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§ 1. Bewegingsvergelijking; c-andvoorwaarden. 

Legt men, zooals gebruikelijk is, de x~as langs den ruststand van de snaar 
en neemt men aan, dat elk punt der snaar behalve de in rust blijvende 
uiteinden 0 en L, zich beweegt langs een rechte evenwijdig aan de y~as 
loodrecht op de x~as, dan is de bewegingsvergelijking van elk tusschen 
o en L gelegen punt der snaar: 

à2y 02y_ 
of - a 2 àx2 - Y(x,t). 

Invoerende 'l = a t gaat deze vergelijking over in: 

02 Y . à2 Y _ 1 ( 'l ) _ 
Ot2- ox2- a2 Y x,~ - Yo(x,t) (1) 

Kiest men 0 tot coördinatenoorsprong en is OL = I, dan heeft de functie 

Y (x, : ) alleen physischen zin voor: O::S; x ~ 1. 

be randvoorwaarden waaraan de oplossing van vergelijking (1) nog 
moet voldoen zijn: 

1 0. De voorwaarden voor de uiteinden 0 en L, die in rust moeten 
blijven gedurende de beweging 

y = 0 voor x = 0 en voor x = I, (2) 

20. De beginvoorwaarden die hier uitdrukken dat de snaar in rust is 
bij het begin der beweging 

y = 0 en ~; = 0 voor t = 0 (3) 

Duiden wij het deel van het xt~vlak, dat begrensd wordt door het 
segment OL, door de + 'l~as en door de halfrechte door L evenwijdig aan 
de + 'l~as, aan als het gebied G dan moet een eenwaardige, continue functie 
y van x en 'l bepaald worden y=f(x, 'l) voor elk punt van G. Met andere 
woorden er moet bepaald worden een oppervlak y = f (x, 'l) dat het gebied 
G eenmaal continu overdekt en de randvoorwaarden drukken uit, dat dit 
oppervlak continu door den rand van het gebied G moet gaan en bovendien 
langs het segment OL aan het x'l~vlak moet raken. 

§ 2. Oplossing der differentiaal vergelijking (1). 

Om de partieele differentiaal vergelijking (1) op te lossen, kan men met 
D'ALEMBERT invoeren nieuwe coördinaten ~ en 7], zoo gekozen dat: 

~-1'J ~+1'J 
x=VZ,t=V2· 
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Vergelijking (1) gaat dan over in: 

De differentiaalvergelijking is nu eenvoudiger geworden, maar de rand~ 
voorwaarden worden ingewikkelder en bovendien hebben de nieuwe on~ 
afhankelijk veranderIijken niet meer een eenvoudige physische beteekenis. 
Het is daarom beter x en -c als variabelen te behouden, daar toch ook 
vergelijking (1) zeer eenvoudig op te lossen is. 

Men heeft namelijk de stelling: 
Aan de vergelijking : 

(1) 

en aan de randvoorwaarden voor het begin (3) wordt voldaan door: 

y = t J J Yo (x, i) dx dr: (4) 

P,C,D, 

(zie fig. 1) waarin PI het punt van het gebied G is waarvoor de functie y 
bepaald wordt en Cl en Dl zijn de snijpunten van de x~as met de rechten 
door PI die hoeken van 45° met de x~as maken. 

Daar de punten Cl en Dl buiten OL kunnen vallen, kunnen deelen van 
het integratiegebied PlClDl buiten G vallen. De functies Y en Y o zijn 
echter slechts gegeven binnen G. Men moet dus Yo ex, -c) op de een of 
andere wijze door definitie voortzetten buiten G. Hoe die voortzetting ook 
gekozen wordt, de integraal (4) is een oplossing van (1) als de functie Y 0 

integreerbaar is. Door Yo(x, -c) wordt dus voortaan verstaan een integreer~ 

bare functie die in het gebied G identiek is met ~2 Y (x, ~ ) en buiten G 

willekeurig gekozen is. 
Dat (4) inderdaad een oplossing van (1) is, wordt gemakkelijk bewezen 

door de integraal (4) te substitueeren in het eerste lid van (1); na uit~ 
voering der differentiatie naar de coördinaten van PI blijkt dan het eerste 
lid juist op te leveren het tweede lid van (1). 

Wij moeten nu kunnen onderscheiden de coördinaten van PI van de 
loopende coördinaten van de punten in het gebied PlClDl . Deze laatste 
onder het integraalteeken voorkomende coördinaten, zullen wij aangeven 
door x en -c, terwijl de coördinaten van PI aangeduid zullen worden door 
Xl en -Cl' Vergelijking (4) kan dan geschreven worden: 

":"1 -T+Xt+'t'l 

Y (XI' rl) = t J dr J Yo (X. r) dx (4') 

o T+Xt-'l"l 



SNAAR ONDER INVLOED VAN · EEN UITWENDIGE KRACHT 5 

en men vindt gemakkelijk: 

'1"1 

ày~;:1'\) =t J IYo(-1'+XI +1'1 '1')+ Yo (1'+X\-1'\.1')jd1' 

o 

'1"1 

ày~;:1'\) =t JIYo (-1'+X\ +1'\.1')- YO(1'+XI-TI.T)I dl' 

o 

Substitueerend de door (5) en (6) gegeven waarden voor 

(5) 

(6) 

in het eerste lid van (1). vindt men het tweede lid. De door (4) of (4') 
gegeven waarde van Y(X1' .1) is dus een oplossing van de bewegingsver~ 

gelijking (1) . Men controleert ook gemakkelijk dat Y(XV.1) en àY(~I' • .) 
. 1'\ 

nul zijn voor .1=0. zoodat y(x1 •• d (4) aan de randvoorwaarden (3) 
voldoet. 

§ 3. Het voldoen aan de randvoorwaarden voor de uiteinden, eerste en 
tweede wijze. 

De in de vorige § gevonden oplossing van de differentiaalvergelijking (1) 
die reeds aan de beginrandvoorwaarden (3) voldoet. moet nu nog aan de 
randvoorwaarden (2) voor de uiteinden voldoen. 

Dit kan op 3 wijzen bereikt worden. 
1°. Door een behoorlijke keus van de voortzetting van de integraal 

Yo(x •• ) buiten het gebied G ; 
20. Door wijziging van het integratiegebied; 
3°. Door toevoeging aan de reeds gevonden integraal van eenige 

termen die elk aan (1) en (3) voldoen. zoo gekozen dat de som aan (2) 
voldoet. 

Men ziet onmiddellijk dat. 

1"1 - T + Xl+ Tl 

Y = t J J F (x. 1') dx d. = t J d. J F (x. 1') dx d. 

P1C1D1 0 '1"+"1-'1"1 
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nul is. voor X1=0 en voor x1=1 dus dat y voldoet aan (2). indien de 
functie F(x. 7:) buiten het gebied G wordt voortgezet door spiegeling in de 
7:~as en door spiegeling in de rechte door L evenwijdig aan de 7:~as. zoodat 
men heeft: 

F(-x.7:)=-F(x.7:). ~ 

F(l + x.7:)=-F(l-x,7:) ~ . 
(7) 

met andere woorden de integraal voldoet aan (2) indien de7:~as en de rechte 
door L evenwijdig aan de 7:~as. assen van symmetrie zijn voor het oppervlak 
y=F(x,7:). 

Men heeft dus het resultaat: 
Voldoet F(x, 7:) aan de voorwaarden (7) en is F(x. 7:) binnen het gebied 

G identiek gelijk .aan ! Y (x.~) dan is 
a 2 a 

y = t J J F (x, t) dx dt . (8) 

p,e,D, 

of: 

'1", -'1"+",+'1"1 

9 = tJ dtJ' F(x, t) dx • (8') 

o T+Xt-'t"l 

een oplossing van: 

die tevens voldoet aan de randvoorwaarden y = 0 voor x = 0 en x = 1 en 

9 = 09 =0 voor 7:=0. Ot 

Nu zal worden getoond, hoe men aan de randvoorwaarden (2) kan 
voldoen door het integratiegebied anders te kiezen, en daartoe zij opgemerkt 
dat de integratie van een willekeurige functie F (x, 7:) over den recht~ 
hoekigen gelijkbeenigen driehoekP1C1D1 (zie fig. 1) kan vervangen worden 
door integratie van de functie F(x.7:) over den rechthoek P1A 1P2B2 

vermeerderd met de integraal van F(x,7:) over de driehoeken A 1C1D 2 en 
B1 C2D 1 en verminderd met de integraal van F (x, 7:) over driehoek P2C2D2• 

Voldoet nu F(x. 7:) aan de voorwaarden (7) dan zijn de integralen over de 
driehoeken Al C1D2 en B1 C2D1 beide nul en er blijft dus over dat de 
integraal van F(x.7:) over P1C1D 1 gelijk is aan de integraal van F(x.7:) 
over P1A 1P2B1 verminderd met de integraal over P2C2D 2 hetgeen korter 
geschreven zal worden. 

