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Met behulp van de ver~elijkingen voor een onrekbare, 

ide:.. r,l buigz[,me snr .. ar bes tuderen we de bewegingen V8n zo'n 

snaar. 

ue vert_:,elij.kingen heblJen eenvoudige oplossingen, de zogenab..I"l

de "LÜJ:üll e \vt:ves " f( s+ t), golven die zich onvervorwd voort-. -
pJ.;"nten -'-''ngs een verder niet verstoorde snal:.r. 

1'-'r is orwerzocht wü.t gebeurt <...ls twee "simple waves 14 in de 

snG2r elkaar passeren. Dit probleem is op twee verschillende 

Ill nieren benaderd. 

JJij de eerste methode is uitgegavn van een snaar waarin twee 

knikleen elk~if!r tee;enkomen. De twee knikken verdelen de snehr 

iL1 drie recnte F;tu.Kken, waarbij de richtingsvectoren en de 

~mclheden in de kni1{ken discontinu veranderen. Aangenomen 

·,·/u rut dL t de richting der buitenste snaarstukken constant 

bliJ ft. ·1 evens ;:ord t geëist d<~ t de spanning, voor en ne. de 

"octsi.tl{:'; 11
, in de Wlo:._,r over<.Jl dezelfde constante Wéu:rde heeft • 

. LijrlclU3 cle ~,bot:Jing•· is de sprnkrB.cht niet gedefinieerd. 

1)' <·.r Ut: sna;_r ideé!~Ü b1ügzsé m wordt verondersteld ei:.:;en we 

d~t de tr&nsversEle snelneid in de buitenste sn8arstukken 

conr:.:t.:nt blijft. 

,.ij vonden rlleen een oplos:;;ing in het geval dat de twee bui

tcn:::>te nnaEtrutu,:li:en evermijdie zijn. üm te zien op welke wij

ze deze beperld.n{:, VICf:t_;enomen zou lnmnen worden is gekeken 

n::; r een l nder lH'u oleerr.. 

ue ,Ju L:Eoll worden verväne;cn door continue kromruingen en de eis 

cl;- L ,: e sp;._~,nninr, over<èl dCZL!lüie con:.::tante waarde heeft, wordt 

v<~r~:.'.H L:t tot de eis UbL ae b}H:ttHliug in de uiteinden van de 

::n; <:r cou~"t~:;nt bliJft. '1evuns wordt de raakvector alleen in 

u.c ui T.eluden V<.'u do snal'lr eorwt<'~nt verondersteld. Vanwege 

ttet feit dst eHn der vergeliJkingen voor de snaar kwadratisch 

is j_n dG vürié!.belen <'.t·J Hl het. ~~lgel!leen vervorming optreden 

;:,J.~, twee "s.imple v;; vc~s" clk<·<,r ontraoeten. We zullen dit la-

tell zien ann de llt'lld Vhn het gcvu.l dht twee kleine golven van 

P<>.rabooJvorm E:llcb:. r tet,en1comen. Jü' zul bll~ken dat tijdens en 

nn het pu.Jberen verstorj_u.{',en o ntreden die weer een orde kleiner 

ZJ.Ja. lJe kromuiu(,en L.iJrJ. LurLL! LtuJ<Jeo van een parE...bool met 

lc:tcte ~ • lJO,.H' ~ n<., r nu.L tu l<::tten n.a.deren zou een verb::ü1.d 

~-ut.rwn ·~10rden gel. eed wut :: 'li ', i1en--methode. 
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I 1!:f3otsingn ven twee knikken in een snaar. 

We bekijken een onrekbare, ideaal buigzame snaar. Als onaf

han1celijke VHriabelen nemen we de tijd t en de booglengte s, 

die een bepaald punt op de snaar aanduidt. 

Afhankelijke variabelen zijn de plaats van dit punt, ;;:(s,t), 

en de spankracht ({"( s, t). Zie figuur 1. We nemen &,an dat de 

massa per lengte-eenheid,p , constant is. De lengte van de 

sne.2.r is 1. 

S=l 

.figuur 1 

S=Ü 

0 

1) 
Voor de snaar geldt het volgend stelsel vergelijkingen : 

r
8
.r - -s 

P r -tt. 

= 1 

De eerst"e vergelijking is de constante lengte conditie en 

de tweede is de bewegingsvergelijking. 

\ie beperken ons. tot zulke vervormingen dat de snaar zich 

voortdurend in een plat vlak bevindt, dat we als x-y vlak 
kiezen. 

( 1) 

(2) 

\Ie zoeken naar oplossingen van ( 1) en ( 2) met constante \T' 1! 

Het quotiënt vsn deze constante spankracht <1ö en de constante 
2 <r.: 2 massa-dichtheid f noemen we c : f = c • 

Vergelijking (2) wordt nu : 

!:tt 
2 = ·c r -ss ( 3) 
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Differentiatie van (3) naar t resp. s levert de volgende ver

gelijkingen: 

( 4) 

(5) 

Voor Es schrijven we ~ ( eenheidsra&kvector) en voor Et schrij

ven we u. 

D~ vergelijkingen (1), (4) en (5) worden dan: 

e.e = 1 (6) 

!!-tt = 2 c u -ss (7) 

2 (8) ~tt = c e -ss 

Daar Est = Ets geldt nog : ~t = ~s (9) 

Oplossingen voor de vergelijkingen (3), (7) en (8) zijn de 

zogenac_mde 11 simple vvavesfl f( s-et) en g( s+ct). 

Het blijkt het handigste te zijn orn ons probleem niet aan de 

hand VEn de vergel i j1dngen ( 1) en ( 3) mas.r a2.n de hE.nd vc-"n 

de vergelijkingen (6) t/m (9) te formuleren. 

Voor een 11 simple wave 11 (s.w.) in positieve s-richting geldt: 

Dit geeft met (9) 

Daar ool~ geldt : 

-et = -ce -s 

(u + ce) = 0 
- - s 

Voor een s.w. in negatieve s-richting geldt analoog: 

en 
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Voor een knik die zich als een s.w. in positieve s-rich-ting 

voortplant geldt d.2n : 

~1 + c~1 - ~2 + ce) -,_ 
1 . 

~ ---------------
S==Û .... richting knik 

t • o • v. snaar • 

(N.B. De snaar loopt in 

tegengestelde richting 

door de lnük) 

In de rechte stukken zijn u en e constant. 

Voor een knik in negatieve s-richting geldt: 

1 
(17,---------

S=Ü 
+-

richting knik 

t.o.v. snaar 

Vervolgens bekijken we twee elkaar ontmoetende knikken. 

Wegens het bovenst&ande moet voldaan zijn a.an de volgende 

vergelijkingen: 

figuur 2 

( 11) 
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Knik k 1 beweegt met snelheid c in positieve s-richting en knik 

k 2 met snelheid c in negatieve s-richting. Zij· naderen elkaar 

dus met snelheid 2c. 

