf(y)d.y + teaxJoo e-ayr(y)d.y. 
-oo X 

Deze uitdrukking ia gelijkwaardig met {1.3). ii) en iii) worden 
volkomen analoog bewezen als in hulpstelling 4. 

Opmerking. Het ia eenvoudig in te zien dat u-+ 0 en ux-+ 0 als 
I x I -+ oo. Bijvoorbeeld: 

IJ..: H(x-y) e-a lx-ylt'(y)dyl " IJ: f"'d;y J: e-2a lx-Yiey I i + 

+ I foo H r e-alx-yld.y I + Ij M H r e-alx-yjd.y I~ 
JN -oo 

De eerste term wordt willekeurig klein voor x>> max (N,IMI). De 
laatste tw~e worden willekeurig klein door N en M groot genoeg te 
kiezen. 

De integraaluitdrukking voor Du kan op dezelfde manier worden op
gesplitst als de integraaluitdrukking voor u in (1.4). De tweede 
gegeneraliseerde a!"geleide kan dan met de methode van hulpstelling 
5 gevonden worden. Het resultaat ia: 

Waar dit geen verwarring sticht voeren we de meer gebruikelijke 
klassieke notatie: 

(1.5) 

We voeren nu een dif!"erentiaaloperator 81 in: 

(1.6) 
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Hulpstelling 6. 
De operator 81 beeldt Wä(Re) een-eenduidig af op L2 (Re). 
Bewijs: 
Pas hulpstell-ingen 4 en 5 toe •. 
Stel verder 81 u1 = 81 Ua, dan (81 (u1 -Ucz), u1 ~u2 ) = 0. Omdat 81 po- . 
sitief definiet is, kan dit alleen als u1 = Ua• 

Beschouw nu weer complexe vectorfunctiea. 
Vorm de operator 

d2 
(-~ + I) u= f. 

D ia een positief definiete diagonaalmatrix. 
I is de eenheidsmatrix. Er geldt: 

Hulpstelling 7. 
De operator uit (1.7) beeldt W~(Re) een-eenduidig ar op L~(Re). 
Beide functieruimten zijn genomen in de zin van §1. 

8. 
00 g(x) e-ikxdx. Dan volgt uit g{x) € W~(Re), dat 

-oo 

kmg(k) € ~(Re) 
Bewijs: 

Hulpstelling 9. 

m = O, 1, •••• ,n. 

Zij in(k) € L2 (Re), f(k) € L2 (Re) en l.i.m. fn(k) = f(k). Dan 
n-+ oo 
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BewiJs: 

De fn(x) vormen een fundamentaalrij {in te 
Zij fn(x) -. f(x) in de zin van de ~-norm. 

zien met Paraeval). 

Zij 

I 00.- ikx 
-oo r 1(k) e dk = f(x). 

Volgens Parseval: 

laat n-. oo, dan 0 = 11?1 - fJJ, zodat 'l1 =?(bijna overal). 

Opmerking. Deze eigenschap ia direct in te zien omdat de Fourie·r
transformatie een begrensde operator vormt. 

Hulpstelling 10. 

Zij (1+k2 )t(n+1 )g(k) ê L2 (Re) en g(x) = /_: g(k) eikxdk dan geldt 

voor 0 .; m .; n: 

BewiJs: 
Voor alle toegestane m convergeert bovenstaande integraal uniform 
want: 

1/Noo (ik)m g(k) eikxdkj = 1/Noo (ik)m+1 g(k) eikx/ik dkj .; 

< 11 km+1 g(k) 11 [ Joo b dk]i. 
N . 

Deze uitdrukking gaat uniform naar nul voor N-. oo. 
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§3. Het CauchYprobleem voor diTfusieachtige vergelijkingen. 

a. Existentie en eenduidigheid van de oplossing. 
Beschouw voor vectorruneties u(x,t), gedefiniëerd op Q, de inho
mogene vergelijking: 

(1.8) 

waarin 

met D positier deriniete n ~ n diagonaalmatrix en I de eenheids
matrix, zodat 81 positie:f deriniet ia, en 

met A en C willekeurige n x n ma trices. , 
De vectortunetie :f(x, t) e L2 '( Q). 
Definieer verder de verz~eling D(0 1 ) e L2 (Q): 

D(Ot ) = [ u(x, t) I u e W~ (Re), ut e W~ (Re) voor iedere tJ. 

Deriniëer op deze verzameling D(0 1 ) de operator 0 1 : 

(1.9) 

( 1 .1 0) 

Het bereik R(0 1 ) van deze operator vormt een lineaire deelverza
meling in de Hilbertruimte W: 

(1.11) 

Met norm ( 11 11 w)2 

= ( 11 

Opmerking: Voor alle u e D(01 ) geldt: 

(1.12) 
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Immers als d11 het kleinste diagonaalelement vanDis geldt: 

11 A~ + Cu 11 
2 

c; 2 ( 11 A 11 
2 

11 ux 11 2 
+ 11 C 11 

2 
11 u 11 

2 
) :< ex 11 u 11 ~ < 

< dcx (S 1 u, u), 
1 1 

waar in ex= 2 max ( 11 A 11 2 
, 11 C 11 2 

) • 

De constante C1 is dus ona:fhankelijk van u. 

Lemma 1. 

De Hilbertruimte W bevat geen element, uitgezonderd (0;0), dat 
loodrecht op R(01 ) staat. 

Bewijs:. 
Zij (v;t) € W een element dat loodrecht op R(01 ) staat. Dan geldt 
voor elke u € D( 01 .) 

I T I co t [/ co t t ] dt v Sudx + (txux + t u)dx = O. · 
o -co -co ' t=O 

Construeer uit v een element ~: 

t 
s1 ~ = I T v(x,r)dT. 

Voor iedere t: ~ € W~(Re) (er. hulpstellingen 3 en 7). 
Uit (1.14) volgt: 

Kies voor u E D(01): 

0 
u(x, t) = [ 

1 
t .. 
~ (x,r)dr 

a 

0 < t < a 

(1.13) 

(1.14) 

(1.15) 

( 1 .16) 

Blijkbaar geldt voor alle t ut € ~(Re) en ook u € ~(Re), im
mers differentiëer (1.16) onder het integraalteken en pas hu1p
s telling 3 toe. 
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Substitueer (1.15) en (1.16) in (1.13) dan: 

J: J.::, (s,~t) t[~ + J: a, ~ttr + J: s.~ttr ]dxdt = o. 

Tel de toegevoegd complexe er bij op en integreer partiëel.. Alle 
stoktermen verdwijnen er. Appendix 2. Voor verwisseling van diffe
rentiaties en integraties er. p. 2. 

Voor iedere a E [O,T] volgt: 

m.b.v. (1.12), er is een vaste constante C1 , z.d.d. voor alle 
a E (O,T] 

Hieruit volgt m.b.v. de hulpstellingen 1 en 7 dat~ = 0 en uit 
(1.15) dat v = o. Ook~ moet dan nul zijn. Hiermee is dit lemma 
bewezen. 