I(P1C1Dd = I (P1A 1P2Bd -I(P2C2D 2 )· 
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Vervangt men I(P2C2D2 ) door l(P2A 2PsB2 ) -1(PsCsDs). dan verkrijgt 
men: 

P, 

--~----------4-----?-------~--~~~--~ __ --------~~--~~X Co ' Dl 0, 

Fig. 1. 

Zijn Xv 1'1 de coördinaten van P1 en is: 

(q-l) 1< 1') < ql (q geheel) 

dan is het punt P q het laatste nog boven de x-as liggende hoekpunt van de 
reeks rechthoeken P1A 1P2Bv P2A 2PsB2 • PSASP4BS enz. en P q ligt in het 
vierkant OLMN (zie fig. 2) en men heeft: 

I (PI Cl DI) = I (PI AI P2BI)-I(P2A2P3B2)+ 
+1(P3A3P'.B3)+ ... +(-1)ql(Pq-IAq-IPq Bq-I)+ 
+ (-l)q-II(Pq Cq D q). 

Ligt Pq binnen driehoek OLS (zie fig. 2) dan 
ligt driehoek Pq C q D q geheel hinnen het gebied 
G evenals alle rechthoeken Pp A p Pp +1 B p • 

p= 1.2.3 ..... q-l en het gebied g waar
over F(x, 1') geïntegreerd moet worden, ligt 

O<l'--~--~D~q-~L--· geheel binnen G. Nu is voor het gebied G de 

Fig. 2. functie F(x.1') identiek gelijk aan ~2 Y (x, ~) 
en de oplossing der differentiaal vergelijking (1) die aan de ran~voor
waarden (2) en (3) voldoet, is 

y = 2 ~2 J J Y (x, :) dx dl . . . . . . 9) 

9 
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waarin: 
p=q-I 

g= ~ (-l)p-t Pp ApPp+IBp + (-l)q-tPqCqDq, 
p=t 

waarbij het minteeken voor ~en deel van g in rekening gebracht wordt door 
voor de integraal het teeken min te plaatsen. 

LigtPq in driehoek OSN of in L. LSM (zie fig . 3) dan ligt L.PqCqDq 
niet geheel in het gebied G maar daar de integraal van F(x, 'l) over het 
gebied AqCqC~ nul is, mag men voor I(PqCqDq) zetten l(PqAqC~Dq) 
en nu ligt het integratie gebied binnen G. 

In dit geval is het binnen G gelegen gebied waarover F(x, 'l) of 

~2 y (x, :) geïntegreerd moet worden de algebraïsche som van eenige 

rechthoeken en een trapezium PqAqC~Dq. 
Ligt Pq binnen driehoek SM N (zie fig . 4) dan ligt driehoek PqCqDq 

T 

Cq Dq 

Fig. 4. 

niet geheel binnen het gebied G maar daar de integralen van F(x, 'l) over 
de driehoeken AqCqC~ en BqDqD~ nul zijn, mag men voor I(PqCqDq) 
schrijven I(PqAqC~D~Bq) en het gebied g bestaat nu uit een algebraïsche 
som van rechthoeken en een vijfhoek geheel liggend binnen G . 

Formule (9) geeft dus in alle gevallen de gevraagde oplossing van (1) . 

§ 4. Derde wijze om aan (2) te voldoen .. 

In de vorige § is aangetoond. dat aan de differentiaalvergelijking (1) 
en aan de randvoorwaarden (2) en (3) voldaan wordt door: 

g 

Is nu Yo een functie die binnen G . dus ook in het gebied g . identiek is 

met ~2 Y (x, :) maar die buiten G totaal willekeurig wordt gekozen. dan 

is óók een oplossing van (1). (2) en (3) de functie: 

y=t f f Yo (x,l)dxdr:. 

g 
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Nu kan men voor de integraal van Yo over den rechthoek PI Al P2 BI 
schrijven (zie fig. 1): 

I(PlAlP2Bd = I(PlClDd - I(A lC lD 2) - I(BlC2Dd + I(P2C2D2) 

waarbij in alle integralen Yo de integrant is. 
Voor den tweeden term van y kan men schrijven: 

-I(P2A 2P 3B2) = 
= -I(P2C2D2) + I(A2C2D a) + I(B2C 3D2) - I(P3C 3D 3 ) 

zoodat I(P2C2D 2) uit de som voor y weg valt, en men voor y vindt: 

y=/(PI Cl DI) -/(AICI D 2)+/(A2 C2 D 3) ••• +(-I)q-1 I(Aq_1 Cq_IDq)+ 

-I (BI Cl DI) + I(B2 C3 D 2 ) + ... + (-l)q-I 1 (Bq_I Cq D q_ l ) + 
(-I)q 1 (Pq Cq Dq) + (-I)q+ II (Pq A q C~ D~ Bq) 

waarbij aangenomen is, dat P q in L. M N S ligt (zie fig. 4). Voor de twee 
laatste termen kan men nog schrijven: 

Op analoge wijze ziet men, dat als Pq in driehoek OSN ligt (zie fig. 3) 
de laatste term wordt: 

zoodat men voor de som der twee laatste termen kan schrijven: 

en als P q in den driehoek 0 S L (zie fig. 2) ligt, de laatste term wordt: 

en dus wegvalt tegen den voorlaatste. 
Men heeft dus het resultaat: 

Indien Yo een functie is, die in het gebied G identiek is met ~2 Y (x, :) 
en buiten G willekeurig gekozen, dan is de oplossing van (1) die tevens 
aan (2) en (3) voldoet: 

y=I(P, C, D,) + '~:~_, Ir I (A, C, D,+,) + ( 
+ ~ (-I)p/(BpCp+ I D p) 

p=1 

. (10) 

indien P q in driehoek 0 L S ligt; ligt P q in driehoek 0 M N, dan moet nog 
toegevoegd worden de term (-1 F 1 (Aq Cq C~); ligt P q in driehoek L M N 
dan moet worden toegevoegd de term (-I)q 1 (Bq D~ D q). 
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Is dus Yo een functie identiek gelijk aan ;2 Y ( x. : ) binnen het gebied 

G en buiten G willekeurig gekozen, dan wordt 

y = t J J Yo (x. 1:) dx d1: 
P,C,D, 

de oplossing van (1) en (3). Om tevens aan (2) te voldoen, moet men 

toevoegen een som van integralen van ( i)P Yo over rechthoekige gelijk~ 
beenige driehoeken met basis op de x~as en toppen in de hoekpunten 
Ap en Bp van het gebied g die op de + 1:~as of op de halfrechte door L 
evenwijdig aan de + 1:~as, gelegen zijn. 

Is de + 1:~as een symmetrie as voor het oppervlak y = Yo (x, 1:). dan 
worden alle integralen over gelijkbeenige driehoeken met toppen Ap. nul. 

Is de halfrechte door L evenwijdig aan de + T~as een as van symmetrie 
van het oppervlak y = Y 0 (x, T) dan zijn alle integralen van Y 0 over de 
driehoeken met toppen B p op deze symmetrie as, nul. 

§ 5. Nadere beschouwing der toe te voegen termen. 

De eerste toegevoegde term 

'rt-XI 't't-Xt-'t' Tt-Xl 

-/(A I Cl D2)=-tJ d1:J 
o ... + ... .- ... , 

Yo (x. 1:) dx J fP (1:1 -XI-1:. 1:) d1: 

o 

is dus een functie van Tl-Xl' Vat men Xl en 1:1 als loopende coördinaten 
op, dan stelt dus: 

y = I (Al Cl D 2 ) een cylinder voor met beschrijvenden evenwijdig aan 
de 45° lijn in het x, T vlak. 