Voor twee zich van elkaar verwijderende knikken gelden de vol-

gende vergelijkingen: .• 

figuur 3 

In appendix A wordt het voorgaande op een meer aanschouwelijke 

manier behandeld. 

We zullen onderzoeken of na de "botsing" van twee knikken de 

situatie ook weer te beschrijven is met knikken die zich als 

s.w.'s door de snaar voortplanten. 

In het bijzonder onderzoeken we of vóor en ná de"botsing" 

~ 1 en ~3 constant k'LUlnen blijven en of q-::.'\lö over de hele 

drHc;,d kan zijn. 

Het is handig om d.m.v. een snelheidstransformatie te zorgen 

dat in de situatie vóor de "botsing" de buitenste snaarstukken 

(1 en 3 in figuur 2 op blz. 4) alleen tangentiële snelheden 

hebben. Dit is mogelijk als ~ 1~ ± ~3 • 

. figuur 4 

I 

~1 =P~1 / ___ __;__ _ _;__ __ ~ ___ _L 0 

!:1 
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De vergelijkingen (10) en (11) worden den: 

( 14) 

(15) 

De beginpositie van beide knikken bepaalt waar en wanneer ze 

elkaar ontrnoeten. Dit ontmoetingspunt nemen we als oorsprong 

0 : s=O, t=O. 

De situatie vóor de "botsing" ( t ( 0) is eenduidig bepaald als 

we de eenheidsraal\:vectoren als gegeven beschou-

wen. 

Vle kunnen ~2 , p en q m.b.v. (14) en (15) uitdrukken in ~ 1 , ~2 , 

en c. 

Voor t=- [ is de situatie als 
lim[~ 0 

figuur 5 
~1 =P~1 

~ ------~----~------~ 
~1 0 

Da&.r de snas_r idea::ü buigzamn is laten ne alleen tangentiële 

snelheidf.:ver<:;.nderingen toe in de snaarstukken 1 en' 3 (met· de 

respectievelijke lengten 1 1 en 1
3

). 

De snelheidsveranderingen vindim plaats op t=O. Op dit tijd

stip is de snelheid in de snac:.rstukken 1 en 3 dus discontinu!.! 

De spankracht <T is op t=O in de snaar niet gedefinieerd. 

We zu.llen nu onderzoel;:en of .de situatie ná de "botsing11 (t>O) 

beschreven kan worden als in onderstaande figuur.(fig.6). 

Hier is d de onbekende eenheidsraakvector van het tussenstuk. 

Tevens zijn p*, q~ en !'.!2 nog te bepalen. ~ 1 , ~2 en ~3 zijn 

de snelheden als t/ 0. 
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figuur 6 

N.B. De situatie voor 

t > 0 wordt dus gegol\:t. 

.Aan de hand van de be

schikbare vergelijkin

gen wordt nagegaan of 

dit juist is. 

In onderstaand karakteristiekendiagrrun is het hele verloop ge

schetst. 

fig.7 

t>o 

t< 0 

~2 

S=Ct s=-ct 

De vergelijkingen (12) en (13) geven: 

(12) . w .- cd = !1 - C!::1 = ·(rf- c).~1 (16) . -2 -

(13) . 
~2 + cd = w + c~3= (q* + c)~3 (17) . -3 

Tevens geldt . d.d = 1 (18) . 
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* Dit zijn vijf vergelijkingen voor ~es onbeke~den ( ! 2 , ~' p en q.,. 
Op t=O moe.t voldaan zijn aan enkele behoudswetten. Dit geeft 

extra vergelijkingen. 

Op t= [ is de situatie als geschetst. 
lim[~ 0 

figuur 8 

if-
~,= p ~1 

G0--------------------~0 
~1 

<:ro 

1 1 en 1
3 

zijn de lengten van de buitenste stukken op t=O (1 1+ 

13=1). 

Bij de gegeven randcondities z~Jn .tijdens de ttbotsing11 de im

puls, de kinetische energie en het impulsmoment continue func

ties van de tijd als de behoudswetten Óok voor ons gevcü gel

den. 
Deze bahoudswetten zijn1 >: 

lmpuls 

Kin. energie : 

Impulsmoment : 

UtfEt•Et>t = (~s·Et)s 

<p EtXE)t = (CT!:sX E>s 

We zv_llen am1tonen dat de totale impuls ~. op, t=O continu is. 

Hiertoe integreren we de eerste vergelijking over s : 

Ö P = ~( t= [ ) - P(.t=- ( ) 

•· 
= p = 

S=-1 1 

=<Tor -s 
S=-1 1 

= P ~ t = 2 [ P = 2 [ fJö r s=l.1 
-s 

S:-...:-1
1 



Als E. !o dan 2[trcr -s 

Er geldt cl-us !:(t=+O) = !:(t=-0). 

Op enEdoge v'lijze kunnen we aantonen dat de kinetische energie 

en het impulsmoment continue functies zi·jn van de tijd. 

Deze grootheden zijn du~ op de tijdstippen t=-0 en t=+O ge

lijk( zie fig. 5 en fig. 8 ) : 

Innuls 
--~----

(19) 

Het impulsmoment t.o.v. het pun.t O· is op t=+O en t=-0 gelijk. 

aan nul. 

fuet (19) en l~O) erbij hebben we acht vergelijkingen voor de 

zes onbekenden. Als er een oplossing is moeten deze vergelij

kingen afhankelijk zijn. 

Als v:e de vvao.rden in d.e figuren 5 en 8 invullen in ( 19) krij

gen we : 

Als ~ 1 ~-~ ~3 geeft dit p*= p 11' en q = q • 

lu .• a.w. als !:: 1 1- :!: ~3 kan op t=O alleen aa.n de wet van be-

houd van impuls .volde.an zijn als de snelheden V&n de bui ten

ste sna;,;rstukken constant zijn : ~1 = -g1 en !'!
3 

= !:!J • 

!:'et p* ::::: p en 9.~= q v:orden de vergelijl::ingen ( 16) en ( 17) 

!'! 2 -cd = ( p -c ) ~ 1 

2cd = ( q +c)~3 -( p -c)!:: 1 
( :21) 
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Uit (14) en (15) volgt (22) 

Optellen van (21) en (22) levert 

of d == ~1 + !:!3- !:!2 (23) 

Wil er een oplossing zijn voor het geval dat ~ 1 -1 :!: ~3 dan 

moet d voldoen aan de laatste vergelijking. Daar 2: een een

heidsraakvector is moet voldaan zijn aan vergelijking (18): 

d .d = 1 - -

Daar ~ 1 , ~2 en ~3 ook eenheidsvectoren z~Jn is, meetkundig, 
makkelijk te bewijzen da.t (23) alleen een oplossi'ng heeft als 

~ 1 = ~2 of ~3= ~2 • Dit betekent 'echter dat voor t < 0 er 
maar éen knik in de snaar aanwezig is. r.~. a.w. als !:! 1 1-:t~ 3 

is 

er geen knik-oplossing voor t) 0, waarvoor .~ 1 , .§:3 en 'V con

stant zijn. (N.B. Vergelijking (20) is niet gebruikt!). 

