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Samenvatting

Het opblazen van twee meetkundige stromingen

Wiskunde is de taal waarin de natuurwetten zijn geformuleerd. Dit stelt ons in staat
de natuur niet alleen te begrijpen maar ook te beheersen. De moderne wereld met alle
technologie is hierop gebaseerd.

Vaak zal het voorkomen dat we iets willen beschrijven dat verandert in de tijd. Men
zou kunnen denken aan de positie van een geworpen bal, de temperatuur na het aanzetten
van de kachel of het aantal konijnen in een duingebied. Een manier om een systeem waarin
veranderingen in de tijd plaatsvinden te beschrijven is via di!erentiaalvergelijkingen. Een
bekend voorbeeld is de tweede wet van Newton die de versnelling van een object relateert
aan de kracht op dat object. Als we nu precies weten vanaf welk punt en met wat voor
snelheid en in welke richting een bal wordt weggegooid, dan kunnen we precies voorspellen
wat de baan van die bal is door de di!erentiaalvergelijking van Newton op te lossen. De
oplossing van een di!erentiaalvergelijking die een tijdsevolutie beschrijft noemen we een
stroming. We verwachten in dit geval dat we één oplossing (en slechts één) vinden. Per
tijdstip is er immers altijd één positie (en slechts één positie) waar de bal zich bevindt.

Deze eigenschap van de tweede wet van Newton, dat er precies één oplossing is, is
een eigenschap die we verwachten bij meer di!erentiaalvergelijkingen die natuurwetten
beschrijven. Het aantal oplossingen voor een willekeurige di!erentiaalvergelijking is echter
zeer divers en kan veranderen in de tijd. Er zijn zeer simpele voorbeelden van tijdsevoluties
waar op het begintijdstip er een unieke oplossing bestaat, maar na een bepaalde tijd de
oplossing niet goed gedefinieerd is (bijvoorbeeld omdat de oplossing oneindig is geworden).
Dit noemen we het opblazen van een oplossing. Dit proefschrift bespreekt dit fenomeen
in twee specifieke tijdsevoluties uit de natuurkunde en de biologie.

In dit proefschrift bespreken we twee stromingen van oppervlakken. We kijken dus
naar bewegende oppervlakken. De ene stroming is de zogenaamde Willmore Stroming
en de andere stroming is de Warmte Stroming naar Harmonische Afbeeldingen (WSHA).
Deze vergelijkingen komen voor in de biologie en natuurkunde als beschrijvingen van,
bijvoorbeeld, rode bloedcellen (Willmore Stroming) en vloeibare kristallen (WSHA). Beide
stromingen zijn voorbeelden van zogenaamde meetkundige stromingen. Een stroming van
een oppervlak wordt meetkundig genoemd zodra de evolutie van het oppervlak afhankelijk
is van de vorm van het oppervlak zelf. Als voorbeeld zou men de beweging van een ballon
kunnen nemen. De vorm van een ballon zal niet zomaar veranderen. Maar als men een
ballon van vorm verandert, bijvoorbeeld door hem in te drukken, zal hij na het loslaten
weer willen uitdeuken. Er zal verder gelden dat hoe meer de ballon is ingedeukt hoe harder
hij weer zal willen uitdeuken. Net zoals de ballon altijd weer naar zijn oorspronkelijke
vorm terug verandert, geldt dat in de Willmore Stroming en in de WSHA de oplossing
naar een “natuurlijke” situatie stroomt. We zullen nu in het kort beide stromingen en
hun opblaasgedrag beschrijven.
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De Willmore Stroming