De in het vlak Xl = 0 gelegen richtkromme van dezen cylinder heeft tot 
vergelijking: 

y = - tI d1:j'-'" Yo (x. 1:) dx. 

o ... - ... , 

Tt -T+X.+'t't 

Snijdt men nu het oppervlak y = t J d1: J Yo (x. 1:) dx= / (PI Cl DI) 

o T+.Kl-Tl 

met het vlak XI = O. dan is de vergelijking van de snij kromme : 

y = t j
1

d1:j'-'" Yo (x. 1:) dx. 

o ... - ... , 
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De richtkromme van den cylinder is dus het spiegelbeeld in de T~as van 
de snij kromme van het vlak Xl = 0 met het oppervlak y = I (PI CID I ). 

Daar dit oppervlak langs de x~as raakt aan het vlak y = 0, raakt de 
snijkromme van dit oppervlak met het vlak Xl = 0 in den oorsprong aan 
de T~as. De cylinder y=-I(A I C I D 2 ) raakt dus langs de 450 lijn aan 
het vlak y=O. De eerste toegevoegde term-I(AI C I D 2 ) is dus de 
ordinaat van het punt Xl Tl van een cylinder die geheel bekend is indien 
het oppervlak y=I(PICIDI ) bekend is. 

De tweede toegevoegde term 

is dus een functie van Tl + Xl en y=I(A2 C 2 Da) stelt dus voor, als 
Xl en Tl als loop ende coördinaten beschouwd worden, een cylinder met 
beschrijvenden evenwijdig aan de 135 0 lijn in het X T vlak. In de uitdrukking 
(10) voor de y van het trillingsoppervlak komt dus als term voor de 
applicaat van dezen cylinder voor het punt Pdxv Td. Snijdt men den 
cylinder 

y =I(A, C, D,) =.1+~-" d.1+~-"~ Y, (x •• ) <Ix 

o -('I". +x.-21-'I") 

met het vlak Xl = 1 dan is de vergelijking van de doorsnede: 

y = t 1-1 

d1: ,-[-1-'1" Yo (x, t) dx. 

o -('1".-1-'1") 

Snijdt men den cylinder: 

y = - I (Al Cl D2) = - t.t-x
• d1:.[x,-'I"yo (x, 1:) dx 

o -('I".-x.-ot) 

met het vlak Xl = 1 dan is de snij kromme: 

De snij krommen van Xl = 1 met beide cylinders zijn dus elkaars spiegel~ 
beeld in het vlak y = o. 
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De twee cylinders y=-I(A I C I D 2 ) en y=I(A 2 C2 D 3 ) zijn dus 
elkaars spiegelbeeld in de lijn door L evenwijdig aan de + or-as; en de 
richtkromme van den cylinder y = I(A2 C 2 D 3 ) in het vlak Xl = 0 is de 
over 21 in de + or-richtir:tg verschoven snij kromme van het vlak Xl = 0 met 
het oppervlak: y = I(P I Cl Dl)' 

De cylinder y=I(A 2 C2 D 3 ) raakt het vlak y=O langs de rechte 

X + or=2/. 

De derde toegevoegde term 

y = -1 (A, C, D,) = - tJ-"-U d, J-"-U~ Y, (x. ,) dx = 
o -('I",-x,-21-'I") 

= - t j'-"-Ux (" -x,. ,) d, 

o 

is een functie van orl -Xl en de vergelijking y=-I(A 3 C3 D 4 ) stelt dus 
een cylinder voor met beschrijvenden evenwijdig aan de 45° lijn in het 
X or-vlak. In de uitdrukking (IO) voor y van het trillingsvlak in het punt 
PI(Xl.orl) treedt dus als term op de ordinaat van het punt PI van den 
cylinder 

De vergelijking van de snij kromme van dezen cylinder met het vlak 
Xl =0 is: 

y = - t j-U d, J-U-' Y, (x. ,) dx. 

o -('1",-21-'1") 

Deze snij kromme is het spiegelbeeld in de or-as van de snij kromme van 
het vlak Xl = 0 met den cylinder: 

daar deze laatste snij kromme tot vergelijking heeft: 

De derde cylinder 

wordt dus verkregen door den eersten cylinder: 

over een afstand 21 op te schuiven in de + or-richting. 
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Tusschen den 3den. 4den en 5den cylinder bestaan weer dezelfde be
trekkingen als tusschen de eerste drie. enz. 

Op overeenkomstige wijze bewijst men gemakkelijk. dat alle opper
vlakken: 

y=(-l)p /(Bp Cp+\ D p) 

cylinders zijn die het vlak y = 0 aanraken. Is p oneven. dan loop en de 
beschrijvenden evenwijdig aan de rechte: 

y=O; X+T=O; 

is p even. dan loop en de beschrijvenden evenwijdig aan de rechte: 

y=O; X-T=O. 

De snijkromme van het vlak x=l met den cylinder y=-/(B1 C2 Dd 
is het spiegelbeeld in y = 0 van 'de snij kromme van het vlak x = 1 met het 
oppervlak y=/(P1 C1 Dd. 

Van het oppervlak gevormd door de 2 cylinders: 

y=(-l,/(BpCp+\Dp) en y=(-1)p+\/(Bp+\Cp+ 2 D p+\) 

is de T-as een as van symmetrie indien p is oneven en is de lijn door L 
evenwijdig aan de T-as een as van symmetrie als p is even. 

Het oppervlak waarvan de applicaat de som der applicaten is van de 
oppervlakken: 

en van alle cylinders: 

en van alle cylinders: 

y = (-l)p /(Bp Cp+ \ D p) 

gaat door de + T-as en door de halfrechte door L evenwijdig aan de + T-as. 
Ter bepaling van de applicaat van dit oppervlak in het. in het eindige 

gelegen. punt P 1 (Xl' Td van het gebied G. geven alleen die cylinders een 
bijdrage tot de applicaat in Pl' waarvoor tusschen P1 en het midden 01 
van 0 L doorgaat de beschrijvende van den cylinder. volgens welke deze 
raakt aan het vlak y = O. 

In de reeks (10) voor y (Xl' Tl) komen dus voor een eindig aantal termen. 
De oneindig vele applicaten der cylinders waarvoor de contactlijn aan 

het vlak y = 0 niet tusschen 01 en P1 doorgaan. leveren geen bijdrage in 
de applicaat y van het trillingsvlak. omdat deze cylinders verrijzen uit het 
vlak y = 0 langs de contactbeschrijvende en zich alleen uitstrekken boven 
het deel van het y = 0 vlak dat aan de + T-zijde van de contact
beschrijvende ligt 1) . 

1) VERSLUYS. Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Verslagen Proceedings 
Vol. XXXIV. 1931. A solution of the equation of the vibrating string. § 3. 
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§ 6. Discussie der in § 2 gegeven oplossing van de partieele differentiaal. 
vergelijking. 

Wil de formule (4) het trillingsvlak voorstellen, dan moet de daardoor 
bepaalde functie voldoen aan de randvoorwaarden (2) eIi (3) en boven· 
dien nog continu zijn. Wij zullen nu bewijzen dat 

y=t J J F(x,t)dxd-r: 

P,C,D, 

een continue functie van .1 zoowel als van Xl is. 
Men ziet onmiddellijk dat de aangroeiing van y die correspondeert met 

de aangroeiing 6.1 van .1 in absolute waarde kleiner is dan: 

I (t, + I:::. t,)2 - t~ I m 

waarin m een getal is dat grooter is dan de -grootste absolute waarde die Y o 
bereikt, daar de overeenkomstige -aangroeiing van het integratie gebied is 
{(.l + 6 .l)2--r12). Door de aangroeiing 6.1 klein genoeg te kiezen, kan 
men dan de absolute waarde van de aangroeiing van y zoo klein maken 
als men wenscht, zoowel voor 6.1 positief als negatief; y is dus een 
continue functie van .1. 

Geeft men Xl een aangroeiing 6Xl dan verkrijgt y een aangroeiing die 

kleiner is dan: 2 t,ll:::.x,1 m. 
2V2 

Ook deze aangroding van y kan, door 6 Xl klein genoeg te kiezen, zoo 
klein gemaakt worden als men wil, zoowel voor 6 Xl positief als negatief; 
y is dus een continue functie van Xl, als Y o begrensd is, dus indien de 
uitwendige kracht per eenheid van lengte begrensd is. 

Men heeft dus het resultaat: Het trillingsvlak is continu in Xl en .1 

indien de uitwendige kracht per eenheid van lengte begrensd is, daar dan 
de, binnen het gebied G gegeven, functie Y 0 begrensd is, evenals de voort· 
zetting van Y 0 buiten G door spiegeling in de + .·as en in de rechte door 
L evenwijdig aan de + .·as. 