:óe gevallen dat !:!1= ±. ~3 zullen we nu bekijken. In deze ge
v~llen kurmen we niet d.m.v. een snelheidstronsformatie zorgen 

dat de buitenste snaarstukken slechts tangentiële snelheden 

hebben. Uitgezonderd het geval ~2=-~ 1 als ~ 1 = ~3 • 

1) !:!1 = ~3 

t<o 
~2 

Vó 
~1 

~ ------------:? 
~1 

De vergelijkingen op blz. 4 worden nu: 

( 10) 

( 1 1 ) 

. . 

t=-f 
limf+O 

11 
~~ ~3 13 

j 

-1 0 !:!1 
~é 



-11-

Voor t>O zoeken -vve oplossingen van de volgende vorm: 

w 

~ 
t==limEto -1 

~1 11 !!, !!3 13 
w ~1 6 ~1 -3 

~ ~, ~ 

Daar we alleen tangenti~le snelheidsvera.nderingen toelaten 

kmu1en !!1 en !!3 als volgt geschreven worden: 

i( 

!!3 = !!-3 + q~, 

De vergelijkingen (12) en (13) geven dan: 

d ( p* ) ( 24) Yi2- c_ = !!1 - c~1 == :::!1 + -c ~1 

De impuls- en energiev8rgelijking (19) en (20) geven: 

Impuls: p~ !!-1 + p~ ~3 = p ~ (~1 + p*~ 1 ) + p~( !!-3 + cfE,1) (26) 

(27) 

.t;;nergie: -à-PJ.,:!-.! 1•:::! 1 +~P~ ~J!!-3= ipi, (!!-1 +:tf~-1) • (}3;-f:t1'~)+~P1:3<~.Jcf~). (}};_rq~~1) 

Vergelijking (18): d .d = 1 

Dit zijn acht vergelijkingen voor de zes onbekenden Q , !:!2 ,p* 

en cf. Jïu krijgen We VIÓl een oplossing nl.: 

4cl3 · -::---:;:;- ( 1-e 1 • e 2 ) 
~ +~ - -
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~2 is te bepalen met (24) of (25). 

Er wordt op t=O dus impuls en energie uitgewisseld tussen de 

twee buitenste stukken 1 en 3 • 

~ = 2 <~,·~2)~,-~2 

Stel ~2=(coso( ,sino() en ~ 1 =( 1, 0) dan d= (cos~ ,-sinD{) 

t < o t >o 

Het specie.le geval dat ,g2 =-,g 1=-( 1 ,0) noemen we TT-knikken 

(~=Tf). 

Dan geldt (vergelijking (11) van (10) aftrekken): 

~1 -~3 = ~c~2 -2c21 =-4c~1 

Tevens geldt: !!1 -!!3 = ~,-~3 + !~ 1 -cf~1 = 4c~ 1 

t<o 

Bij TT -knikken kunnen we door een snelheidstransformatie zor

gen dat er alleen tangentiële snelheidscomponenten in de snaar 

aanvtezig zijn. N.T3. ~ 1 is te bepalen met de gegevens op blz. 11. 

In boven~J"-~8E.nd gev8.l v.-aarbij ~ 1 =~3 =-~2 hebben v1e nog een 

extra oplosGing. Bij deze oplossing laten we voor t )0 de 

77 -knikken niet ontst<..'.an in 0 maer in zij:t;. spiegelpunt 0'. 

t< 0 

0 

t::.:-0 

u +4ce -1 -1 
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~=(cosn,-sinn) = -(1,0). 

Het is makkelijk in te zien dat aan de impuls- e~il energiever

gelijking is voldeoEU1. en tevens aen vergelijking ( 12) en ( 13) 

op blz. 5 (Let ~ 1 -7 !Y1 , ~2 ~~2 , ~3~!3 en ~249;!). 

Deze laatste oplossing is naar voren gekomen bij beschouvving 

van een elastische snaar 2
). De laatste oplossing geldt niet 

. . 
voor algemene ~2 omdat t::mders in het snaarstuk 0-0' de trens-

versede snelheid dtscontinu zou moeten veranderen. 

Als we de TT -knikk.en als. limietgeval zien voor ~2~ -~ 1 dEm 

vervalt de laatste oplossing.omdat voor algemene .§.2 twee knik

ken ontstaan in het punt waar de twee tegemoetkomende J:r, .. nikken 

"botsen". 

1 

1 
~1 

< S=0 .§.1 

1 ----~3~==========~0 
Oplossingen voor t )0 zijn: 
--·----·----------~ --- -· 

b) 
. 1 

t(Q 

~2 = (cosot ,sin~) 

t=-0 

Dit is het enigste geval 

waarbij de snelheden VEm 

de twee buitenste sna2r-

stukken na de r.botsingn 

niet zijn veranderd. 
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p-1( ,q*'en !!2 end zijn weer te berekenen met,de vergelijkingen 

(12), (13), (18) en de ~ehoudswetten. 

Daar er behond van impuls is moet Óf p~Óf ~negatief z~Jn. 
Stel bv. p"* < 0 • Dc:m moet op t=O vc ... nuit 0 een druk zijn uit

geoefend op lijnstuk 1. Dit is voor een idea.al buigzame sna.G,r 

niet é;anvaa.rdbaar zodat oplot-:;sing b) vervalt. 

Voor meer informatie zie mijn stageverslag blz. 11 e.v •• 

Voor het algemene geval e 1 f- + e > konden we, voor t) 0, geen - - -_) 

oplossing construeren met twee zich van elkaar vervvijderende 

lalikken waarbij ~1 , ~3 en <:r constant bleven. 

~Ve zullen nu proberen een knilr-oplossing te vinden door toe 

te stas.n dat op t=O in de twee buitenste snaarstukken twee 

T7 -knikken ontstaan. 

t<o 

~, 

t=+O 

x 

1 -y 3 

t=-0 

t )0 

!!2 
!!;1 + ( a1-4c) ~ 

E:S:. V 

De· rechte stukl-een v;orden verdeeld in stukken met verschillen-

de tangentiële snelheid. Het verschil is 4ce (zie blz. 12). 

Y/e hebben nu vier extra onbekenden nl. x, y, a1 en P~ • 

Op blz. ( 9) en ( 10) werd <::.angetoond dat de snelheden as.:n we ers

kantem vsn 0 voor t=-0 en t=+O niet gelijk kunnen zijn. ln het 

bovens~aande geval zorgen a 1 en a 2 voor een ext~a vrijheid in 
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de snelhe.den aan weerszijden van 0. De impulf? in beide snaar

stukken moet voor t=-0 en t=+Ü dezelfde zijn daar een impuls

verandering in het ene stille niet kan worden opgevangen door 

het eendere. Deze impulsven;nderingen 1.-unnen nl. alleen plaats

vinden in taiÏgentiële richting (~ 1 en !:3). Als de impulsver

andering in 11 is: p ~1 en in 13:. r ~3 .• dan kan de som 

~ ~ 1 + '( !:3 nooit gelij·k nul zijn als ~1 I= ± ~3 ! 