Lemma 2. 
Voor alle u E D( 01 ) geldt de ongelijkheid 0 ._ ~ ~ T 

jo\ 11 ut 11 2 
+ ns, uil» )dt + (S, u, u) t=t, "' a[ {'11 Buli

2 
dt + (B, u, u) t=O) 

( 1 .17) 
c hangt slechts van T af. 
Bewijs: 
i) Vermenigvuldig de uitdrukking 

links en rechts inwendig met ut, integreer over x en tel op. Dat 
levert: 
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En met behulp van (1.12): 

Toepassing van hulpstelling 2: 

(1.18) 

(1.19) 

ii) Tel bij 

links 11 81 ull 2 )dt op. Dan: 

! t
1 2 c1 T · J t1 2 

._ 2 
0 

11 Suil dt + 2 c1 Te [(S1u,u)t=O + 
0 

11 Suil dt~ volgt 

t ' jo 1 
( 11 ut 11" +11 s, ull"dt + (S, u,u~t=t, " (2+2c1 Te c, T) [/

0

t
1

11 Buil"dt + 

+ (81 u, u) t=O]. QED.-
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Opmerkingen. 
i) De uitdrukking (S1u,u) is gelijkwaardig met de W~(Re)-norm. 

Immers als dmin'dmax respectievelijk het kleinste en het groot
ste diagonaal-element· van D zijn geldt: 

ii) Als D =I geldt 11 S1 ull ~ 11 uil voor alle u E D(01 ), immers 

11 81 u 11 2 = 11 u - uxx 11 2 = (u - ~,u - uxx) 

= 11 ull2 + 11 ~112 - 2 Re(u,uxx>· 

! 00. • 00 !00. 
Nu is (u,uxx) = -11 ~11 2 = -oo u uxx = u ux 1_00 - -oo uxuxdx' 

wanneer u -+ 0 als I x I -+ oo. Dus 

als D ~ I gaat het analoog, eventueel met een constante die a:f"han

kelijk van D is. 

Stelling 1. 

De operator 01 kan worden afgesloten tot een operator 01 , waarbij 

R(01 ) = R(01 ). De vergelijking 01 u = [f;if> 0 ] is eenduidig oplosbaar 
voor willekeurige f E L2 (Q) en ~ 0 E W~(Re), zodat Su =fen 
u{x,O) = ~ 0 (x). De oplossing heeft de eigenschappen: ut E L2 (Q), 
voor iedere t E [O,T] u E W~ (Re), voor bijna iedere t t [O,T] 
u e w~ {Re). 

Bewijs: volgt uit de lemma's 1 en 2. 

1) R( 01 ) ligt dicht in de Hilbertruimte W = L2 ( Q) x W~ (Re). 

cf. Lemma 1 en Ljusternik p. 88. 

2) M.b.v. ongelijkheid (1.17) volgt dat de, bij een fundamentaal

rij in R{01) horende, rij der originelen in ~(Q) ook een fun

damentaalrij ia,. dewelke binnen L2 (Q) natuurlijk één limiet hee:rt. 

3) De operator 01 kan worden afgesloten tot O, , zodat bij ieder 

element uit W precies één oplossing uit L2 (Q) gevonden kan wor
den. 
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4) Ongelijkheid (1-.17) blij:ft ook na het afsluiten gelden, zodat 
ut~ L2 (Q) en 81 u~ L2 (Re) (p.p.) cf. de opmerkingen na lem
ma 2. 

Een direct gevolg is: 

Stelling 2. 

De di:f:fusieachtige yergelijking 

ut - Duxx + Aux + Bu = 0 .. ( 1.22) 

met D positief definiete n x n diagonaalmatrix en A en B wille
keurige n x n matrices heeft in het gebied Q een eenduidige op
lossing van het Cauchyprobleem als u(x,O) ~ W~ (Re). De oplossing 
u(x,t) heeft de onder Stelling 1 genoemde eigenschappen. 

Stelling ,. 
Zij bij (1.22) u(x,O) ~ W~(Re) en un(x,O) ~ W~(Re), n=1,2, •••• 
Zij verder u (x,o) -+ u(x,O) in de zin van de L 2 -norm; dan geldt n . 
ook dat voor iedere t ~ [O,T] de bijbehorende oplossingen 
~(x,t)-+ u(x,t) in de zin van de L 2 (Re)-norm. 

Bewijs: 
Uit (1.17) volgt: 

Als het rechterlid een term uit een fundamentaalrij is, dan ook 
het linkerlid. 

b. Eigenschappen van de oplossing. 
We beperken ons nu in (1.22), wat de matrices D, A en B betreft, 
tot die gevallen waarvoor de matrix (D + iAz + Bz2 ) voor complexe 
z binnen een cirkel om z = 0 onafhankelijke eigenvectoren hee:ft. 
De eigenwa~rden Àj(z) hebben dan geen vertakkingepunt in de oor
sprong. Dit ia o.m. het geval als alle diagonaalelementen van D 

verschillend zijn. Zie verder appendix 1. 
Er geldt: 

+ •••• (1.23). 
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(0) in ons geval geldt: Àj = djj• 

Stelling 4. 
Voor t f: [O,T] en k f:. Re geldt: 

(1.24) 

Bewijs: 
Zij K:E Re zodanig dat de exponent voor lkl > K te diagonaliaeren 

ia en I Re À~ 1 ) I < idjj Ik I 
i) (1.24) geldt voor lkl < K; alle elementen zijn dan begrensd. 
ii) lkl > K; construeer uit de eigenvectoren een matrix S(k) z.d.d. 

met 

Dan geldt: -i d k 2 t 
lleD1(k)ll < e min 

11 eD2 (k) 11, 11 S(k) 11 en 11 s-1 (k) 11 zijn begrensd. 
Zodat voor I kl > K 

(1 .25) 

met a > 0. Hier geldt eD1+D2 = ~1 eD2 omdat D1 en D2 diagonaal
matrices zijn. Hiermee ia stelling 4 bewezen. 

Stelling 5. 
A1s u(x,O} = g(x) f: wg(Re), dan kan de oplossing van het Cauchy
probleem worden voorgesteld door 

(1.26) 
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met g(k) = /_: g(x) e-ikx dx. 

Bewijs: 
Substitueer de uitdrukking (1.26). in (1.22). Hulpstelling 10 en 
Stelling 4 maken dit mogeli~k voor alle t ê [O,T]. 

Stelling 6. 
(1.26) geldt ook als u(x,O) = g(x) E W~(Re). 

Bewijs: 
Benader g(x) met fUncties uit W~(Re) in de zin van de L2 (Re)-norm. 
Pas stelling 3 en vervolgens hulpstelling 9 toe. 

Stelling 7. 
Voor ieder natuurli~k getal n en voor iedere t > 0 geldt, dat, 
indien u(x,O) E W~(Re) genomen wordt, de oplossing van het Cauchy
probleem bi~ (1.22) u(x,t) E ~(Re). 

Bewijs: 
Voldoende hiervoor is dat voor alle natuurlijke getallen n de in
tegraal, voor t > 0 

uniform convergeert. 
Welnu, voor voldoende groteN, m.b.v. (1.25) 

Hiermee is de stelling bewezen. 
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§4. Het Cauchyprobleem voor SchrÖdingerachtige vergelijkingen. 

a. Existentie en eenduidigheid van de oplossing. 
Beschouw voor vectorfuncties u(x,t), gedefinieerd op Q, de inho
mogene vergelijking: 

Su = ut + iDuxx + A~ + Bu = f. 

D is .n x n diagonaalmatrix, At =A en B willekeurige 
trix. De vectorfunctie f(x,t) E L 2 (Q). 
Definieer verder de verzameling D( 02 ) c L 2 ( Q): 

(1.27) 

n x n ma-

D(02 ) = [u(x,t)j ue W~(Re), ute W~(Re) voor iedere t]. 