De ~n § 2 voor y afgeleide functie (formule 4) is een gladde functie 
d.w.z. de partieele afgeleiden van y naar Xl en .1 zijn continu. 

Voor ~y vonden wij in § 2: 
vx, 

:;1 =t jdtIYo(-t+x,+t"t)- Yo(t+x,-t"t)l 
o 

en hiervoor kan men schrijven: 



SNAAR ONDER INVLOED VAN EEN UITWENDIGE KRACHT 15 

Is °à~o een begrensde functie en is \ ~~o \ < m' dan is de aangroeiing 

oy b.. .. A kl · d 2 II D. XI , van ~ IJ een aangroeIIng u. Xl van Xl emer an m . 
u~ ~2 

De aangroeiing van ~y kan zoo klein gemaakt worden als men wil door 
uXJ 

D, Xl klein genoeg te kiezen. 

Voor ~y vonden wij in § 2: 
ull 

T, 

~ =j-J dl I YO(-l+XI +ll.l)+ YO(l+Xt-ll. l )!. 

o 
T, 

De aangroeiing van den eersten term: t J d 7: Yo (-7: + Xl + 7:10 7:) 

o 
die het gevolg is van een aangroeiing D, 7:1 van 7:1 is: 

't't+6.T1 T'1 i.I dl Yo (-7:+XJ +ll +D.ll.l)- tJ dl YO(-l+XI +7: t .t)= 

o 0 

~+ 6~ ~ 

=~t J dt Yo (-l+XI+ll+D.tl.r) - t J dt YO(-t+XI+ll+D. tl.l)~ + 

o 0 

~ ~ 

+~tJ dl YO(-l+XI+ll+D.lJ.l)-t.Fdl YO(-t+XI+ll.l)~. 
o 0 

Voor den eersten term kan men schrijven: 

en dit is in absolute waarde kleiner dan t D, 7:1 m. dus is zoo klein als men 
wil. door D, 7:1 klein genoeg te nemen. 

Voor den tweeden term kan men schrijven: 

T, 

t J dl I Yo (-l+XJ +lJ +D.ll.l) - Yo (-l +XI +lJ.l)!. 

o 

De vorm tusschen accolades is een aangroeiing van Yo (x. 7:) als men X 

een aangroeiing D, 7:1 geeft en nadert dus tot nul met D, 7:1. als Yo (x. 7:) een 
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continue functie van x is. Laat men dus t::,..1 tot nul naderen dan nadert 
'1", 

ook de tweede term tot nul en t J d. Yo(-. + Xl + .1'.) is dus een 

o 

continue functie van .1 als Y o (x • • ) is begrensd en °à~O is continu. Onder 

'1", 

dezelfde voorwaarden is ook t j' d. Y o(. + Xl -.1'.) continu. waar~ 
o 

uit volgt: 

°Y(X\.l\) 
(h\ 

is continu als Y o (x •• ) is begrensd en continu in x. 

'1", 

De integraal.fd. {Yo(-. + Xl +.1 + t::,. .1 •• ) - Yo (-T+X1 +T1'.)} 

o 
blijft tot nul naderen met t::,. Tl. ook al is de voorwaarde dat Yo (x •• ) 
continu moet zijn niet in alle punten van de lijn X=-T + Xl + Tl vervuld. 
als dit aantal uitzonderingspunten slechts eindig is. 

Men heeft dus het resultaat: 

Oy(x\.ld is continu indien Y o is begrensd en bovendien YO(X.T) is 
01\ 

continu behoudens langs een kromme x = f3 (.) die de rechten 
X=X1 -t- (.1 -T) in een eindig aantal punten snijdt of raakt . 

. Is bijvoorbeeld Y 0 binnen het gebied G continu. maar voor x = 0 en 
voor x = I niet steeds gelijk aan nul. dan vertoont het oppervlak 
y=F(x .• ) dat gelijk aan Y o is binnen G en dat wordt voortgezet buiten 
G door spiegeling van y = Y o (x •• ) in de + T~as en in de rechte door L 
evenwijdig aan de T~as. voor x=o en x= -t- n I (n geheel) disconti~ 

nuïteiten. De meetkundige plaatsen der discontinuïteiten snijden de rechten 
x -t- T=X1 -t- Tl. voor Tl eindig. een eindig aantal malen. Het trillingsvlak 
is dus een glad oppervlak. En dit blijkt ook indien men de functie Yo 
continu voortzet buiten G en de applicaat van het trillingsvlak berekent als 
som van een eindig aantal integralen (zie § 4). die alle als integrant hebben 
de continue functie Y o en die alle ook glad zijn. 

§ 7. Discreetaangrijpende krachten. 

Tot dusver is aangenomen. dat op de snaar werkte een over de snaar 

continu verdeelde kracht. De functie Y o (X. ~) stelde de kracht per eenheid 

van lengte voor. van welke functie aangenomen was dat zij begrensd was 
en slechts discontinu was volgens eenige krommen. 

Wij zullen nu nog beschouwen het geval dat op de snaar werken eenige 
uitwendige krachten alle evenwijdig aan de y~as; elk aangrijpende op de 
snaar in een punt dat met den tijd van plaats kan veranderen. Daar de. de 
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beweging beheerschende, differentiaalvergelijking lineair in Y is en dit ook 
het geval is met een tweede voorwaarde waaraan y zal blijken te moeten 
voldoen, is het trillingsvlak de applicaatsom der trillingsvlakken, die de 
beweging van de snaar voorstellen, indien elk der uitwendige krachten 
alleen op de snaar werkte. 

Wij moeten dus het trillingsvlak van een snaar bepalen , indien op de 
snaar werkt één kracht K(t) evenwijdig aan de y~as terwijl deze kracht 
aangrijpt op de snaar in een punt waarvan de x een eenwaardige functie 
P(t) van den tijd is. 

De bewegingsvergelijking van een massadeeltje der snaar is nu: 

voor de punten op een in het gebied G gelegen kromme k : x = P (t), terwijl 
voor alle overige punten het tweede lid = 0 wordt. 

Deelt men beide leden der bewegingsvergelijking door P d x, dan wordt 
deze vergelijking: 

voor de punten waarin geen uitwendige kracht aangrijpt; voor de punten 

op de kromme k: x = P (t) = P ( :) wordt de bewegingsvergelijking: 

02y 02y _ K(t) . 
Ol2 - dx2 - Pdx' 

Daar d x tot nul nadert, wordt het tweede lid der bewegingsvergelijking 
voor de punten op k oneindig groot. 

Nu ' kan men volgens den gedachtengang van ,CHRIS·TOFFEL voor de 
punten op de kromme k: x = P (t) een betrekking afleiden waaraan de 
applicaat van het trillingsvlak moet voldoen. 

Zij 01 een punt van k met coördinaten x en t en O2 een tweede punt 
van k in de nabijheid van Ol en met de coördinaten x + dx,t + dt ·en 
zij Yl de applicaat van het trillingsvlak aan de eene zijde van Ol O2 en Y2 
de applicaat aan de andere zijde, dan heeft men: 

of 

(
OY1 _ OY2) dx= (OY2 _ OY1) dt . 
OX OX ot ot . (a) 

Past men nu op het snaarelement. waarop de uitwendige kracht K(~) 
van Ol tot Q2 werkt, toe de stelling dat de toename van de hoeveelheid 
van beweging gelijk is aan de impuls, gegeven aan dit snaarelement door 

2 
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de uitwendige krachten. dat is door K(t) en door y componenten van de 
spanningen in de uiteinden van het snaarelement. dan vindt men: 

edx (à Y2 
_ OY1) = K(t) dt + p (a Y1 _ àY2

) dt . (13) 
àt dt ax àx 

Door gebruik te maken van (a) kan men den laatsten term vervangen 
door: 

P (à Y2 _ àY1) ~ 
àt àt dx 

p 
en de betrekking (13) wordt na deeling door P en vervanging van -

e 
door a 2 

(y) 

Uit (a) en (y) volgt: 

àYl àY2 _ a 2 K (t) 

ax - àx - P ~ ( ~: y -a 2 r • (<5) 

Uit (y) en (à) volgt dat ~~ en ~! of minstens een van beide in het 

punt Q der kromme x=f3(t) een eindigen sprong maken. waaruit volgt 
dat het trillingsvlak boven x = 13 (t) een scherpen kant vertoont. 