Er moet dus gelden voor de impuls::) 

snaa.rstuk 1 

Dit geeft: of 

Dit geeft: of 

Voor de zes onbekenden a 1 , a 2 , ! 2 en~ hebben we zes verge

lijkingen nl.: (12), (13), (18) en de energievergelijking. 

Dit zou dus een oplossing kunnen geven~ 

~Schter zoals in appendix B wordt aangetoond geldt voor een 

recht snu.?~rstuk , met aanvankelijk een constante snelheid, 

dat de energie toeneemt als er twee TT -knikken in ontstaa.n 

en als tevens de impuls van dat snc~arstuk constant blijft. 

Dit betekent voor ons gevs.l dat er geen 17-knild:en kunnen 

ontst~::::2n in de stu.lü:en 1 en 3, zodat de snelheden const;;;.nt 

moeten blijven vvat vwer re sul teert in de conE;tatering dat er 

geen oplossing is voor t) 0 van bovenstaande vorm. 

·In het volgende deel vvordt een extra knik aan de snaar toe-

gevoegd.· 
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Drie knikken in de snaar. 

We bekijkén nu het geval dat twee knikken elkaar, op t=O in 

s=O, ontmoeten. Er is een derde knik in de snaar opgenomen 

zodanig dat de buitenste snaarstukleen ev:enwi jdig zijn en dus 

eventueel wél impuls kunnen uitwisselen. 

t(O 

t)O 

x / 

t=O 
r

0
1 

I 
I 
I 

11 ----=-------+& 

De laatste tekening is op grotere schaal getekend. De leng

ten (11 -x) enz .• zijn de lengten van de afzonderlijke stul::keu 
op t=+O. 
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In deze figuur zijn alle fysi.sch acceptabele. ver<::nderingen 

getekend, die in de snaar kunnen op:treden: n-1mikken in de 

snaarstukken, splitsing van éen knik in twee lmikken ( ® ) , 
te.ngentiële ~nelheidsversnderingen zoals a 1 ~ 1 enz •• 

We gs.an er weer ven uit dat op t=O de wetten van behoud van 
.• 

impuls, kinetische energie en impulsmoment gelden. 

We zullen de vere~dering van het impulsmoment op t=O t.o.v. 0.) 
bekijken (zie figuur op blz. (16) ). 

Daar alleen de tangentiële snelheden ver<:mderen is het vol

doende om. de verandering in het snaarstuk 1 te beschomven. 4-

Het impulsmoment D van 1 4 t.o.v. (j) is: /PE_xy_ ds 

14 

E =E.(s,t)= de vector die het punt GD met een punt s op 1 4 
verbindt. 

y_·~(s,t)= de snelheid in dat punt. 

L'. !! ~ AD .L ~ /po. x Y. ( t~+o) d s - jP E x Y. ( t~-o) d s 

. 4 4 

·De impulsverandering A ;g
4
. · van 1 4 is: 

A_!4 = !:4Ct=+0)- ~4 (t=-0)= (1 4-z)(~4+a3~ 1 )+z(!_!4+(a3-4c)~ 1 )-l 4~4= 
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Dus IJ. E4 = Q als 6D..L =0 • 

Een a:n.aloge beschomving.van het impulsmoment t.o.v. het punt@ 

leidt dan tot de uitspraa.k dat de impuls van het snaarstuk 1 1 
op t=--.::+0 gel i jlc is aan de impuls op t=-0. Daar de totale impuls 

niet vera11.dert op t=O is de impuls van h.et snaarstuk 1 3 Óoli: 

vlak voor en vlak na de ·~botsingu gelijk. 

Daar de impuls in de drie snaarstukken vóor en ná de 11 botsing" 

gelijk moet zijn kunnen er geen TT-knikken gegenereerd worden. 

Anders zou nl. de totale kinetische energie toenecen. Zie ap

pendix B .• 

Het gevolg hiervan is weer dat de snelheden in de drie snaarstuk

ken vlak voor en vlak na de 11 botsing11 constant moeten zijn. 

t< 0 t) 0 

~1 q;,-----!.-----, 
~1 

Zoals op blz. '9 · en 10 ·.beschreven is re sul teert dit tot de 

volgende vergelijking voor 9: 1 : . 

AlE> ~ 1 ;f :!:. ~3 geeft dit alleen oplossingen als ~2=~ 1 of ~2::.:~ 3 • 

Deze twee gevallen beschrijven ~en en niet tw~e knikken! 

Dus in hc"t algemeen kan men stellen dat de situatie na de 1'bot

sing11 niet te be[;chrijven is met knikken d.ie zich met de golf

snelheid c=V7J-' door de snac=:.r voortpl:::.n.ten • 

. Uitzonderingen zijn de behandelde gevallen waarbij ~ 1 =+ ~ 3 • 

In het volgende hoofdstuk worden de knikken vervangen door kor

te stukjes van. een par&.bool. 
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TI Golven van p<Jrabool vorm in een snaar. 

In het vorige hoofdstuk werd een snaar behandeld met in be

pa&.lde punten een discontinue r en rt (knikken). -s -
ln dit hoofdstuk zullen vve de knikken vervangen door korte 

stUlcj es van een pB.re.bool, zodc:nig dat r en rt overal in de -s -
snac'T continu zijn. 

·Aen de hc:md ven een bene.deringsmetho·de wordt gekeken wat ge

beurt als tvvee kleine paraboliscP.e verstoringen in de sna.ar 

elke.e:.r ontmoeten •. 

Omde.t de spenning in de sn&ar tijdens de-- "botsing" in het al

gemeen vera.ndert zullen we de spanning slechts aEJn de ui tein

den constant veronderstellen • 
. t; d 1 d 1' '1 . 1 ) \Ye ga.an weer ur van e vo gen e verge l.J '.:J.ngen : 

r .r = -s -s 
1 f1). 

( 2) 

\Je bekijken een snac.r rnet lengte 1 \'V&.arin twee golven van pa

raboolvorm elkaar tegenkomen. We beperken ons weer tot ver

storingen in éen vlak, waarvoor we het x-y vlak kiezen. 

Uitschrijven van de vergelijkingen (1) en (2) geeft: 

2 2 
1 x +y = s s 

( 3) 

pxtt. = (<i xs) s ( 4) 

p Ytt = (\Ty s) s (5) 

Als ranclvoorweé.Tden stellen >,c:: dat de racJcvectoren constcJ:lt 

zijn in s=-1 1 en s=l2 en tevens dat \Teen constante waarde \lö 

heeft in s=-4 en s=l2 (4 +12=1). 