Definieer op deze verzameling D(02 ) de operator 02 : 

Het bereik R(02 ) van deze operator vormt een lineaire deelverza
meling in de Hilbertruimte W: 

Lemma 3. 
De Hilbertruimte W bevat geen element, uitgezonderd (0;0), dat 
loodrecht op R(02 ) staat. 

Bewijs: 
Zij (v;~) E Ween element dat loodrecht op R(02 ) staat. Dan geldt 
voor elke u E D(02 ): 

/
T I 00 t ! 00 t t 
0 

dt -oo v Sudx + [ -oo (~xux + tft u)dx~t=O = o. (1.28) 

Construeer uit v een element ~: 

t 
~xx + ; • Af~ •j T v(x,r)d'T •· 
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Voor iedere t: ~ E W~(Re) (cf. hulpstelling 3 en 7) en 

( 1. 29) 

Kies voor u E D(02 ): 

u(x,t) - [ 0 -J: 1> (x,r )dr 

0 .;; t < a. 
. ( 1 .30) 

a.;; t ct T. 

Substitueer (1.29) en (1.30) in (1.28). 
Na behoedzaam partiëel integreren en laten verdwijnen van stok

, termen komt er ( cf'. appendix 2) : 

Als.B+Bt.;; 0 volgt meteen (6;,~) = o. Als dit niet het geval is t . . . 
zij K de grootste eigenwaarde van B+B , dan gaat bovenstaande 
vergelijking over in 

(1.31) 

Hieruit volgt m.b.v. de hulpstellingen 1 en 7 dat ; = 0 en uit 
(1o29) ~atv= 0. Voor elke u E D(02 ) moet nu gelden (cf'.· (1.28)) 
dat <j_oo (1/t!~ + tfrtu)dX)t=O = o. Omdat W~ dicht ligt in W~ moet 

dan ook 1/r = 0 zijn. Hiermee is dit lemma bewezen. 

Lemma 4. 
Voor alle u E D(02 ) geld'en de ongelijkheden: 0 .;; "tt ct T 

(u,u)t=tt .; Ct [(u,u)t=O + /ot, 11 Sull"dt]. ( 1.32) 

/o
tt 

(u,u)dt 11 Sulj
2
dt]. · (1.33) 
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Bewijs: 
Vermenigvuldig de uitdrukking: 

u~ + iDuxx + Aux + Bu = Su 

links inwendig met u, integreer over x en tel de complex toege
voegde er bij op, dan: 

~ (u,u) + ((B+Bt)u,u) = 2 Re(Su,u). (1.34) 

-it (u,u) ~ ·11 sull 2 + J3(u,u) 

met J3=K+1. 

Toepassing van hulpstelling 2 levert de formules (1.32) en (1.33) 
met c1 = J3T en c2 • TJ3T. 

Stelling 8. 
De operator 02 kan worden afgesloten tot een operator 02 , waarbij 
R(02 ) = R(02 ). De vergelijking 02 u = [f;~ 0 ] is eenduidig oplos~ 
baar voor willekeurige f € ~ (Q) en ~ 0 € w~.(Re), zodat Su = f en 
u(x,O) = ~ 0 (x). De oplossing zit voor elke t € [O,T] in ~(Re). 

Opmerking 11. Wij beperken ons tot homogene vergelijkingen.· Dus tot: 

ut + iDuxx + Aux + Bu = 0. (1.35) 

Opmerking 2. Stelling 3 gaat ook hier op. 

b. Eigenschappen van de oplossing. 
We beperken ons nu in (1.35), wat de matrices D, A en B betreft, 
tot die gevallen waarvoor de matrix (D-Az+iBz2 ) voor comp1exe z 
binnen een cirkel om z = 0, n onafhankelijke eigenvectoren heeft. 
De eigenwaarden ~j(z) hebben dan geen vertakkingepunt in de oor
sprong. Dit is o.m. het geval als de diagonaalelementen van D ver-

• schillend zijn (zie appendix). Er geldt: 

+ •••• (1.36) 
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Stelling 9. 
Voor t E [O,T] en k E ·Re geldt: 

11 e< iDk2 -ikA-B) t 11 (1.37) 

Bewijs: 
ZijKERe zodanig dat de exponent voor lkl > K te diagonalise~ 
ren is: 
i) (1.37) geldt voor jkl ~ K; alle elementen zijn dan begrensd. 

ii) lkl > K. Construeer uit de eigenvectoren een matrix S(k) z.d.d. 

D1 (k) = diag[ik2 tdjj + iktÀ~ 1 )] • 

Da(k) = diag[it(À~2 ) + ~ À~3) + ••• )]. 

Dan geldt 11 eD1 (k)ll = 1, want À~1 ) is reëel, er. Appendix 1. 

11 eD2 (k) 11 , 11 S (k) 11 en 11 s-1 (k) 11 zijn begrensd. 

Stelling 10. 
Als u{x,O) = g{x) E W~(Re), dan kan de oplossing van het Cauchy
probleem worden voorgesteld do.or 

(1.38) 

Bewijs: 
Substitueer (1.38) in (1.35). Hulpstelling 10 en Stelling 9 maken 
dit mogelijk voor alle t E [O,T}. Ook volgt nog dat u(x, t) E W~ {Re) 
voor alle t. 

stelling 11. 
Zij d de kleinste eigenwaarde van Bt + B. Dan geldt als 
u(x,O) E W~(Re) 
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(u,u)(t) ~ e-dt(u,u)(o). ( 1 .39) 

Bewijs: 
Vermenigvuldig (1.35) links inwendig met u en integreer over x. 
Tel de toegevoegd complexe er bij op, dan: 

~ {u,u) + ((B+Bt)u,u) = 0. 

~(u~u) ~ -d(u,u). 

Hieruit volgt (1.39). 

Stelling 12o 

(1.39) geldt ook als u(x,O) = g(x) € W~(Re). 

Bewijs: 
Benader g(x) met functies uit W~(Re) en L2-norm ~ llg(x)jj. 

Stelling 13. 
(1.38) geldt ook als u(x,O) = g(x) € W~(Re). 

Bewijs: 
Benader g{x) met functies uit W~(Re) in de zin van de L2 (Re)-norm. 
Pas stelling 3 en vervolgens hulpstelling 9 toee 

Stelling 14. 
Zij u(x,O) € wg(Re); pilt 1, dan geldt voor alle t € [O,T] : 
u{x,t) € W~(Re). 

Bewijs: 
M.b.v. voorstelling (1.38) en hulpstellingen 8 en 10 is eenvoudig 
te bewijzen dat als u(x,O) € wg, dan voor iedere t:u(x,t) € wi-1 

en 

Hierbij tellen we op de uitdrukking: 

- ~ /_: (ik)p-1 e(1Dk2-1Ak-B)t g(k)dk, 
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die onafhankelijk van x is en een eindige waarde heeft, nl. in 
absolute waarde kleiner dan: 

We kunnen dan stellen dat 

Volgens Titchmarsh p. 69 geldt dan voor bijna iedere x: 

Dus aPu;axP E L:u dus voor alle tE [O,T] u(x,t) E W~. QED. 

§5. Appendix 1: Eigenwaarden en eigenvectoren van (D+Az+Bz2 ). 