De Willmore Stroming is de evolutievergelijking die we behandelen in Hoofdstukken 2
en 3. Voor deze stroming kiezen we als beginsituatie een oppervlak dat niet naar zijn
“natuurlijke” vorm kan veranderen zonder op te blazen. We zullen dit proberen te ver-
duidelijken met Figuur 4.3. Beschouw de kromme in het linkerplaatje van Figuur 4.3 en
draai deze om de horizontale as. De kromme laat tijdens het 360! draaien van de as een
spoor achter zo dat er een ruimtelijke vorm ontstaat. Dit vormt een oppervlak dat lijkt op
een bal (sfeer) waarin nog een rond gedraaide koker is verwerkt. De Willmore Stroming
wil van dit oppervlak één of meer sferen maken en zal dat doen volgens de evolutie rechts.
Men ziet dat de lus wordt dichtgetrokken en daalt om op de z(s)-as in één punt over te
gaan. Het eindresultaat is twee balvormige opjecten die één punt gemeen hebben. Het
feit dat er nu een knik in het oppervlak zit, maakt dat de oplossing (het oppervlak) niet
goed gedefinieerd kan worden en de vergelijking dus opblaast. Het is nu niet de oplossing
die naar oneindig gaat, maar de kromming in de lus.
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Figuur 4.3: Laat een oppervlak gegeven zijn door de kromme links die men draait om
z-as. De evolutie van het oppervlak wordt gerepresenteerd in de afbeelding rechts.

Ons onderzoek stelt de vraag: ,,Wanneer verdwijnt de lus en hoe snel?”. Om hier een
antwoord op te geven maken wij gebruik van twee verschillende methoden: computersi-
mulaties (Hoofdstuk 3) en de methode van consistente asymptotiek (Hoofdstuk 2). Beide
methoden maken gebruik van simplificaties van de Willmore Stroming. In het geval van
de computersimulaties benaderen we de tijd en de ruimte met een eindig aantal punten.
In het geval van de consistente asymptotiek maken we gebruik van een andere benadering,
waar we nu iets specifieker op in gaan.

Uit theorie van de Willmore Stroming weten we dat verschillende plekken op de
kromme in Figuur 4.3 (links) zich verschillend gedragen. Dit zien we terug in Figuur
4.3 (rechts). We kunnen zien dat, terwijl de lus verdwijnt (en een grote verandering
ondergaat), de bal slechts een klein beetje beweegt en niet veel groter of kleiner wordt.
Dit onderscheid in gedrag op verschillende plekken op de kromme zorgt ervoor dat het
mogelijk is op deze verschillende plekken een andere benadering van de Willmore Stro-
ming te nemen. Dit geeft andere oplossingen op verschillende gebieden op de kromme.
Het idee achter de consistente asymptotiek is dat in de gebieden waar deze verschillende
oplossingen elkaar overlappen de oplossingen op elkaar lijken (consistente asymptotiek).
Het feit dat de oplossingen op elkaar moeten lijken in de overlappende gebieden geeft ons
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enkele restricties. Deze restricties geven ons informatie over het opblaasgedrag van de
vergelijking.

In de computersimulaties van Hoofdstuk 3 verdwijnt de lus in eindige tijd. Dit is
consistent met eerdere computersimulaties en geeft meer gewicht aan het vermoeden dat
de Willmore stroming in eindige tijd kan opblazen. De conclusies die we uit de consis-
tente asymptotiek kunnen trekken zijn iets anders. Wat wij vinden met de consistente
asymptotiek is een kromme die opblaast, maar niet met een verdwijnende lus. Of een
kromme zonder lus werkelijk kan opblazen is nog maar de vraag en verdient meer onder-
zoek. De vraag of de kromme met de lus in eindige tijd opblaast hebben we niet kunnen
beantwoorden met de consistente asymptotiek. Dit betekent niet dat we hiermee hebben
laten zien dat de kromme niet in eindige tijd opblaast, maar wel dat dat in ieder geval
niet volgens de meest “intüıtieve” manier gebeurt.

De Warmte Stroming naar Harmonische Afbeeldingen

In Hoofdstuk 4 behandelen we de Warmte Stroming naar Harmonische Afbeeldingen
(WSHA). De WSHA kan gebruikt worden in de studie van vloeibare kristallen. Vloeibare
kristallen bestaan uit langwerpige moleculen en kunnen in een erg versimpelde vorm be-
schreven worden als korte staafjes (allen van dezelfde lengte) in een vloeibare oplossing.
Een volgende vereenvoudiging is om de kristallen niet in drie dimensies, maar in twee
dimensies te beschouwen. Dit is ongeveer de configuratie die we bespreken in Hoofd-
stuk 4. De manier waarop de staafjes zich ordenen wordt beschreven door de WSHA.
Deze stroming kan ook opblaasgedrag vertonen.

