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Abstract

In dit proefschrift bestuderen we dynamische systemen afkomstig van vierde orde
conservatieve differentiaalvergelijkingen. De gebruikte technieken combineren vari-
ationele en topologische methoden. De dynamica van deze systemen vindt plaats
op energieniveaus die de faseruimte foliëren. Aangezien banen in drie-dimensionale
energie oppervlakken liggen, kunnen ze beschouwd worden als knopen en vlechten
(braids) op het energieniveau. Daarom identificeren we banen van het systeem met
vlechtwerken in drie dimensies. De ruimte van vlechtwerken valt uiteen in klassen.
We definiëren topologische invarianten voor vlechtwerken die ons in staat stellen
forceringsresultaten voor periodieke oplossingen te bewijzen. Om analytische prob-
lemen met oneindig dimensionale ruimten te vermijden gebruiken we het begrip
van gediscretiseerde vlechtdiagrammen. De variationele structuur van deze syste-
men wordt gebruikt om deze reductie van een oneindig dimensionale ruimte naar
een eindig dimensionale ruimte te bereiken. Elke begrensde oplossing op een regulier
energieniveau van een twist system een aaneenschakeling is van monotone stukken,
en door de extrema wordt gekarakteriseerd. De periodieke oplossingen kunnen
gerepresenteerd worden in een eindig dimensionale ruimte van continue stuksgewijs
lineaire vlechtdiagrammen. Conley index theorie voor niet-gedegenereerde en be-
grensde vlechtwerken blijkt zeer efficiënt te zijn bij het aantonen van het bestaan
van periodieke oplossingen.

Deze techniek wordt gebruikt in hoofdstuk 3 om een partiële ordening, gebaseerd
op forceringsrelaties, te definiëren voor oplossingen van de Swift-Hohenberg vergeli-
jking. Ook wordt het bestaan van oneindig veel periodieke oplossingen bewezen. De
homologische Conley index van oneindig veel vlechtwerken, waarvan de complex-
iteit toeneemt met de dimensie, wordt berekend met behulp van volledige inductie
naar de dimensie.

In hoofdstuk 2 breiden we de Conley index theorie uit naar gedegenereerde
vlechtwerken. In dit geval is het vlechtwerk geen isolerende omgeving, maar is
er een evenwichtspunt van de onderliggende gradient stroming op de rand van de
gedegenereerde klasse van vlechtwerken. Dit probleem wordt opgelost door een
zorgvuldige analyse van de gradient stroming rond dit punt. Door dit resultaat
toe te passen op de Swift-Hohenberg vergelijking kunnen we het bestaan van een
overvloed aan verschillende periodieke oplossingen aantonen en een verklaring geven
voor de numeriek waargenomen bifurcatie-diagrammen.
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