We beschouwen een voldoende kleine gereduceerde omgeving van 
z = 0, waarin genoemde matrix n verschillende eigenwaarden heeft. 
Zo'n omgeving bestaat volgens een stelling van Weierstrass. 
Dezen eigenwaarden zijn den wortels uit ~n(z) uit: 

detl D + Az + Bz2 -~I I = o. (1.40) 

Kies de index zo dat 

De bijbehorende eigenvectoren vm(z) (onderling onafhankelijk in 
een gereduceerde omgeving van z = 0) kunnen zo gekozen worden dat 
ze continu in z = 0 zijn. (er. proefschrift Peletier p. 89). 

Voorwaarde 1. 
We eisen dat 

lim [vj(z)] • [vj(O)] 
z-+0 
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een onarhankelijk stelsel vormen. Voldoende (niet noodzakelijk) 
hiervoor is, dat alle diagonaalelementen van D verschillend zijn. 
Uit deze voorwaarde volgt dat de Î\j(z) geen vertakkingepunten in 
z = 0 hebben. Ze zijn analytisch in z = o. (cf. Proefschrift Pe
letier p. 20, theorem 1). 
Ook de vj 'a zijn dan analytisch in z = 0. 
Ontwikkeling om de oorsprong is mogelijk: 

••• 

••• 

( 1 .41) 

Î\~k) ~n v~k) zijn complexe getallen, respectievelijk vectoren. 
De v~ ) 'a worden genormeerd gekozen. 
Nu geldt: 

(D+Az+Bz2 )(v(O) + v< 1>z + v< 2)z2 
j j j 

Î\ (0) 
j + Î\~1)z + Î\~2)z2 + ••• )(v~O) + v~1)z ... ). 

Coëfficiënten van gelijke machten van z bij elkaar nemen: 

Dv(O) = ~(0) v(O) 
j "'j j • 

Dv(1) + Av(O) = Î\(0) v(1) + Î\(1) v(O) 
j j j j j j. 

etc. 

Uit (1.42) volgt: 

Î\~0) = djj. 

Als dii ~ djj voor i=;' j dan ook: v~O) = ej. 

Ingeval dii 

(0) 
V i ' • • • ' 

zijn. 

= di+1,i+1 = ••• = di+r,i+r' zullen de 

(0) 
vi+r,i+r i.h.a. lineaire combinaties van ei' 

(1.42) 

(1.43) 

( 1 .44) 

• • • ' ei+r 
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Vermenigvuldig (1.43) met v~O)t. Er komt m.b.v. (1.44) en: 

= (Dv(O))t v(1) _ d v(o)t v(1) 
j . j - jj j j • 

Zodat 
À~1) = v~o)t Av~o}. (1.45) 

Blij~baar is À~ 1 ) reëel als A= At. 

Appendix 2. 

Stelling: 
Als. ·:t'(x) E W~ dan :t'(x) ~ 0 als I· xl ~ oo., 

Bewijs: 
De :t'unctie :t' hee:f't een gegeneraliseerde a:f'geleide D:f'. Volgens 
Smirnov V p. 290 hee:f't :f'2 dan ook een gegeneraliserende a:f'gelei
de: 2 f"Df'. Dan geldt (er. Titchmarsh p. 92): 

:r• (x) = :r" ( 0) + 2 J: 1'( t) Di'( t)dt. 

Van het rechterlid bestaat de limiet voor x ~ oo, (in te zien met 
de ongelijkheid van Schwarz), deze kan alleen nul zijn omdat 
:t' € L2 • 
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II. DISCUSSIE VAN DE OPIDSSING VAN HET CAUCHYPROBLEEM. 

In dit hoofdstuk spreken we over de opiossing van het beginwaarde
probleem van de SchrÖdingerachtige vergelijkingen (1.35) waarvoor 
1) A= 0, 2) Alle diagonaalelementen van D verschillend zijn en 
~ o. De matrix B is willekeurig. indien niet anders vermeld. 
Voor de beginwaarde u(x,O) = g(x) is g(x) € W~(Re) n = 1,2,3, •• o 

gekozen. Uit hoof4stuk I blijkt dan dat voor alle t > 0 u(x,t) € 

§1. De dispersierelatie en haar analytische eigenschappen. 

Substitutie van 
u = v exp i(kx~t) (2.1) 

in 

ut + iDuxx + Bu = 0 (2.2) 

levert 

Er is alleen een niettriviale oplossi~ als 

W(w,k) = det(lw + k2 D + iB] = O. (2.3) 

Deze uitdrukking heet de dispersierelatie en is een polynoom van 
de graad n in w en van de graad 2n in k. Voor k voidoende groot 
heeft de matrix [k2 D + iB] neigenvectoren vj(k), de bijbehorende 
eigenwaarden zijn: ~j(k). 
vj(k) en wj(k) zijn analytisch voor k voldoende groot. 
Verder geldt: 

• (2.4) 

(cf. proefschrift Peletier p. 20}. 

(2.4) laat zien dat wj(k) een 2e orde pool in het punt k = ~ heert. 
Voor k voldoende groot geldt de asymptotische ontwikkeling: 
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n 

wj{k) = - djjk2 
- ibjj + b L 

1=1 

(2.5) 

geldend onder de aannamen gemaakt aan het begin van dit hoofd
stuk (er. Peletier p. 29). 
wj(k) kan in het hele k-vlak analytisch worden voortgezet. Al1e 
benodigde vertakkingaaneden kunnen binnen een cirkel met eindige. 
straal om de oorsprong aangebracht worden. 

Stelling 15. 
De runcti~s wj(k) zijn even furieties van k (B mag dus willekeurig 
zijn). 

Bewijs: 
Beschouw -[k2 D + iB]v j{k) = - w j{k)v j{k). (2.6) 

Voor lkl voldoende groot iswj(k) analytisch. Ga in (2.6) van de 
variabele k over op de variàbele -k. 
Dus 

Stel w j(-k) = wm(k), dan moet j = m zijn omdat voor grote k 

(2.7) 

Dus 

Voor kleine k moet eventueel de ligging van de vertakkingaaneden 
aangepast worden. 

Stelling 16. 
Als B een willekeurig reële matrix is, dan geldt: 
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Bewijs: 
Vermenigvuldig (2.6) met -1 en neem de toegevoegd complexe: 

Anders geschreven: 

* * Stel nu dat wj(k) = - wm(:!:ik ) , dan moet m = j zijn op grond van 
(2.7). 
Hieruit volgt de stelling. 

Stelling 17. 
Als B scheef'hermitisch is, dan geldt: 

Bewijs: 
Neem I kl voldoende groot. Uit (2.4) is in te zien dat w j zowel op 
de r.eële als de imaginaire as van het k vlak reële waarden aan
neemt. Toepassing van het spiegelingaprincipe van Schwarz t.o.v. 
de reële en imaginaire as levert het gevraagde (ct:. Titchmarsh 
E.c. The theory of functions p. 155). 
De tweede gelijkheid van de stelling volgt natuurlijk ook al uit 
stelling 15. 

§2. Opsplitsing van de oplossing in. modes. 