Wij zullen nu aantoonen dat de vroeger gevonden oplossing (4) . mits 
behoorlijk toegepast. ook nog in het geval dat op de snaar werkt één uit~ 
wendige kracht. het trillingsvlak levert. 

Ligt het punt PdXl .• d op k : x= f3(t)=f3 (:) dan moet Y voldoen aan 

(y) en (b). ligt P l niet op k dan moet Y voldoen aan de partieeIe diEf. 
vergelijking: 

à2 y à2 y_ 
à-c2 - àx2 -0. 

Wij zullen eerst bewijzen dat aan deze laatste vergelijking voldaan 
wordt door: 

g 

waar g voorstelt het oppervlak gevormd door de algebraïsche som der 
rechthoeken PIAlP2B2,-P2A2P3B3 + P3A 3P4 Bç - enz. voor zoover 
deze rechthoeken binnen G liggen. 
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Iedere rechte evenwijdig aan de x~as snijdt de omzooming van g in 2 
punten xl en x" (die kunnen samen vallen). Ligt er tusschen deze 2 punten 
geen punt van k dan is: 

Ligt er tusschen xl en x" één punt van k dan is deze integraal: 

K (-~-) 
P (zie fig. 5). 

De waarde der integraal wordt dus na uitvoering der eerste integratie: 

Is 

dan is: 

y=Kl ("2)-Kl ("3)-K I ("4) + Kl ("5)' 

De " coördinaat "2 van het snijpunt "2 van de kromme k : x = f3 (:) en 

P, de rechte PI BI : " + x = "1 + xl is de tusschen 

Fig. 5. 

nul en 1 gelegen wortel der vergelijking: 

"2 is dus een functie van "1 + Xl' Op over~ 
eenkomstige wijze ziet men, dat "3 en "5 ook 
functies zijn van "1 + Xv terwijl "4 een functie 

is van "1 -Xl' 

De boven gevonden waarde van y is dus een 
som van een functie van "1 + Xl en een functie 
van "1 -Xl en dus volgens D'ALEMBERT een 
oplossing der vergelijking: 

(Fg (Fg _ 1). 
(}r2 - ox2 - O 

1) Het bestaan der tweede afgeleiden kan worden aangetoond op dezelfde wijze als in 

§ 6 het bestaan der eerste afgeleiden. 
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Wij zullen nu aantoonen dat de oplossing (9): 

y=tffKf;) dxd, 
g 

voldoet aan de voorwaarde (r). waartoe wij (y.') eerst zullen omzetten op 
de veranderlijken x en -r in plaats van x en t. zij wordt dan: 

(r') 

Wij nemen aan dat PI ligt op k en bepalen à%r2 overeenkomende met een 

verplaatsing van P~ naar Q waarbij d -r = PI Q (zie fig. 6). De functie Y2 

k 

T 

y, 
y, 

Fig. 6. 

gegeven door bovenstaande formule. krijgt nu 
een aangroeiing bij PI en een afname bij S. 
Daar de afname van Y2 bij S gelijk is aan de 
afname van YI bij S behoeven wij ter bepaling 
van: 

OY2 OYI 
"Tt- a;-

alleen te letten op hetgeen bij PI zelf gebeurt. 
De toename van Y2 bij PI is gelijk aan het 

K(~) 
product van a en de projectie van PI R 

2P 
op Q PI Q'. de afname van YI bij PI is gelijk 

K(~) 
aan het product van a en de projectie van 

2P 
PI R' op Q PI Q'. Noemt men nu f. de hoek tusschen de kromme k en de 
-r~as dus: 

L.. f.= L.. RPI Q= L.. R' PI Q' 

dan volgt gemakkelijk: 

àY2 _ OYI _ K (~ ) cos f. [ t V2 _ t V2 J-
àT OT - 2P sin (1350 -e) sin (45-e) -

K(~) K(_t) 
a - 2 sin e a tg f. 

-~c-'-cos e "= ---=--
2P (cos2 e-sm2 e) P tg2 e-l 

hetgeen juist formule (r') is. 
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N u volgt nog een reeks voorbeelden. 

§ 8. De uitwendige kracht is constant. 

Nu volgen eenige voorbeelden, waaruit men zien kan hoe men met 
behulp der drie hierboven afgeleide formules 8, 9 en 10 de gedaante van 
het trillingsvlak kan bepalen. Wij beginnen met het geval dat de ontbondene 
in de y richting van de uitwendige kracht per eenheid van lengte Yo (x, 7:), 
een constante is en zullen achtereenvolgens de 3 formules toepassen. 

De vergelijking, die opgelost moet worden, is nu: 

(11) 

Duidt men door Y" Yn' Ym enz. aan de waarden van de applicaat van 

IV M 

Fig. 7. 

D, 
Fig. 8. 

het trillingsvlak in de gebieden I, 11, 111 (zie fig . 7) dan vindt men door 
toepassing van formule (10) : 