We kiezen de beginvoorwaarden z6 dat de beginsituatie overeen

komt met twee elkaar tegemoetkomende golfpakketten en wel zo 

dat voor de 11 botsing" ::-tet snaa.rstuk tussen de golven langs de 
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x-as ligt en in rust is, terviijl ook de buitenste ~ .. mé1arstuk

ken recht zijn. Verder nemen we aan dat de hoek tussen de snaar 

en de x-as overal klein is. Voor we de beginsituatie nader 

beschouvven zullen we het stelsel (3) t/m (5) belüjken. Dit 

stelsel, dat de niet-lineaire vergelijking (3) omvat, is in 

het s>lgemeen niet exact oplosbc.ar,. maar \Ve kunnen gebruik ma

ken van storingsrekening, doordat de snaar overal slechts een 

kleine helling heeft t.o.v. de x-as. 

Aan ( 3) wordt vold22~î door te stellen: Xs==COS e en y s=sin 0. 

Ontwild;:eling als ~f.laylorreeks rond G =0 geeft dan: 

.J.. 2 = 1-29 + •••• 

Als de SU2Er bijna parallel met de x-as beweegt, is e klein, 

zeg van orde E" • 
Voor x, y en <r kunnen we nu schrijven : 

x(s,t) = s +[2f(s,t) + •.• 

y(s,t) =[ f{(s,t) + E3)-<(s,t) + ••• 

<Jls,t) = (/; +[ 2 t(s,t) + •••••• 

Voor gegeven begin- en rt.mdvoorv-mbrden zullen we de oplossing 

t/m de derde orde bepalen~ 

De eenheden kiezen we zodEmig dat <Jo= p = 1 • 

Invullen in (3) t/m (5) levert: 

Voor de vergelijking van 1e orde: ~tt_ - lA =0 -rss 

-Voor de vergelijkingen van 2 8 orde: .P f ~ Stt - ss~ · s 

(6) 

(7) 

(8) 
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2 
Combinatie van ( 6) t/m ( 8) geeft: 'lss= ~ss Vftt_- ~st ( 9) 

Voor de vergelijkingen van Je orde vinden we: 

Het probleem in zijn oorspronkelijke vorm, het stelsel (3) t/m 

(5) met begin- en randvoorn2.aTden, wordt vervangen door het 

stelsel (6) t/m. (10) met begin- en randvoorwac_rden. 

De randvoorrvaarde- voor t wordt nu dat t' =0 in s==-1 1 en s=l2 , 

de; ar ([" = r:r; = 1 

Voor we de randvoorwaarden voor x en y (dus voor V! , j en fA.) 

vastleggen kijken vve eerst n2ar de situatie vóor de 11 botsing11
• 

De beginsituatie wordt uitgedrukt m~b.v. "7 1 ~, ft en 't . 
Vergelijking (6), voor de eerste orde verstoring in de y-rich

ting, heeft als oplossing ~ =f( s-t) + g( s+t), waarbij f en g 

willekeurige functies zijn. We nemen aan dat f en g de elkaar 

riaderende "parabolische'' golfpakketjes zijn, die elkaar op t=O 

in s=O zullen ontmoeten. 

We kiezen f en g als volgt: 

f(s-t) = 

g(s+t) -

0 

p 
2S 

0 

2 (s-t) 

-p (s-t) -~-ps 
0 

0 

q( s+t)-~·qs 
0 

Zie de tekening op blz. 23. 

s-t1 0 

-s t... s-t {..o 0... ... 

s-t~ -s 
' 0 

S+t ~0 

0 ~ S+t < S 
" ' 0 
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In feite zijn f en g zodanig opgebouwd dat met elk corres

pondeert een gekromd deel van de snaar tussen twee.rechte 

stukken, die zodanig zijn gekozen dat de plaatsafgeleide con

tinu is. Voor het gebied tussen de krommingen ( t ~sS. -t) 

geldt ~ =0, wegens ligging van de snaar langs de x-as in dat 

gebied (H.B. t~O). 

Met I'?= f(s-t) + g(s+t) · gaa~t (9) over int' = 4fng11 
• De ac-t . ss 

centen duiden hier op de afgeleiden naar de respectievelijke 

argumenten (s-t) en (s+t) van f en g. 

Voor t ~0 geldt t =4f"gn=0 omdat er geen gebied is wa&r ss . 
de kwadratische termen vc:n f en g elkaar overlappen. Dus voor 

t '0 geldt t ss=O; dit samen met de randvoorwae.rden t =0 in 
s=-1 1 en s=l2 geeft, voor alle s, t =0. 

fis te berekenen met (8) : fs= -~~; en met de voorwaarde 
dat f =0 voor t .f s ~ -t , daar de snaar in rust is langs de 

x-as voor t ~0 in het gebied t ~s ~-t • De berekende waarden 
voor r zijn aangegeven in figuur 1 op blz. 23. 

lV1et (10) =fttt-f1ss=(t"'1s)s =0 kutmen we, voor t~O,"« gelijk 
nul stellen, daar dit dezelfde homogene vergelijking is waar-

aan '1 voldoet. 
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figuur 1 

2 x(s,,t)=s+ [ _f(s,t) + ••• 
. 3 

y ( s' t)::: t ? ( s 't) + f ft( s' t) + ••• 

r 
'=-p( s-t )--!ps . 0 ~=Js0 ( s+t &(=q( s+t) --kqs

0 

j =0 
-

2 '~ . 2 1 2 f=r~( S+t T f =--~-q ( S+t) +-3q S 
00 . 0 

S=O 

:m. ~rr 

De voor ons belangrijke gebieden Z1Jll! a) het gebied tussen 

de kronmingen en b) de gebieden buiten de krommingen. 

Deze zijn voor t ~ 0 : 

I= s-t <- s • JI = S+ t 2 s ,· m = t { s I. -t 
... 0 ' " 0 ' ..... 

Als rendvoorw2arden voor x en y stelden we dat de rankvecto

ren in s::::-1 1 en s=l2 constant zijn. 

De eenheidsraakvector r kurrnen we t/m de vierde orde uitdrtlic-
12 -s 

. ken in ~, r en I' 

Es =~=( 1+ E.2fs + f4Xs + 0([6) '€ C(s + E ~s +. 0([5·) ) • 

Daar voldt:an moet zijn a211 vergelijking ( 1): r .r =1 kunnen 
-s -s 



• Dat leve:rt: 

(i's =--~ vr; ) 
We vinden dan voor de eenheidsraakvector : 

~s is in deze gebieden dus onafhankelijk van s en t • 

In s=-1 1 geldt ~s=~ 1 en in s=l2 geldt ~s=~3 • 
Als ~s in s=-1 1 en s=l2 voor t~ 0 constant moet blijven krij

gen we voor ~ ' f en r de volgende randvoorwae.rden: 

S=-1 1 
. !r(s=-p fs =-;ip 

2 
f<s =Ü . 