De oplossing van het beginwaardeprobleem is: 

(2.8) 

waarin g(k) de Fouriergetransformeerde van u(x,O) is. 
Zoals uit §1 blijkt kan de eerste factor in de integrand worden 
gediagonaliseerd; zij 
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(Dk2 + iB) =- vnv-1 , 

waarin n = diag(w1 (k), •• o, wn(k)). 
Schuif de integratievi~g naar boven zodat deze komt te liggen bo-

. ven de singulariteiten der w j' a en beneden de singulariteiten van 
g(k). Dit kan als de singulariteiten van g(k) niet samenval~en me~ 
die der wj's. Zij de nieuwe integratieweg c. Zorg bovendien dat 
langs C de kolommen van V een onafhankelijk stelsel vormen. 
Als n 

g(k) = ~ aj(k)vj(k) 
L.J 

j=1 

kan (2.8) worden geschreven in de vorm: 

(2.9) 

We kunnen ons afvragen aan welke eisen de begincondities u(x,O) 
moeten voldoen in die gevallen dat er een oplossing (2.9) bestaat , , 
met slechts een mode. De volgende stellingen geven hierover uit-
sluitsel. Voor de bewijzen zie Peletier p. 38-39. 

Stelling 18. 
Als bij beginwaarde u(x,O) = f(x) de oplossing slechts uit de 
me mode bestaat dan moet de Fouriergetransformeerde fo(k) van de 
beginwaarde vertakkingepunten hebben welke samenvallen met elk der 
vertakkingepunten vanwm{k). 

Stelling 19. 
lls Bf = -B (of algemener: als Im wj(k) = 0 voor reële k) bestaat 
er geen kwadratisch integreerbare beginvoorwaarde die een oplos
sing van het type (2.9) met slechts één mode heeft. 
Omgekeerd is net de vraag of steeds alle modes zullen voorkomen. 
Daarover: 
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Stelling 20. 
Als de dispersierelatie irreducibel is, en als f(k) geen gemeen
schappelijke vertakkingepunten met een der wj(k) heeft, dan bevat 
het golfverschijnsel alle mogelijke n modes. 

Bewijs: 
Peletier p. 39. 

§3. Balanswetten en Stabiliteit. 

Beschouw oplossingen van (2.2) die op elk tijdstip in W~ liggen. 
Vermenigvuldig (2.2) links met utP 

Tel hierbij op de vergelijking, die verkregen wordt door de com• 
plex toegevoegde van (2.2) rechts te vermenigvuldigen met Pu: 

t t t t 
utPu - i uxXDPu + u B Pu = 0. 

Als DP = PD en P Hermitisch dan komt er 

a t a t t t ät (u Pu) + ai 2 Im(uxDPu) + u (B P + PB)u = o. (2.10) 

(2.10) geeft een stel balansvergelijkingen. Als alle diagonaalele
menten van D verschillend zijn kunnen n onafhankelijke balanswet
ten gevonden wordeno Als er matrices P gevonden kunnen worden z.d.d. 
(BtP + PB) = 0, dan gaat (2.10) in die gevallen over in een be
houdswet. 

Stabiliteitscriterium Io 
Integratie van (2.10), met P =I, over {-oo,oo) levert: 

tt (u,u) = -J 00 

utzu d.x 
-oo 

t met Z = B + B. Als ~1 en ~2 respectievelijk de laagste en hoogste 
eigenwaarden zijn van.Z, dan 
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en 

of 

( 2 .11.) 

waarin f = u(x,O). 
Omdat f E W~ te benaderen is met f's uit W~ (in de zin van de 

L2 -norm), geldt (2.11) voor alle oplossingen met u(x,o) E W~. 

De ·triviale oplossing is asymptotisch stabiel als Z > 0 is (ï-.1 · > 0}. 
Als slechts Z ~ O, is de stabiliteit ook gegarandeerd: llu(t) 11 is 
dan uniform begrensd. Als Z < 0 dan is het golfverschijnsel on~ta
biel. 

Stabiliteitscriterium II. 
Indien Z niet definiet is, kan met criterium I geen uitsluitsel in
zake stabiliteit verkregen worden. 
Als er echter een constante positief definiete matrix P bestaat, 
zodanig dat voor alle beschouwde oplossingen geldt: 

it, (u,Pu} ~ 0 

dan is de triviale oplossing stabiel (cf. Peletier p. 57). 
Door integratie van (2.10) over x is af te leiden: 

d I 00 

t t dt (u,Pu} = - •oo u (B P + PB)udx. (2o12) 

Als P commuteert met D, positief definiet· is, en bovendien zorgt 
t . . 

dat B P + PB definiet is, dan is de stabiliteit van het beschouwde 
systeem bepaald, analoog aan criterium I. 
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Stabili tei tscri terium III: de harmonische mode methode. 
De harmonische mode oplossingen zijn: 

(2.13) 

vj(k) enwj(k) zijn de eigenvectoren respectievelijk de eigenwaar
den van de matrix -(Dk2 +iB) voor reële k. De begrensdheid van de
ze oplossingen wordt bepaald door het imaginaire deel der eigen
waarden. De je mode is nl. begrensd als 

=- ct o. 

Hieraan is zeker voldaan is Z niet negatie~ de~iniet is. 

Stelling 21 • 
Als de vectoren v j(k) voor alle reële k een volledige basis voo.r 
Rn vormen, dan is de triviale oplossing u = 0 stabiel indien en 
slechts indien voor iedere j enk Im wj(k) ~ o. 
Bewijs: 
Zij (Dk2 + iB) =- vnv-1 • Verder woordelijk Peletier p. 60 e.v. 
In geval van stabiliteit kan ook een Lyapunov-~unctionaal gecon
strueerd worden als in Corollary 1, Peletier p. 62. 

§4. Groepssnelheid. 

Stelling 22. 

Als u = v exp i(kx~t) een oplossing is van (2.2) dan: 

t 
:=-2k~= 

vv 

t Als B = -B • 

Eewijs: 

= 
2 Im(utDu) 

x = --"'!1+~----
u u 

• (2.14) 

Substitutie van u in (2.2) levert [Iw + k2 D + iB]v = o. Di~~eren
t tieer deze uitdrukking naar k en vermenigvuldig links met v : 
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De tweede term verdwijnt omdat voor reële k de matrix tussen ha
ken hermitisch ia en [lw + k2 D + IB]v = o. Dan: 

dw di= .. 
t 

2k V Dv • Tv 
De verdere bewerkingen zijn vrijwel triviaal. 

In dit geval geldt de behoudawet: (c:f. ·(2.10)}: 

a ( t ) a t at u u + äi 2 Im ( ~Du) = 0, 

zodat blijkbaar de groepssnelheid gelijk is aan de energieanel
heid. 

Opmerking: 
Uit (2.14) volgt: 

(2.15) 

De energiesnelheid voor een bepaalde harmonische mode is eindig. 
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III. ENKELE HEURISTISCHE BESCHOUWINGEN OVER HET SIGNAALPROBLEEM 
VOOR SCHRtiDINGERACHTIGE VERGELIJKINGEN .. 

In de hoofdstuk spreken we over oplossingen van het gemengde 
begin-randwaardeprobleem voor vergelijkingen van het type 

ut + iDuxx + Bu = 0. ( 3.1) 

B is ·een willekeurige matrix. D= diag(d1 1 , ••• ,dnn) D reëel. 
Voor alle i geldt dii ~ o. Verder d11 < d22 < dnn en dj < 0 als 
1 ~ j Et r en dJ > 0 als r+1 ~ j ..; n. 
Steeds wordt u(x,O) = 0 gekozen. u(O,t) = f(t) wordt voorgeschre
ven. Detailbeschouwingen van wiskundige aard zullen in dit hoofd
stuk vaak niet tenvolle tot hun recht komen. 