Y' =/(PI Cl DI)=tff Cdxd'l= ;f f dxdr= 

~~~ ~~~ 

C = 2' XI (27:1 - XI) Hyperbolische paraboloïde, zie 6g. 8. 
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YIV =/(P. C.D.)-l(A I C I D 2)-/(B I C2 D.)= 

C 
= 2 !ri-(rl - xI)2-(rl + x.---'-l)2! = 

= ~ !-ri-2xi+2lr.+21xl-i2!=; ~~ -(rl-1)2-2 (XI-~ J~: 
elliptische paraboloïde. . 

C C = 2 ! 2rl xl-xi- 4 rl x.-4xI1l = 2 XI (-xl-2 rl + 41) 

hypo paraboloïde. 

= ~ (rl - 21)2 parabolische cylinder. 

Past men de tweede methode toe, dan heeft men: 

Y=tff Cdxdr= ~J J dxdr= <; g 

9 9 

als men door g aanduidt de algebraïsche som der rechthoekenpp Ap Pp+. Bp 
met het teeken + voorzien indien p is oneven en met het teeken - als p 
is even, vermeerderd met -+- de oppervlakte van driehoek Pq Cq Dq (zie 
fig. 1) waarin, als Pq in 11 of 111 ligt, deze laatste driehoek vervangen moet 
worden door een trapezium en als Pq in IV ligt door een vijfhoek. 

Vermeerdert men r1 met 21 dan blijkt uit de figuur dat aan g twee recht
hoeken toegevoegd worden die gelijk zijn, maar tegengesteld teeken hebben, 
dus is de fl voor deze 2 punten (met dezelfde x) gelijk, dus: 

De functie y is dus periodiek in r met periode 21. Wij behoeven dus het 
trillingsvlak slechts te bepalen voor het eerste deel van G waarvoor 

O<r<21 

en daar het vlak loodrecht op 0 L in het midden 01 van 0 L een vlak 
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VAN EEN UITWENDIGE KRACHT. 

Fig. 10. 

Kon. Akad. Wetensch ., Verhandelingen (Eerste Sectie), Dl. XVI, No. 3. 
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van symmetrie is voor de snaar en voor de kracht. is zij het ook voor het 
trillingsvlak. Daar bovendien. zooals direct zal worden aangetoond. het 
vlak 1: = Z ook een vlak van symmetrie voor het trillingsvlak is. behoeft 
men het trillingsvlak slechts te berekenen voor de gebieden I. 11 en IV. 
Ligt P1 (Xl' 1:1) in driehoek SM N. dan bestaat het gebied 9 alleen uit 
vijfhoek P1A 1 C'lD'lB1. waarvan de oppervlakte is 2xd/-xd (recht~ 

't 

A, 

, 
P, 

P, 

Fig. 9. 

hoek P1A 1P2 B1) verminderd met de 
oppervlakte (1- 1:1) 2 (het driehoekig 
deel van den rechthoek dat onder de 
x~as ligt). Is P' 1 het spiegelbeeld van 
P1 in de rechte 1: = 1 dan is de opper~ 
vlakte van de bij P' 1 behoorende 9 ook 
de oppervlakte van een rechthoek die 
gelijk is aan P1 Al P2 B1 verminderd 
met een driehoek die tot oppervlak heeft 
(2/-1:1 -1)2. De oppervlakken 9 van 
P1 en P' 1 zijn dus gelijk. 

Evenzoo voor de andere liggingen 
van P in 11 of III of I. Door de opper~ 
vlakte van 9 uit te rekenen. vindt meI). 
voor · YI' YII en YIV dezelfde waarden 
als hierboven. 

Ik ;voeg toe een afbeelding (fig. 10) van een model van één periode van 
het trillingsvlak. welk p10del een tiental jaren geleden gemaakt werd ten 
behoeve van mijn onderwijs aan de T. H. S. te Delft. 

Ten slotte ,kan men ter oplossing van vergelijking (11) de eers,t aange~ 
geven methode toepassen (verg. 8). De constante C in het tweede lid moet 
daartoe vervangen worden door een functie F(x.1:) ,zoodanig. dat het 
oppervlak Y =F(x. 1:) de 1:~as en de rechte door L evenwijdig aan de + 1:~as 
tot symmetrie assen heeft. terwijl de functie F (x. 1:) voor 0 < X < 1 gelijk 
is aan C. 

'Voor F (x. 1:) moet nu .genomen worden eX (x) waa1"bij X (x) gelijk is 
aan 1 voor 0 < x < 1 en waarbij 0 en L middelpunten zijn van de lijn 
Y=X(x). De lijn Y=X(x) bestaat dan uit een reeks segmenten elk lang I. 
alle evenwijdig aan de x~as en beurtelings onder of boven de x~as gelegen 
op een afstand één. 

Wij kunnen nu formule (8') toepassen. want x(x) is een oneven 
periodieke functie: 

,,="" nnx 
X (x) = ,,:1 bIl sin -Z- 1). 

1) Het Is niet noodig bIl te bepalen maar men vindt er voor bIl = ~ als n = oneven; 
n,. 

bIl = 0 als n even is. 
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Past men nu ter bepaling van het trillingsvlak toe formule (8') dan 
vindt men: 

y = cg ] dr J +x,-". dx n~~ b
n 

sin n 7 x 

o -"',+",,+'" 

C 
"., 

n=OO b i nnx J nn 
2 

:2 2 _n - sin - --.!. dr sin - (rl-r) = 
(12) n=1 nn i i 

0 

C n=OO 2bn F(1 nnrl) . nnXI 
2 :2 -- -cos - - SIn--= 

n=1 n2 n 2 i i 

Het trillingsvlak is dus de applicaat som van drie cylinders; de be
schrijvenden van den eersten cylinder zijn even~ijdig aan de r-as; de 
beschrijvenden van den tweeden cylinder zijn evenwijdig aan de rechte 
y = o. x + T = O. de beschrijvenden van den derden cylinder zijn evenwijdig 
aan de rechte y = O. x - T = O. De laatste twee cylinders hebben in het 
vlak T = 0 dezelfde richtkromme; de applicaat van deze gemeenschappelijke 
richtkromme is de helft van de applicaat van de richtkromme in r = 0 van 
den eersten cylinder en is tegengesteld van teeken. 

Differentieert men de uitdrukking: 

C n=OO i2 nnx 
-2 :2 2 bn 2"2 sin -i-

n=1 n n 

tweemaal naar x dan ontstaat: 

c 
- - 2X(x) 

2 

hetgeen voor 0 < x < I voorstelt - C. 
De functie. voorgesteld door bovenstaande reeks. is dus voor 0 < x < i 

een functie van den tweeden graad in x en daar zij continue functie is en 

nul wordt voor x=o en x=l is zij: ~ x(l-x). 

De vergelijking van den eersten cylinder is dus: 
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De richtkromme van den tweeden en derden cylinder bestaat uit een 
reeks continu aan elkaar sluitende paraboolbogen. 

Voor O<x<l is de paraboolboog: y=tx(x-l), de andere verkrijgt 

men door spiegeling in 0 en L. 
Men vindt nu hieruit voor de applicaten van het trillingsvlak in de 

ondergebieden I, 11, IV enz. dezelfde uitdrukking als boven. 
Men heeft echter bij het afleiden van vergelijking (12) als eerste stap een 

reeks geïntegreerd, door de som te nemen van de integralen van de termen, 
en daar de reeks niet uniform convergent is, is het niet zeker dat dit 
veroorloofd is. Men kan echter van de vergelijking (12) direct aantoonen 
dat zij aan alle voorwaarden voldoet. Men ziet n.l. onmiddellijk, dat de 
eerste cylinder voldoet aan de differentiaalvergelijking (11), aan de rand~ 

voorwaarden (2) en aan de randvoorwaarde ~~ =0 voor -r=0. 

De tweede en de derde cylinder voldo~n elk aan de differentiaalverge~ 
lijking zonder tweede lid en samen aan de randvoorwaarden (2) en aan 

de randvoorwaarde ~~ = 0 voor -r = O. De drie cylinders samen voldoen 

aan (11). (2) en (3) 1). 

§ 9. De uitwendige kracht is een functie van -r alleen. 

Als tweede vool'beeld nemen wij het geval dat de · te integreeren 
differentiaal vergelijking i~: 

en passen de eerste methode van § 3 toe, waarbij het tweede lid vervangen 
wordt door een functie F (x, -r) die voor 0 < x < I identiek is met F (-r), en 
zoodanig dat het oppervlak y=F(x, -r) tot symmetrie assen heeft de + -r~as 
en de rechte door L evenwijdig aan de + -r~as. Hiertoe schrijven wij voor 
F(x, -r) het product: F(-r) X(x), waarbij evenals in de vorige § X(x) voor~ 
stelt een functie van x die 1 is voor 0 < x < I en waarbij de lijn y = X (x) 
tot middelpunten heeft de uiteinden 0 en L van de snaar. 

Wij kunnen nu tot bepaling van het trillingsvlak toepassen vergelijking 
(8) en vinden dus: 

7 1 Xt+T'l-':' 'T. 

g = t J drJ F(l) X (x) dX=t.f F(-r) d-r IV' (XI + tl-T)-V' (XI-tl +1')1 
o x,-':", +"" 0 

1) Voor een andere afleiding van vergelijking (12) zie: VERSLUYS, K. A. v . W. te 
Amsterdam, Proceedings Vol. XXXIV, 1931. A solution of the equation of the vibrating 
string , § 1. 

VERSLUYS. ChrilStiaan Huygens. Vlakke ongedempte triIIin~en van een snaar in een 
evenwijdig krachtveld. I. 

Christiaan Huygens. 8ste jaargang. Vlakke en ongedempte triIIingen van een snaar 
in een evenwijdig krachtveld. 111. 
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waarbij 1p(x) een integraal is van X(x) zoodat y=1p(x), bijv. voor 
O<x<l, voorstelt de rechte 2x--2y=l, terwijl de y-as en de rechte 
door L evenwijdig aan de y-as, assen van symmetrie van de lijn 
y=1p(x) zijn. 

Wordt de voor de applicaat van het trillingsvlak gevonden waarde 
partieel geïntegreerd, waarbij F (T) geïntegreerd wordt en 

gedifferentieerd, dan wordt de applicaat van het trillingsvlak 

.,., 

+ t J FI (f) Ix (XI + fl-f) + X (XI-fl + f)l df. 

o 
.,. 

Hierin stelt FdT) voor J F(T)dT, zoodat de eerste term zoowel voor 

o 
T=O als voor T=Tl nul wordt en er blijft 

.,., 

y =t J FI (f) Ix (XI + fl-f) + X(XI-ll + fH dl'. 

o 

Hierin vervangt men Tl-T door r, de grenzen van T' zijn dan Tl en 
o en de uitdrukking voor de applicaat wordt 

.,., 

y = tJ FI (f l - f/) Ix (XI + f') + X (XI -f'H df'. 

o 

Merken we nu op, dat het oppervlak 

(y, Xl en T' zijn de loop ende coördinaten) bestaat uit . vierkante platte 

vlakken met de zijden der vierkanten gelijk aan ~ waarbij alle vierkanten 
V2 

evenwijdig zijn aan het vlak y = 0 op afstanden + 1 of - I, terwijl de 
applicaat voor de driehoekige gebieden nul is. De waarden der applicaten 
van het deel van het oppervlak dat boven het gebied ligt, zijn aangegeven 
in fig. 11. Splitst men nu de integratie 

.,., 

tJlx (XI + f') + X (XI -f')! FI (fl -f') df', 

o 
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bij constante x I' in een integratie van T 0 tot Tl (zie fig. 11), van 1''1 tot 1"2' 
enz. tot 1'1 toe, dan is de integrant voor het interval T 0 tot Tl gelijk aan 
+ F 1 (1'1 - T), voor het interval 1" 1 tot T 2 nul. voor het interval T 2 tot 1"3 is 
de integrant -F1 (1'1 -T), enz. M.a.w. indien men integreert van 1"=0 

T 

o 

~~~------~---s 

Fig . 11. 

tot T = Xl' dan is de integrant + F 1 (1'1 - 1"); 
loopt 1" van Xl tot 1-XIo dan is de integrant 
nul. loopt T van I-Xl tot I + Xl, dan is de 
integrant - F 1 (1'1 -1"). Is verder bij definitie 

j':'F1(X)dX I F2(xd, dan wordt de applicaat 

o 
van het trillingsvlak 

y=F2(1'd- F 2(1'1- xd-F2(1'1 +X1-l) + 

+ F 2('l1 --:-X1-l) +F2(1'1 + Xl -21)- ...... 

terwijl voor de laatste bovengrens 'l' = 1'1 en 
dus de laatste integraal F 2 (0), dus 0 wordt. 