Beschouw vloeibare kristallen (staafjes) op een schijf. Laat de ordening op de schijf
rotatie symmetrisch zijn. Dit betekent dat de ordening van de staafjes gelijk blijft als we
de schijf onder een willekeurige hoek draaien. Het is dan voldoende om de staafjes op
één “spaak” van de schijf te bekijken. De staafjes op de spaak zijn zo verdeeld dat het
staafje op r = 0 omhoog staat en het staafje op r = 1 omlaag (zie het linkerplaatje in
Figuur 4.4).

r = 0 r = 1

t = 0

r = 0 r = 1

t = 0.5

r = 0 r = 1
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Figuur 4.4: De evolutie van de staafjes op verschillende tijdstippen. Rond r = 0 wijzen
de staafjes alle kanten op. De oplossing is hier niet goed gedefinieerd en de oplossing
blaast op.

Net zoals in het geval van de ballon en van de Willmore Stroming zal de WSHA de
ordening van de staafjes veranderen naar een meer “natuurlijke” ordening. Deze ordening
is zo dat alle staafjes dezelfde kant op wijzen. Als we er voor zorgen dat de staafjes aan de
uiteinden niet kunnen bewegen, zal deze ordening niet bereikt worden tenzij de oplossing
opblaast. Het opblazen wordt geschetst in Figuur 4.4. De staafjes zullen van rechts naar
links omlaag gaan staan. Er onstaat dan een gebied bij r = 0 waar een opeenhoping van
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staafjes is die allen een andere kant opwijzen. Dit betekent dat de eerste afgeleide van
de hoek die de staafjes maken naar oneindig gaat. De ordening is dan niet goed meer
gedefinieerd en de WSHA blaast dus op.

De zojuist beschreven herordening van de staafjes op een schijf kunnen we zien als
een bewegend oppervlak. Dit doen we door de orientatie van een staafje te identificeren
met een punt op de bol. De herordening van de staafjes op een schijf is dan te vergelijken
met een bewegende schijf over een bol. De situatie die wij bekijken in Hoofdstuk 4 is iets
anders. We eisen geen rotatie symmetrie op de schijf, maar sferische symmetrie op de bol.
Het opblaasgedrag zoals net omschreven blijft echter hetzelfde.

In Hoofdstuk 4 bewijzen we de snelheid waarmee verschillende oplossingen opblazen.
De methode die we gebruiken in dit hoofdstuk is een zogenaamde vergelijkingsmethode.
Met deze methode kunnen we, ondanks dat we niet weten hoe de oplossing eruitziet, de
oplossing van onder en van boven begrenzen met functies die we wel kennen. Omdat we
weten hoe deze functies opblazen, kunnen we er uiteindelijk ook achter komen óf en hoe
de oplossing precies opblaast.

Behalve voor de toepassingen is er ook een wiskundige reden om het opblaasgedrag van
specifiek de Willmore Stroming en de WSHA te onderzoeken. Beide vergelijkingen zijn
standaardvoorbeelden van meetkundige stromingen. De afgelopen decennia zijn er veel
successen geboekt in de wiskunde door gebruik te maken van meetkundige stromingen,
met als wellicht het bekendste voorbeeld het bewijs van het vermoeden van Poincaré met
behulp van de zogenaamde Ricci stroming. Om zulke stromingen te kunnen gebruiken,
is kennis over het opblaasgedrag van belang. De wetenschap hoe de Willmore Stroming
en WSHA zich (kunnen) gedragen, maar ook de kennis van de methoden die dit gedrag
blootleggen, kan nieuw inzicht geven in de studie van opblaasgedrag in andere meetkundige
stromingen.