§1. Definitie van de functies kj~. 

Beschouw de matrix 

Voor lwl voldoende groot is deze te diagonaliseren. 
Er is een matrix V z.d.d. 

met A = diag()\1 (w), ••• , )\n(w)) 
V= rij(v1 (w), ••• , vn(w)). 

(3.2) 

(3.3) 

-Ài en vi zijn eigenwaarden, respectievelijk eigenvectoren van 
(3.2). Voor grote w geldt: Ài(w)- -diiw cf. Peletier p. 29. 
De )\i (w) en v i (w) kunnen in het hele w-vlak analytisch worden 
voortgezet. Alle benodigde vertakkingaaneden kunnen binnen een 
cirkel met eindige straal om de oorsprong aangebracht worden. 
Zij de wortel uit [-A]: iK, met K = diag(k1 (w), ••• ,k (w). Kies . n 
de functies kj(w) z.d.d. op de .reël·e as in het w-vlak voor 

j ..: r kj(w) ,.. (-djj)-irw als w -+ +oo 

j > r kj(w) - i(djj)-irw als w -+ +oo. 
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Hierdoor is K eenduidig bepaald. Zet de runeties kj(w) analy
tisch voort in het hele w-vlak. Buiten de reeds genoemde ver
takkingseneden wordt het complexe vlak ook nog opengesneden 
langs de negatieve imaginaire as. Nu geldt 

(3.4) 

Met [D-1 (lw + iB)]i bedoelen we in het vervolg de in deze para
graar geconstrueerde wortel. 

Stelling 23. 
Er zijn positieve getallen~ en M zodanig dat voor alle x> 0 en 
Im w ~ {3 

Commentaar. 
Beschouw de runeties -Àj(w). Zij r een gebied in het w-vlak waar
in geldt Im w ~ {3 ({3 > O)o Als j < r en {3 voldoende groot is zal 
het gebied r in het À-bovenhalrvlak worden argebeeld (er. Pele
tier p. 49). Als j > r zal het beeld van r in het À-benedenhalr
vlak liggen. 
Welnu, de keuze van de wortel uit _"_ j (w) ( = ik j (w)) is steeds zo 1 ; 

dat geldt 

Re ikj(w) = - Im kj(w) < 0. 

Verder 11 e[D-1
(lw + iB)]*xll < llvllllv-1

1111 eiKxll < oo, 

als de eigenvectoren genormeerd gekozen worden. 

Opmerking: 

§2. Een oplossing van het signaalprobleem. 

Kies u(O,t) = r(t) E w~(Re) met r(o) = r'(o) = o. 
Zij 

I'(w) = J."" :f'(t) eiwtdt. (3.5) 

M.b.v. partiële integratie is in te zien dat ook wt'(w) en w2 I'(w) 
in L2 (Re) zitten. 
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Stelling 24. 
Zij~ > 0 zodanig dat: 1) alle singuliere punten van kj(w) bene
den de lijn Im w = ~ liggen. 2) stelling 23 van toepassing is. 
Laat f'(t) voldoen aari. bovengenoemde voorwaarden. Dan is: 

(3.6) 

een oplossing van het signaalprobleem voor (3.1) die voor elke 
t > 0 in W~(Re) ligt. 

Commentaar. 
Substitueer in (3.6)_in (3.1). Dif'f'erentiatiea onder het integraal
teken zijn geoorloof'd omdat de deabetref'f'ende integralen unif'orm 
convergeren. Er kan worden aangetoond dat aan de begin- en rand
condities voldaan ia door de integratieweg te sluiten in het bo
venhalf'vlak en Peletier p. 88 toe te passen. Dat voor elke t zo
wel u, 11x: als uxx in L2 liggen ia in te zien m.b.v. Titchmarsh 
Theory of' Fourier integrale p. 128. 

(3.6) kan worden geschreven als 

Zij 

u(x,t) = j_! oo+~ V eiK(w)x v-1 f(w) e-iwt dw.· 
2

1T -oo+ii' 

f(w) = 

De oplossing (3.6) kan worden opgesplitst in modes 

u(x, t) 
n 

1 I'! co+ i~ -- b V 
- 21T r -oo+i~ j j 

j=1 

(3.7) 

Over de eenduidigheid geef't de volgende stelling enig uitsluit
sel. 
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Stelling 25. 
Als u(O,x) E 0 en u(t,O) _ 0, dan is binnen W~ de enig mogelijke 
oplossing u(x,t) E o. 
Bewijs: 
Integreer de balanswet (2.10) met P = I over het interval 
0 ~ x~ ®• Omdat ~begrensd is en u(O,t) verdwijnt levert dit 
de relatie: 

d./® t /® t t d t 
0 

u udx + 
0 

u ( B + B) udx = 0. 

. t 
Laat d de kleinste eigenwaarde van (B +B) zijn, dan 

(u,u)(t) ~ e-dt (u,u)(O) = o. 

cf. p. 3. Hieruit volgt dat (u,u) = 0 voor alle t. 

Gevolg: 
Binnen W~(Re) is (3.6) de e~ige oplossing omdat de beschouwde 
vergelijking lineair is. 

§3. Causaliteit en Stabiliteit. 

Stelling 26. 
Als f(t) e- W~ en f(t) - 0 als t < ~ dan is ook u(x,t) _ 0 als 
t ~ 'ti • 

Bewijs: 

i'(w) = j ~ 1'( t) e:Wt dt = e:Wt, J ."" 1'( t, +t) elwt dt • 

= eiwt.. r1 (w). 

Voor t ~ t 1 kan de integratieweg gesloten worden in het bovenhalf
vlak en is de oplossing identiek nul. 
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Gevolg: 
Tot de oplossing u(x,t) ten ~ijde t draagt alleen de randwaarde 
tot het tijdstip t bij. 

Stelling 27. 
Als er een positief definiete diagonaalmatrix P bestaat waarvoor 

t ' . 
1) PD = DP en 2) (B P +PB) ~ 0 is, dan geldt: 

T 
(u,u)(T).;; fJ jo ( lu12 + luxl2)x=O dt, 

waarin (J een positieve constante, onafhankelijk van t, is. 

Bewijs: 
Integreer de balanswet (2.10) over het intervan 0 ~ x.;;~. 
Dan 

-9.t ( u,Pu) 

waarin a = max{'1, 11 DP 11>.' 

(3.8) 

Zij p11 het kleinste diagonaal~iement van P, (Pis zelf een dia
gonàalmatrix omdat alle elementen van D verschillend zijn), dan 

Hieruit volgt de bewering. 
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IV • HET SIGNAALPROBLEEM VOOR HYPERBOLISCHE VERGELIJKINGEN MET 
., " 
EEN VERDWIJNENDE KARAKTERISTIEKE SNELHEID. 