Het trillingsvlak is dus de applicaatsom van 
een eindige reeks cylinders. De eerste dezer 
cylinders y = F 2 (1') heeft zijn beschrijvenden 
evenwijdig aan de x~as. De beschrijvenden der 
volgende cylinders zijn afwisselend evenwijdig 
aan de rechte y = 0, X = l' of evenwijdig aan 
de rechte y=O,x=-1'. Alle cylinders hebben 
tot richtkromme in het vlak X = 0 de kromme 

y = F 2 ( 1') , al of niet gespiegeld in de 1'~as en opgeschoven in de 
+ 1'~richting over een afstand pI, p = 0, I, 2, ...... Alle cylinders raken aan 
het vlak y=Ol). 

2e oplossing van (13). 

Past men de derde der gegeven oplossingsmethoden toe (§ 4) ter op~ 
lossing van de vergelijking (13), en breidt men F (1') buiten G uit door 

Tl 't"t+xi-'t' 

overal aan de integrant van t J dl] F(x, 1') dx de waarde F(1') 

o -'1",+ ... ,+'1" 
toe te kennen, dan vindt men door toepassing van vergelijking (10) voor de 
applicaat van het trillingsvlak: 

1 ) Voor een ander bewijs zie: 
VERSLUYS, Vlakke ongedempte trillingen enz. Ouistiaan Huygens, lle jaarg. 

p.32-33. 
VERSLUYS, K. A. v. W. te Amsterdam, Proceedings, Vol. XXXIV, 1931, A SOlutiOll, 

etc. § 2. 
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jerl --r) F (-r) d-r-j-"(-rl-XI--r) F(-r) d-r-

o 0 

- j+",-I (-rl + xI-l--r) F(-r) d-r + ... 
o 

Door partieele integratie ziet men gemakkelijk dat: 

':' 1 Tt T't 

j'(-rl--r) F(-r) d-r =.f d-rJ F(-r) d-r = F2 (-rl)' 

o 0 0 

waardoor de applicaat van het trillingsvlak wordt: 

y=F2 (.d -F2 (.l-xd -F2 (.l + x1-l) + ... .... .. .. . 
hetgeen juist het resultaat is dat we ook volgens de eerstgebruikte 
methode vonden. Alle cylinders. welker applicaatsom genomen moet worden. 
zijn glad. Het trillingsvlak. als applicaatsom van een eindig aantal gladde 
oppervlakken. is eveneens glad. ook al is het tweede lid van (13) . F (.) . 
zelf discontinu doch integreerbaar. 

§ 10. De uitwendige kracht is een functie van x alleen. 

Wij zullen nu het trillingsvlak bepalen indien de differentiaalvergelijking 
(1) den vorm aanneemt: 

(14) 

en nemen eerst aan dat F(x) voor x tusschen 0 en I een functie voorstelt 
die als Fourier~reeks geschreven kan worden. zoodat men heeft 

00 nnx 
F (x) = ":1 b" sin -/- • 

waardoor F (x) tevens uitgebreid is buiten 0 L door spiegeling in 0 en L. 
De vergelijking voor de applicaat van het trillingsvlak in het punt 
P l (Xl' .1) is volgens § 3 

y= t j'd-rj' +T,-~ "~I b,. sin _n_7_x dx. 

o X l -Tt +':'" 
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Nemen wij nu nog aan, dat de reeks onder het integraalteeken term voor 
term mag worden geïntegreerd, dan krijgt men : 

Tl 

Y = t J dl n~1 !n ~ ~ cos nln (XI - II + 'l) - cos "In (XI + 'll - 'l) ~ = 
o 

waarbij F2(X) voldoet aan de voorwaarden dat 

d 2 F2 (x) 
- dr = - F(x) en F 2 (O)=F2 (l)=O. 

Is F(x) een RIEMANN~integreerbare functie van x en is F 2(X) de tweede 
integraal van -F(x), die tevens nul wordt voor x = O en voor x = l, dan 
ziet men onmiddellijk in, dat 

(15) 

een oplossing is van (1) die tevens aan de randvoorwaarden (2) en (3) 
voldoet, en wel onafhankelijk van de omstandigheid of F(x) te schrijven 
is als een Fourier~reeks en of deze term voor term te integreeren is. Het 
trillingsvlak is dus de applicaatsom van drie cylinders die alle glad zijn, 
zoodat ook het trillingsvlak een glad oppervlak is. 

De betrekking dat F 2 een tweede integraal is van - F(x) , drukt uit, 

dat d;~2 = -F(x) en dit zegt, dat in ieder element van de snaar er 

evenwicht is tusschen de in dat element aangrijpende kracht P F( x )d x 

(evenwijdig aan de y~as) en de resultante p~~2 d x der ontbondene in de 

y~richting der beide spanningen die optreden in de uiteinden van het 
element. 

Hierbij is aangenomen dat de x~componente van de spanning gedurende 
de geheele beweging in elk punt van de snaar constant en wel Pis. 

Men kan ook nog op de volgende manier inzien dat (15) de oplossing 
van (14) is, door toe te voegen twee beginverplaatsingen y=F2(x) en 

y = -F2 (x), waarin y = F 2(X) = -JJ F( x )d x 2 den vorm van de snaar 

is, als deze in rust is onder invloed van de er op werkende continu verdeelde 
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kracht per eenheid van lengte P F (x). Daar de uitwendige krachten juist 
in evenwicht zijn met de spanningen in de snaar als de vorm van de snaar 
y=F2(X) is, zal de snaar onder invloed van de uitwendige kracht en de 
initiaalverplaatsing y = F 2 (x) in rust blijven en het trillingsvlak van de 
snaar is in dit geval dus de cylinder y = F 2 (x). De beginverplaatsing 
y=-F2(x) geeft volgens O'ALEMBERT een beweging met vergelijking 

y = - t F 2 (X+1') - t F2 (X-1'), 

zoodat het geheeletrillingsvlak is: 

y =F2 (x) - t F2 (X+1') - t F2 (x- 1'). 

De nu gevolgde oplossingsmethode kan ook toegepast worden in het 
geval dat de snaar niet continu belast is, maar trilt onder invloed van eenige 
l' constante, discreet aangrijpende, krachten, waarbij de 

M 

abscissen der aangrijpingspunten constant zijn. Voor 
de beginverplaatsing y=F2(X) moet nu genomen 
worden de vorm, die de snaar aanneemt als zij in rust 
is onder invloed van de uitwendige krachten. 

Het trillingsvlak is periodiek in T met de periode 21. 

§ 11. Het tweede lid der vergelijking (1) is een 
functie van x en T. 

Voorbeeld I. 

De uitwendige kracht is, voor T constant, voor 
het segment O;S; x ;S; a < I gelijk aan F per eenheid 
van lengte en voor het segment a ~ x ~ I gelijk 

aan nul. maar a = f3 t =l T. Ter bepaling van de 
a 

t!----;---~-I applicaat van het trillingsvlak in de verschillende 
o L ondergebieden van G gebrUiken wij de tweede in § 3 

Fig. 12. behandelde methode. De ondergebieden van G zijn 
onderscheiden door Romeinsche cijfers zooals aangegeven is in fig. 12. 