' 
en . 

s~1 2 . 
lfs=q fs 

l 2 en fs =0 . 
' 

=-2-q • 

We gaen de waarden van ~ 1 f, fl en L in fig. 1 vergelijken 

met de waarden als de "parabolische" golven gepasseerd zijn. 

De situatie verandert nu omdat in een tijdse,fhankelijk gebied 

rond s=O de kwadre.tische termeil van f en g elkaar overlapJ)en, 

zode.t l =4f"g" ongelijk nul vvordt gedurende het tijdsinter-ss . 
val 0 ~ t ~ s (zie figuur op blz. 34,). 

' 0 -
Dit heeft tot gevolg dEt de bronterm ("tIn ) 

6 
in vergelijking 'Cs o 

- ( 10) eveneÊms van nul verschilt, VvEts.rdoor een derde orde ver-

storirlg in de y-richting (jA) gegenereerd wordt. Tevens wordt 

de bro~nterm c C' in vergelijking ( 7) voor ~ ongelijk nul. DacJ.r-
o -

door wordt bij de vrije golf oplossing vr:m .f clie voor· t ~0 

geldt nog een term toegevoegd als gevolg vm'l deze bronterm ~ • s 
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Voor t ~ s is 't weer gelijl~ nul omdat de kw-adratische ter-
:;- 0 . ss 

men elkaé:.cr gepr1,Sseerd ZlJn. Daar voor de randvoorwae.,rden geldt 

't =0 in s=-1 1 en s=l 2 volgt hieruit dat t =0. 

Samenvattend 'zijn ~,<( 1 /"'·ent" te berel-cenen m.b.v. de vol-

gende vergelijldngen:3J .. 

IA - 111 -0 -rtt ~t ss -

~en lft gegeven op t=O, 

zie fig.1 ; ~s=-p in s=-1 1 

en ~ 8 = q in s=l2 • 

1 en ~ t gegeven op t=O, 
-··. ..co· 1 e 1 2 . 
Zle Ilg. ; Js=-2P lYl 

S :t 2 . 1 en =-2q ~n s= 2 . s 

- _ - f" crtl l V( l(
. 2 

L ss-1ss tt. st - 4 o 

~ =0 voor s~-1 1 en s=l2 
"r ent" continu s 

ftt- f"ss= (tf1s)s 

JA-= ft=O op t=O en f' s=O 

in s=-1 1 en s=l2 

?'- = 4fug" is alleen ~Em nul verschillend in de snE-:.ar wear L ss 
de kWEJdratische termen elkaar overlappen. D8E~r geldt : 

~ - ~RQ._ ( f"= E ; g"= 9. ) • Daar 'tss dus een eindige sprong 
1... ss - ~ so so 

maHkt is behalve t' ookt's overal continu. 

Als t ~0 zijn de voor ons belangrijke gebieden : 

s+t. ~ -s 
0 

-t+2s ~ s ~ t-2s 
0 0 

' 

' t~.2s 
0 
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Deze eebieden zijn overzichtelijker. te zien ~n de ·figuur op 

blz. 34 • 

Deze zijn zodenig gekozen dat erbinnen de :Y~E~-9:~E_f~E~~~~ 

voor ~, tj, /'A en t' niet meer met de tijd veranderen. 
Op blz. 33 is een karakteristiekendiagram getekend, waarin . 
de waardën van 't genoteerd zijn. 

De navolgende oplossing is geldig tot het moment dat een der 

gekromde overgm1gsgebieden ( -t-s
0 
's ~ -t+2s

0 
de rand va.n· de snaar raakt. 

en t-2s ~st.. t+s ) 
0 ..... 0 

Dit gebeurt op t::::: 1 . -s 
0 m1.n 0 

, waç.rbij lmin de kleinste is 
van 11 en 12. 

!;Iet de gegevens op blz. 25 is eerst ~berekend, dan ten hier-
uit J en JA. . 

pql2 2 1 2 
-€ = --=- ( s

0 
-2t)-~p (s-t)-, p s

0 .J 11+12 J 

JI': Cf= q( s+t) -·P·as 
2:~.0 

f= 
pql1 .· 2 1 2 
11+12 

( 2t-s
0

) --rzq (s+t) + j q 1> 

(tl.. 
pq211 

( 2t-s
0 

). 
I = 11+12 

.m .. ' .lll; VJ =-p(s-~) +q(s+t) ~-it1> (p+q) 
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Vergelijking van deze resultaten met de gegevens in fig.1 op 

blz. 23 le.at zien dat de onderstreept:e term in de formules 

voor J door de bronterm is veroorzaakt. 

h •• b.v. de gegevens op blz. 26 zijn de eenheidsraskvectoren 

en de snelheden te berekenen in de gebieden I' , TI 1 
en IIT ~ 

Er blijkt dat de eenheidsraakvectoren niet· alleen in s=-1 1 
en s=l 2 constant zijn gebleven maar overal in de gebieden ][ 

1 

. TI' en • 

Voor de snelheid t/m de derde orde geldt: 

xt = f. 2Yt.· + 0( [4 )·· 

y t = é.'1t. + E~ + O(E5)) 

We zullen de snelheden voor en na de "botsing" in de buiten

. gebieden vergelijken met elkaar. 

Analoog aan het vorige hoofdstuk noemen we de snelheden voor 

de "botsing" u en na de "botsing" w • 

Voor 

Ha 

e -2 

d is de veranderde 

eenheidsraekvector 

in het middengebied. 
~ is onafhs.nkclijk 

van s en t. 
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De snelheden voor en nc:: de •·botsing~> in de bui tengebieden 

berekenen we met de gegevens op blz. 23 en 26 • 

We vinden d::.tn: 

!!1 = 
.. 2 2 

(~-p [ + ou:4 
> ' 

p[ + O(f 5 ) ) • 

j 2 2 0((4) q( 0([ 5) ·) !!3 ::: ( -·2q [" + ' -+ • 

=C (ip 2 2pql~ )é2 0([4) P[ + 
2p2q12 cJ ou:5') !!1 - 11+12 

+ ' 11+12 
+ 

==( (-~q 
2 2pq11 2 O(C) 2pq211 ['3 O(E 5) w + )[ + ' 

q[' + 
11+12 

+ -3 11+1.2 

Er geldt nog: 

·. 22 144 6 5 ~ 1 == ( 1-~p [ -8 p [ + O(f ). , -p f + 0([ ) ) 

~2= ( 1' 0) 

• 22 1 4 A 6 
~3= (1-~q. f. -gq E'1- + O(€) 'qf + } 

Voor v:e de transversale en tangentiële snelheden in I en IT 

) 

) 

, I' JI I * 'K en en berekenen bepalen we de eenheidsvectoren ~ 1 en ~3 
loodrecht op resp. ~ 1 e~ ~3 • 

~~ =(-!::1y·J~1x) = (p[ + O(f5) ' 1-~-p2(2 - ~ P4t4 + o(tJ) ) 

2 ~ 1 4 L' 6 1-fiq[ -gq (1- + 0([) ) 



Voor de tr&.nsversale snelheden vinden we: 

(:~;!1 , ~1) = p[ + o(t;5) 

(!! 1' ~1) = p( + O(ê5) 

(~3'~3) 0(€5) 
. 