§1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt het gemengde begin-randwaardeprobleem van 
de vergelijking 

(4.1) 

onderzocht. u{x, t) is een vector met n componenten: u{x,.t) = 
kol (u1 , ••• ,un)• B'is een willekeurigen x n matrix. D = diag 
( d11 , ••• ,dnn) met d1 1 < d:z:a < ••• < ~ en drr = o. Verder wordt 
u(x,O) = 0 genomen. 
Bij het onderzoek zal de vergelijking 

ut + D u + Bu = 0 E X 
(4.2) 

een belangrijke rol spelen. DE wordt gevormd door in Duit (4.1) 
het element· drr = 0 te vervangen door drr = -e; E is reëel en 
Ie I is voldo.ende klein. De bij (4.1) horende dispersierelatie 

wordt gevonden door substitutie van de harmonische golf u = 
exp(ikx-iwt): 

W(w,k) = detliB + wi - kDI = o. (4.3) 

Dit is een polynoom vanden-de graad in wen van de (n-1)-de 
graad in k. We denken ons (4.3) opgelost naar k. D.w.z. er zijn 
(n-1) relaties kj(w). De index wordt zodanig gekozen dat 

I -1 kj1 w...., djj als w ...., oo. Het is duidelijk dat de index j = r in de 
verzameling der kj's niet voorkomt. 
Op dezelfde manier kan de dispersierelatie 

W(E ;w,k) = detliB + wi - kDE' I = o· (4.4) 

beschouwd worden. Er zijn n relaties kj(E ,w) en k;Jw...., - t als. 
w ..... ~. Omdat genoemde dispersierelaties continue functies (poly
nomen) zijn geldt: 

lim W(E ;w ,k) = W(O;w ,k) = W(w ,k) • 
E' ..... 0 
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W(E;w,k) kan in factoren ontbonden worden: 
n 

W ( E ;w , k) = [w + E k - ,r<E.w>JTI[w- djjk- cj<E.w)J. 
.I 
j=1 
j:f:r 

(4.5) 

De ( j(E ,w) zijn rationale functies, waarvoor geldt C -z!w--. 0 als 
w--. oo, voor alle voldoende kleine E. Alle factoren zijn continu 
en er moet blijkbaar gelden: 

lim kj(w ,E) = kj(w ,o) = kj(w) als j =F r 
E-.o 

k~(w,E) heeft geen limiet als E--.o. In het vervolg laten we' weg. 

Opmerking: De functies kj(E,w) (j:F r) zijn voor voldoende kleine 
E (d.w.z. IE I < min ( ldr_1 I ,dr+1)) analytisch in w = oo. 

Cf. proefschrift Peletier p~ 23. De verschuivingen in de vertak- · 
kingepunten der functies kj zullen zich, als E --. O, afspelen bin
nen een cirkel met eindige straal om de oorsprong w = o. 

§2. Enkele hulpstellingen. 

Hulpstelling 1. 
Zij D een diagonaalma::ix met diagonaalelementen djj' alle van 
elkaar verschillend, een nul toegelaten. 
Zij N(z) een matrix met elementen van de vorm P(z)/Q(z): P en Q 
zijn polynomen in z (z complex), verder geldt P(z)/Q(z) --. 0 als 
z--. -o. N(z) gaat dus over in de nulmatrix als z--. o. 
Er geldt: de eigenwaarden Àj(z) en eigenvectoren vj(z) van de 
matrix D(I + N(z) zijn holomorf in een omgeving. van z = 0. en 

waarin ej de je eenheidevector en a een willekeurig te kiezen 
constante is. 
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Bewijs: 
(i) Kennelijk geldt als z = 0: }.j(O) = djj en v j(O) = a ej. 

(ii) De }.j(z) worden bepaald uit: detiD(I + N) - }.II = 0; dit 
is een ne graads polYnoom in}.. Binnen een zekere cirkel om de 
oorsprong zijn alle }.j(z) verschillend en analytisch {algebrai
sche functies). In de oorsprong kan geen vertakkingaanede eindi
gen omdat alle }.j(O) verschillend zijn. 
(iii) Vorm de matrix 

[D(I + N(z)) - }.j(z)I]. (4.6) 

De rang van deze matrix is (n-1). 
Verwijder een afhankelijke rij. De enige die daar, in een volle 
omgeving om de oorsprong, voor in aanmerking komt is precies de 
je rij. Want stel dat een andere rij wordt verwijderd, dan zou 
zeker voor z = 0 de rang van (4.6) (n-2) zijn, en dat kan niet 
want alle diagonaalelementen zijn verschillend. 
(iv) Bekijken we nu de kolommen van de overgebleven matrix: De 
je kolom is de enige die voor alle toegelaten z( lzl ~ 0) afhan
kelijk is. Beschouw om dit in te zien de determinant van de on
dermatrix die uit (4.6) wordt verkregen door de je rij en de je 
kolom weg· te laten. Deze determinant is van de vorm 

waarin h(z)-+ 0 als z-+ o. 
(v) Uit matrix (4.6), verminderd met de je rij, wordt nu de ei
genvector vj berekend op de gebruikelijke wijze. Schrijf voor 
vjj = ~ (vkj is de ke component van vj). Met de regel van Cramer 
k~en in principe vij, ••• ,vnj bepaald worden. Polen komen nie~ 
voor omdat (4.7)~ 0 voor z voldoende klein. Uit de determinan
tenformule is direct te zien dat v ij -+ ,uoij als z-+ o. De v ij 
zijn analytisch en wij kiezen~= 1. 
Hiermee is de stelling bewezen. 

Hulpstelling 2. 
ZijD een diagonaalmatrix als in hulpstelling 1. 
Zij B een willekeurige matrix. Dan geldt voor het eigenwaardepro
bleem: 
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dat 

buiten een cirkel met eindige straal om de oorsprong (het punt 
w = oo meegerekend): · 

(i) 1\ j (w) en v j (w) analytisch zijn. 
(ii) de vj(w) een onafhankelijk stelsel vormen. 

Bewijs: 
(i) Stel 1/w = z, zie verder hulpstelling 1. De matrix (I + izB)-1 

is van de vorm [I + N(z)], immers (I + izB)-1 = I + [(I + izB)-1-I] = 
=I+ ((I+ izB)-1 - (I+ izB)-1(I + izB)) =I- i(I + izB)-1zB. 
~i) De matrix V gevormd door (v1 , ••• ,vn) is van de vorm 
[I + K ( 1/w) ] ; K -+ 0 als w -+ oo. De determinant van deze matrix zal 
ook voor voldoende grote w al~ 0 zijn. 
Hiermee is de stelling bewezen. 

Beschouw nu het eigenwaardeprobleem 

(4.8) 

Hulpstelling 3. 

De vectoren wj(w) gedefiniëerd door lim wj(w,c) vormen een onaf-
hankelijk stelsel. E-+ 0 

Bewijs: 
(4.8) is identiek met 

D (~ + I)-1 ' ~ ' c w vj = ~jvj, 

waarin 
1\ j = w/kj (w ,c) en 

vj = <.!! + I) wj(w,c). 

Voor c voldoende klein is voldaan aan de voorwaarden van hulpstel
ling 1. De vj vormen een onafhankelijk stelsel, ook voor c = o. 
"r = 0 als c = O, dat betekent kr(w,c)-+ oo als c --+ o. 
Voor voldoende grote w is de matrix (iB + I) regulier zodat ook w 
de w j een onafhankelijk stelsel vormen voor c -+ o. 
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Hulpstelling 4. 
t Als -~ de kleinste eigenwaarde van B + B is, dan geldt 

Im kj(w,ê) > 0 als Imw > -Zt en j > r. 

Bewijs: 
Als in proefschrift Peletier p. 49. 