In de figuur is aangenomen, dat t < I < t. Men vindt nu gemakkelijk: 
a 

yr =0: 

F [.J2 (1'-X)2 . . 
yu = 2 P a2 _ fJl ' parabohsche cyhnder: 

ym = 2
F
p ( a2! ~ -x) x, hyperbolische paraboloïde: 

2 F [.J2 (1- x) (1' -I) . .. 
yrv = p a2 _ lP , hyperbolIsche parabolOlde: 

yv = {p ~ (a2~~-x) x_f3
2 

(1~~p21)2~. 
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De verschillende applicaten van het trillingsvlak in de verschillende 

ondergebieden zijn verkregen door 2~ te vermenigvuldigen met de opper~ 
vlakken van rechtlijnige figuren; de coördinaten van de hoekpunten dezer 
figuren zijn lineair afhankelijk van de coördinaten van het punt PI> waarvan 
men de applicaat uitrekent .De applicaat is dus quadratisch in de coördi~ 
naten van Pl' m.a.w. de deelen van het trillingsvlak zijn quadratische 
oppervlakken. Men controleert gemàkkelijk dat deze quadratische opper~ 
vlakken glad aan elkaar sluiten. Langs de grenzen der ondergebieden 
verspringen de tweede afgeleiden van de applicaat y. De lijnen waarlangs 
de tweede afgeleiden verspringen ~ zijn lijnen waarlangs de kracht verspringt 
of evenwijdig aan de 45 0 en 1350 lijnen. 

al 
Is l' grooter dan L L 2 = P dan is het trillingsvlak periodiek in l' met 

periode 21. 

Voorbeeld Il. 

De krachtverdeeling is zooals is aangegeven in onderstaande figuur 13. 
zoodat op de snaar werkt binnen het parallelogram 0 Ll L3 L2 een kracht F 

T 
L, 

M 

per eenheid van lengte. Deze krachtverdeeling komt 
overeen m~t het geval dat zich met constante snelheid 
een last van constante lengte over de snaar beweegt 1). 
De figuur is geteekend voor het geval dat op het 
oogenblik l' = 0 de belasting begint de snaar te be~ 
treden en op het oogenblik l' = L L3 de snaar geheel 
heeft verlaten. Zij nu 0 het trillingsvlak behoorende 
bij het in het vorige voorbeeld behandelde geval en 
y=O(x.'r) zijn vergelijking. Zij het oppervlak 0' 
verkregen door het oppervlak 0 te verschuiven in de 
+ 'r~richting over den afstand q = OL1• terwijl de 
applicaat van 0' nul is voor l' tusschen 0 en q. dan is 
de applicaat van 0' voor l' > q: y=O(x. 'r-q). De 

O~-~I--~L-x vergelijking van het trillingsvlak is nu 

Fig. 13. y = 0 (x. T) - 0 (x. T - q). 

Het trillingsvlak is dus voor l' > LL3 periodiek in l' met periode 21. Is 

OLl = LL2 = ~l = 2 I dan is voor l' > 2 ~I de applicaat van het trillings~ 
vlak nul. 

Voorbeeld lIl. 

Op de snaar werkt in een punt A een constante kracht k evenwijdig aan 

1) VERSLUYS. Wis- en Natuurkundig Tijdschrift. Deel 6. 1931. Vlakke ongedempte 
trillingen van een snaar. onder invloed van een zich langs de snaar eenparig bewegende 
kracht. 
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de y~as; het punt A beweegt zich met constante snelheid fJlangs de snaar 1). 
De beweging van het punt A wordt weergegeven door de rechte 0 L2 

(zie fig. 14); tg 0 L 2L =l. Door dit geval als een grensgeval te be~ 
a 

R 

G 

~----6---J: 
L 

Fig. 14. 

schouwen van de oplossing van het vorige voorbeeld, 
vindt men een eerste oplossing. Het hier behandelde 
geval ontstaat uit het geval van voorbeêid 11 door 
q = L 1 0 tot nul te laten naderen, terwijl men, om 
niet een kracht nul te krijgen, de kracht F per eenheid 

van lengte, vermenigvuldigd met I. q, constant laat 
a 

blijven; m.a.w. de kracht per eenheid van lengte stijgt 
omgekeerd evenredig met q. De totale, op de snaar 

werkende, kracht blijft dus constant daar I . q de 
a 

lengte is waarover de kracht maximaal werkt. Nu was 
de vergelijking van het trillingsvlak van voorbeeld 11: 

_ 0 ( ) 0 ( ) _ 0 (x, l- q) - 0 (x, l) y- X,l - X,t-q -q . . 
-q 

Laat men hierin q tot nul naderen, dan verkrijgt 
men als vergelijking van het trillingsvlak voor het 
geval van een, in een punt A aangrijpende, kracht K : 

ao 
y=Ör' 

I h F d Kab" a s men ierin vervangt oor - - waar IJ 
q fJ 

y = 0 (x, l) het trillingsvlak behoorende bij voorbeeld I is. Men vindt door 

differentiatie naar l en vervanging van F door K; van de waarden in 

voorbeeld I, gevonden voor de applicaten van het trillingsvlak in de ge~ 
bieden I. 11, lil, enz. 

K afJ 
yn= P a2-fJ2 (l-X); 

K a 
ym = P a+fJ x ; 

2K afJ 
yIV = P a2 _ fJ2 (1- x) ; yv = ~ ~a ~ fJ x- a2 a.: fJ2 (l + X)~; enz. 

Daar het trillingsvlak y=O(X,l), behoorende bij Voorbeeld I glad is, 

is het oppervlak y = à 0 (x, l) continu, zooals behoort, wil het op een 
àl 

1) Wis- en Natuurkundig Tijdschrift, loc. cito 
Wiener Sitzungsberichte, &1. 108, Dl. 11, 1899, RADAcovlé. 
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constanten factor na een trillingsvlak kunnen worden. Men ziet gemakkelijk 
dat de projecties der scherpe kanten op het vlak y = 0 zijn de lijnen 
OL2 , OM, MF, FG, L 2Q , enz. 

Het trillingsoppervlak bestaat uit platte vlakken die continu volgens 
rechte lijnen aan elkaar sluiten. Het, in dit voorbeeld behandelde, vraagstuk 
is reeds vroeger in de Wiener Sitzungsberichte, Bd. 108, Dl. II behandeld 
door RADACOVIC. Hij gebruikt een door RAYLEIGH gegeven methode en 
vond de oplossing in den vorm van een dubbele Fourier~reeks . Hij vindt 
niet dat het trillingsvlak uit platte vlakken bestaat en dat de scherpe 
kanten rechten zijn. 

Voorbeeld IV. (2e oplossing van voorbeeld lil.) 

We passen toe de methode van § 7 en vinden : 

K a ~ 1 1 + XI 1 1 - XI ~ Ka 
ym = 2 P ~ a +,8 - a + ,8 ~ = P (a + ,8) XI ' 

Het gebied IV wordt door de lijn MQ, die antiparallel is met OL2 ten 
opzichte van de 't'~richting , verdeeld in 2 ondergebieden. Ligt PI (Xl ' 't'd in 
het deel van IV links van MQ, dan ligt P2 in II en men vindt voor de 
applicaat van het trillingsvlak in dat deel van het gebied IV (zie fig . 14) : 

Ligt P I (Xl' 't'd in het deel van IV rechts van MQ, ligt dus P2 (X2,12 ) 

in lIl, dan vindt men voor YIV : 

Ka~11-X 11 +XI -21~ Ka . 2Ka,8 ( ) 
Ylv =2P( a-,8 _ . a-,8 ~- P(a+,8)(I-xt)= P(a2-f!2) [-x] , 

zoodat men voor beide deelen van IV dezelfde uitdrukking voor de 
applicaat vindt. 

Zoo vindt men ook voor beide deelen van V dezelfde- uitdrukking voor 
yv , en wel indien PI links van MQ ligt 
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Ligt Pi re<:hts van MQ, dus P2 in lIl, dan vindt men: 

v- Ka ~0 XI _ tI + xl-21~ _ Ka (I-x)_ 
y - 2 P ( a + ,8 a-,8 ~ P (a +,8) -

Ka 
P (a2-,82) I (a-,8) XI-P (rl + xl-21) I. 

Het trillingsvlak bestaat uit deelen van platte vlakken die continu aan 
elkaar en aan den rand aansluiten. De projecties der scherpe kanten op 
het xT-vlak zijn de rechten OL2 , OM, MF, FG, enz. en L20, QR, enz. 
Voor T > LL2 is het trillingsvlak periodiek. 

Wiesbaden, 1936. 
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