= q( + 

( :y 3 '~3) ::: q( + O(E 5) 

De transversale snelheden blijven dus, in elk geval, t/m de 

vierde orde consta.nt in de buitengebieden. 

Voor de tangentiële snelheden vinden we: 

( ~ 1 '~ 1 ) = -1á-p 2E 2 + o ( [4) 

De tangentiële snelheden veranderen in tweede orde. 
Als sgn. p =sgn. q is·de ver2ndering in de richting van de 

randen van de snaar. 

Als sgn. p =-sgn. q is de verc:.ndering in de richting VEU1 de 

oorsprong(punt waar parabolische golven elkaar ontmoeten). 

Dit betekent dat er tijdens de 11 botsingu een gemiddelde span

ningsdéüing optreedt in de snae.r als sgn. p ~ sg:n. q en een 

stijging als sgu. p =-sgn. q • 

Zie ook de wac.Lrden v2n t' op blz. 33 • 
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Voor het geval dat 1 1 =1 ~=1 en 1> =2 z~ jn de impuls-, ener

gie- en impulsmomentwet gecontroleerd>. 

I_r_nn~l __ s: (p r ) - ( ~r ) 
.~;;._ -t. t - " -s s 

De controle geschiedde aan de hEmd ven de integrale vorm van 

bovengenoemde behoudswetten. 

Integratie over het tijdsinterval 0 _, 2s
0

= 4 

snaar: -1 __,. +1 , ·geeft: 

en over de 

Impuls: !:( t=4) - !:( t= 0.). = j\t&t:Js-l - (J'r -s 
,S::::-1 J 

.. 

I { \s=l l s=-1 } 
lmp.moment: Q(t=4)-Q(t=0)= dt Cf"E

8
XE -<1"EsXE 

Het tijdsintervel Q.........,2s is gekozen omdat venaf ·t_- = ~s 
0 ) 0 

I . 

het in de text genoem.de middengebied I[ herkenbaar wordt. 

Zie de tekening op blz. 34 • 

htet de door ons berekende waerden ve.n ~ , j en fA kunnen we 

de impulswet t/m de derde orde, de energie- en de impulsmoment

wet t/m de tweede orde controleren. 

Deze blij)::en, voor bovengenoemde wc:mrden van 1
1 

en 1 2 en s
0

, 

te kloppen. 



= 
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De lengte van de niet-rechte delen in de snae,r vóor de nbot

sing11 is s
0 

en ná de "botsing" 3% • Voor s0~o zouden we 

een verband l":UJ.î.ll.en leggen met de kuiltken in hoofdstuk 1 • 

OndE:rstaande tekening is het kaJ;e<kteristie1cendiagram voor 

het geval det 1, =0. De gekromde overgengsgebieden zijn 

lijnen geworden • 

.t? 2 l 2 ) pq(l1-l2) t s =-~-p (s-t) -2q (s + t. +. pqs + 
11 

+ 
12 

1 fi: {ql
1
.(s+ t) -p1 2 (s-t)- (p+q)1 11

2
1 

1 2 

= -p ( s-t) + q ( s + t) 

2pq
2
11 t 

= 
11 + 12 : 

= -p(s-t) q( S+t) 

2 f =--}p (s-t) 

r =0 

C( =-p( s-t) ~ =q( s+t) 

Uit· deze· figuur b1i jkt dat A- op de grenzen s=t en s=-t in 

het &lgemeen niet continu is. Zie ook blz. 32. 

f-. is v;él continu als p=-q. Dit is het gevel dat 

Voor de impuls eeldt: 

·!:( t=[) -!:( t=-[) = {~ O(é~-) 
1imf~O 

' 
2pq(p+q)l112 

11 +12 
"3 [ 

~1 = ~3· 
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Dit is alleen gelijk nul als p=-q of ~ 1 =.~3 • Zie blz. 24. 

~ ·::3 = !:1 

Het wel of niet continu .zijn van )A zullen vve iets nauwkeu:rLi

ger bekijken. Zie·ook figuur op blz. 33. 

[ 2 [3 3 2 "2 2] !:21 = E(-t + 2~, t)-E(-t-~' t) = 3~ + [ 2pq-2p --jq ~ + 

+ O(l'
4

) ' E[-3p+ ~q] 

+ 0([5 J }. 

~-"10: !:21 = 

Als p=-q lijkt r continu t/m de vierda orde. Bchter een nade

~e.beschou.wing van de overgangsgebieden levert een disconti

nuïteit op. 

De derde orde term van !:1a 1 wordt niet nul voor p=-q!. 

Op te merken ve.lt dat uit de gegevens op de volgende bladzij

de blijkt d.:d ltl~ ()Q voor 1, -~ 0. 

Het tijdsinterVEtl v;aarin '1: ongelijk nul is gaat ook nEar nLü. 



-8pq1
2

·t;_( S+1
1

) 
't 1 = ---";2~-...:;::.. __ _;_ 

so (1,+12) 

8pq1 1t(s-12 ) 
t=~----

1 s 2 (l +l ) 
0 1 2 
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1:6 
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1 ) 

\: 
S=Ü 

figuur 1 

V 

0 

Stel dat een sn&D.r met constante snelheid 1 grootte v, om een 

oneindig dunne spijker in 0 beweegt. 

Deze spijker oefent een kracht f 1 uit op de snaar. 

De krachten in de uiteinden zijn constant nl. -crc~ 1 en <ro~2 • 

Voor de irnpulsver[~.ndering ~t !: van het gesloten systeem 

geldt de volgende vergelijking: 
( 1 ) 

F~ is de som der krachten die op het systeem worden uit

geoefend. 

~ ±: =- pv~,.v +pv~2.v =f v2(~2-~1) 

Uit. ( 1) volgt 2 -e ) +<To(e -e ) dan p V (~2 ::: F -1 -1 -2 -1 

Nu is E1 :::=0 als 2 (Jö 
V :::: p 

Dat betekent dat als 2 ~ 2 de spijker ku..~nen V :::: p = c we weg-
nemen. 
De SlléJB.r kan d2n bewegen met snelheid ter grootte c in de rich-

ting zoals getekend. in fig. 1 of ir+ tegengestelde richting. 
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a) 

/ 

2 <Jö Deze figuren leurmen "vrij" in de ruimte bestaan als geldt c = P. 