Hulpstelling 5. 
Zij F(x) een vectorfunctie met n componenten Fi(x), gedefinieerd 
op Re. Zij verder v1 {x) ••• vn(x) een onafhankelijk stelsel genor
meerde vectoren op de reële as. Laat de functies bj(x) .bepaald 
zijn door n 

F(x) = ~ bj(x)vj(x). 
j=1 

Dan geldt voor iedere x € Re: 

met a. > o. 
Bewijs: 

(4.8a) 

••• 

Los m.b.v. de regel van Cramer de bj's uit (4.8a) op. Zij 
minldet(v1 , ••• ,vn)l =a.> 0. Hieruit volgt reeds de bewering. 

Opmerking. Uit deze stelling volgt, dat, indien F(x) uniform be
grensd is, ook de bj's uniform begrensd zijn. 

Hulpstelling 6. 
Zij F(x) € L2 (Re). Verdere gegevens als in hulpstelling 5. Dan 
geldt voor 0 < j ~ n 

Bewijs: 
Uit hulpstelling 5 volgt: 

I b j (X) 12 .,. [ ( n~ J ) t ] 2 ( I F I + + I F I ) 2 ._ -- -- - 1 • • • n 

,., n[ (n-1) I ] 2 

._ a.2 

00 I 00 t Dan ook I oo4)() lbj(x) 1~ dx < const. -co F F dx. QED. 
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§3. Een oplossing van het signaalprobleemo 

Zoals uit het proefschrift van Peletier (p. 44 ~.v.) blijkt kan 
I 

voor (4.2) met E > 0 het gemengde probleem zeker worden opgelost 
als u(x,O) = o, u( 2)(0,t) = kol(u 1 , ••• ,un) = f( 2)(t) E W~(O,oo) 
en f( 2)(0) = f'{ 2)(0) = o. r+ 

Deze oplossing is 
n 

u(e;x,t) = ~ ~ 

De functies bj worden bepaald uit: 
n 

~ 
L..J 

j=r+1 

~is zo groot dat de vertakkingepunten der functies kj(e,w) bene-. 
den de integratieweg liggen' bovendien wordt~ > ~ gekozen (er. 
hulpstelling 4). We transformeren (4.9) naar een reële integratie 
variabele ~. 

n 

u ( E ; x, t) = ~ ~ ~ t I_: b j ( E ,~ + iP )w j (e .~ + iP) 

j=r+1 

of met notatieverandering: 

u(E ;x, t) 

Voor de getallen aj(e,~) geldt: 

n 

ikj(E ,~+i,B)x-~t · 
e dÇ 

(4.10) 

) aj(e,~)v~2 )(e,~) =I 00 

e-~t f( 2 )(t) ei~tdt. 
L..J 0 . 

(4.12) 

j=r+1 

De integraaluitdrukking is uniform begrensd naar~ en wel 
~ 11 e-~tll llf(2) (t) 11· 
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Als f( 2 ) ( t). E W~ en f( 2 ) (0) == f' ( 2 ) ( o) = 0 dan is 

ihj(E' ,~)x-iÇt 
~2 aj(E' ,~)v j(E' ,~) e E' L 2 (-oo < ~ < oo) 

voor alle x ;r: 0 en t ;r: 0. 

(4.13) 

cf. hulpstelling 6 en bedenk dat de eigenvectoren begrensde funcl
ties zijn. 

Stelling 1. 
Beschouw uitdrukking (4.11): 
1e De functies u(O;x,t), ut(O;x,t) en ux(O;x,t) bestaan en zijn 

uniform begrensd in x. 
2e Er geldt: lim u(E;x,t) == u(O;x,t) 

E'-+ 0 

Bewijs: 

lim ut(E;x,t) == ut(O;x,t) 
E'-+ 0 

1 im ux ( E ; x, t) == ~ ( 0; x, t) • 
E'-+ 0 . 

'1eJM.b.v. hulpstelling 3 volgt dat ook nu (4.13) geldt. Verder 

n ..; ~ L J3t II~1+E2 ajvj:ll ll;r1le2ll < oo., 

j=r+1 

Analoog voor ux en ut• 

2ej I u(qx, t) - u(O;x, t) I < -Ju ,jlt [I j -~IA I e -il;tä,; I + 

waarin: 
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n 

I = I(E ,x,~) = L [aj(E ,e)v j(E ,ç) 

j=r+1 

I oo' I 00 1 I 00 I N IäÇ I -- N ~ df N 

a is voor alle beschouwde E kleiner dan een vast getal (zie het 
bewij·s van hulpstelling 6). 

00 
. 

Door geschikte keuze van N kan d1r efit Ij IdÇ I < JE,, gemaakt wor-
den. Hetzelfde geldt voor het N 
linkerstuk van de integraal. Het tussenstuk van de integraal kan 
< 1/3 ~~ gemaakt worden door E voldoende klein te kiezen. ·Immers 
I is uniform begrensd (hulpstelling 6) en in dat geval mogen li
mietovergang en eigenlijke integratie verwisseld worden. 
Voor ut en ux gaat de bewijsvoering analoog. 

Stelling 2. 
De functie u(O;x,t) (cf. (4.10) en (4 •. 11)) is een oploss.ing van 
het gemèngde be~in-randwaarde~robleem van {4.1) met u(x,O) = 0, 
u ( 2) ( o, t) = f ( 2 ) ( t) E w~ en ft 2) ( t) = f' ( 2 ) ( t) = o. 

Bewijs: 
Substitueer u(E;x,t) in (4.2) en neem de limiet voor E ~ 0. Deze 
handeling wordt door het voorafgaande gelegaliseerd. 

§4. Eenduidigheid. 

Stelling 3. 

Als het signaalprobleem bij (4.1) oplossingen heeft die voor ieder 
tijdstip in w~ liggen, dan geldt: 
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Bewijs: 
Hier geldt: 

d /
00 

t t 
00 

/

00 

t t dt 
0 

u udx.+ {u Du) lo + 
0 

{(B+B )u) u dx~ 

{c~. proe~schri~t Peletier p. 64). 

d ( ) d .pt.p ( ) dt u,u ~ nn ~ ~ + a u,u , 

waaruit de stelling volgt (c~. Hoo~dstuk I, hulpstelling 2). 
Hieruit volgt dat de gevonden oplossing, minstens binnen de klas
se der ~uncties u(x,t) die een gegeneraliseerde ~geleide naar x 
hebben, welke voor alle t in L2 ligt, de en~ge is. 
Ook hier is de oplossing voor x > dnnt identiek nul. 

Opmerking: Indien de eenheidaveeter er een eigenvector is van B, 
kan bij de reeds gevonden oplossing een discontinue oplossing op
geteld worden. Deze is van de vorm 

met 

-brrt 
u1 (x, t) = ö x a e 

ö = [1 als x = 0 
x 0 elders 

en a is een willekeurige constante. 
In dit geval is de oplossing bepaald door (n-r) ~uncties :r(2 ) ( t) 
èn één punt in de re component, bijvoorbeeld ~r{O), voor te schrij
ven. 
Indien er geen eigenvector is van B blij~t hetzel~de gelden, mits 
men aanneemt dat de 1e a~geleide van de overige componenten langs 
de t-as een sprong vertoont. Hiervan kan echter alleen sprake zijn 
als de oplossing tot in een omgeving van de t-as voortgezet kan 
worden. 
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