De situatie in fig. a) kunnen we opvatten als een "simple wave 11 

die zich met snelheid c. voortplant in positieve s-richting. 

Een \"iaErncmer die met snelheid ~ =c meebovveegt ziet altijd 

dezelfde eeru~eidsraakvector e en snelheid u • 

Analoog kunnen we de situatie in fig. b) opvatten als een s.w. 

in negatieve s-richting. 

Als v.;e nu op het totale systeem a) een snelheidstrçnsforma

tie van +2c~2 toepassen krijgen we de volgende situatie: 

a' ) 

u'· -co --2 - ·-2 
~----------------------'~0 

De knik K1 berveegt 

nu met snelheid 2c~2 

We kunnen nu de delen met raakvector ~2 v2.n de figuren a') en 

b) "ean elkaar plakken". 

Zie de figuur op volgende bladzijde. 
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K 2 

De knikken K1 en K 2 naderen elkaar met snelheid 2c~2 • 

We hebben aldus een systeem van twee elkaar naderende lmikken 

geconstrueerd. 

N~B. Br is voldaétn <:u-::n (10) en (11) op blz. 4: 

Op s~naloge wij ze leurmen \Ve een systeem met twee zich van el

ko.e,r verwijderende knikken construeren. 

2) De situatj_e van een "vrije" knik is ook plausibel te ma

ken sa.n de hç;nd vc:;.n de centrifu.géi::ükracht. 

ry De sn&ar loopt met snelheid v 

over een wrijvingsloze ka

trol met strc.:;,al R. De span

kr8.cht is overal <::r; • • 
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lle spru1.kracht oefent in totaal een kracht -Q;;2sin o( in de y

richting uit op de snaar. 

De krachtencor.lponent in ·de y-richting die een stukje ds= R d cp 
van de boog -do.~ q>~d. ondervindt van de centrifuga&lkracht is: 

v2 2 r R cos cp dr R = f v cos q> df . 

De totale y-component van de centrifugaalkracht is dan: 

r: 2 . 2 j f-1 V cos.cp d r ::: 2 pv sine{ 

-ol 
2 Deze kracht heft de kracht -2<7;sin ol, op als geldt: p v = c:Jö of 

2 (Jö 2 
V = p =C • 

2 2 ·Als v =c kunnen we de katrol wegnertlen. De centrifugaalkracht 

~s onafhankelijk van R. Door R naar nul te laten naderen con

strueren vre t:!en knik die zich als een nsimple wave'' met snel

heiel c door de snaar voortplant. 
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Als in ee11: recht snéic:-rstuk, met snelheid ~' door de een of 

andere oorzaak, twee TT-knikken ontstaan dc:m neemt, als de im

puls constant is, de kinetische energie toe. 

t=-0 t:::+O 

1 1-x x Yb ___,;;=........:!:.;.__-f-_ __:!;~----~ 

~ +a~ u +(a-4c)~ u e 

~(t=-0) :::~(t=+O): 

p1:3:-=P(l-x)(:3; +a~) +px(~ +(a-4c)~ ) ___, 4xc 
8_::: l 

ö uk ::: 8xc
2
(1-x)p '-

. 1 ~-0 als 0 ~x~ 1 • 

t/0 
.------'~ 

lio,---...;;;;'==::>= 

> 

2 ~ 
c = p 



-40-

Conclu~üe. ---------
Het bliJkt in het algemeen niet mogelijk te zijn om 

de tütue:.ti~ nt: ct.:n '' uotf:JÜ.l.{; 11 Vé.LU twee knil\:ken in een snLar, te 

bePcnrijven met knikken die ~ich met de golfsnelheid door de 

sn.; ;r voortplEmtun, wurroij tevens ç,an de door ons gestelde 

voorwL~rden is vold~8n. 

l•:en ui t:~.onderint'. vormt het e:,eval Wu[:rbi j de twee buitenste 

sn< :·rbtuh::lcen evenwijdig ziJn. ln het geval dot de eenheids

rr·ukvuctóren in de buitenste SllöE"rstukken gelijJ<: zijn en te

vens het midden~ tuk niet evenvvi jdig is t=.JEIU de buitenste l::ltuk

keu viLtden we e8n eenduidige oploscing binnen de door ons ge

utelde voorvvetorden. (blz. 10). Als de eenheidBraCJ.kvector vun 

het ndddenstuk tegengesteld iu L[;Xl de eenheidsra~::.kvectoren 

ve.n dt; bui tengcbiedeu ( n -knilcken) vinden we twee oplo:s::.,ingen 

( LÜ.:~./9...). 

i·L> dL: ou.i tenste sn1·:·r::;tuJ:::1-cen wel evenwijdig zijn mat r .nu.n 

t.:Gtllleidsr:.c.kvectoren tegengesteld, vinden we twee oplossingen 

(blz. IJ). 

'li. j cü: in het tweede hoofdstuk behandelde methode worden de 

li..tÜ l>::wu vcrVê•Hgcn door lcleine btuKj es V<m een para.bool met 

.LeLt; tE: s • liet llJCL voor du iu nd om s nac.r nul te laten nc•-
- 0 - 0 

deren en c:Jldus een hruc proberen te sla&n n~ar de 1tnildren. 

1.,1.~~ s
0 

t:;elijk nul gesteld wordt blijkt in de derde orde niet 

t:~ n de impulswet te zijn vold[.lflll • .Den u;i. tzondering llierop is 

het Keval dat de eenheidBraakvectoren in de twee buitenste 

stukken gelijl<: zijn( blz. J;) • .t~venals bij de knikkenmetl~ode 

vit1d.eu we dbn wel een oplossing. l)i t resul tac;t wordt echter 

v e<.:r 1.ünder <'~c...:ept:'1Je1 wet:;ens de discontinu!tei t die optreedt 

1 •. " cte derde orde ,y·-ricnting voor Et blz. j,t). 

ut; llrun v~:;n bovutu>tarmde tlloeilijkheden ligt vermoedelijk in 

lwt l'ei t d&t ir.;. v crr~ el i jkl.t;lg ( ê) de term !ss (en Ett) voor

l:ou,t terr<'i jl i.n cie Knikken :f:,. en :c discontinu z1. Jn. 
,_, ~ 

lJ8 iü .het laè·t~::Jte hoofdstul-:: behandelde methode zal een rede-

liJke benadering zijn voor een lichtgebogen snaar met grote 

buic b;_,c rheid en tevcnD ~odurug onrekbaar dat de. snelheid van 
go.L veq_. 

LU: longi tudint:.le (6"ne1.ndi g genomen lcan worden. Om algemene ge-

V<.llcn te bestuder(m lijkt een meer aWl.gewezen weg om een snabr 

te üna,~rzoeken nwt eindi~o.·:e rekbaarheid, waarbij door de trans

V(;!'<;ölu golven longituuim,.le Lolven worden opgewekt met eiudige 
snelheide 
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