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Samenvatting:
Frontinteractie in een
driecomponenten systeem

Patroonvorming is een interdisciplinair onderzoeksgebied in de niet-lineaire we-
tenschappen, waar de traditionele wetenschappen zoals natuurkunde, wiskunde,
scheikunde en biologie samenkomen en ideeën uitwisselen. Patroonvorming wordt
vaak aan de hand van (over)gesimplificeerde reactie-diffusie vergelijkingen bestu-
deerd. Deze vergelijkingen kunnen dan ook als de bouwstenen van patroonvor-
ming worden gezien. Puur wiskundig bekeken zijn reactie-diffusie vergelijkingen
misschien wel de makkelijkste niet-lineaire partiële differentiaalvergelijkingen die
complexe patronen vertonen.

Gelokaliseerde structuren vormen een speciale klasse van oplossingen van reactie-
diffusie vergelijkingen. Dit zijn oplossingen die inactief, ook wel in rust, zijn
behalve in een of meer gelokaliseerde intervallen waar de oplossingen actief zijn.
Denk bijvoorbeeld aan een hart. Dit klopt niet constant, het geeft een klop (actief)
en is dan een periode inactief voordat het weer klopt. Een ander voorbeeld is de
boeggolf die een boot maakt als hij door vlak water vaart. Achter de boot zien we
twee boeggolven (actief) zich door het water voortbewegen (in twee gelokaliseerde
intervallen), terwijl de rest van het water gewoon vlak is (inactief).

De afgelopen decennia is er veel progressie geboekt in het wiskundig begrijpen van
de simpelste gelokaliseerde structuren, welteverstaan de stationaire en de uniform-
lopende fronten en pulsen in één ruimtelijke dimensie. Dit zijn dus oplossingen
die niet variëren in de tijd (stationair) en oplossingen die zich met een constante
snelheid voortbewegen (uniform-lopend). Er is echter nog vrijwel niets bekend
over de interactie tussen dit soort simpele gelokaliseerde structuren, waarbij de
verschillende gelokaliseerde structuren zich dus met verschillende snelheden kun-
nen voortbewegen. Alleen wanneer de structuren ver uit elkaar liggen en alle
componenten van de structuur elkaar zodoende slechts zwak bëınvloeden is er een
sluitende wiskundige theorie. De interessante gevallen waarbij de verschillende
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structuren dicht bij elkaar liggen en al de componenten elkaar zodoende sterk
bëınvloeden, denk bijvoorbeeld aan de botsing tussen twee pulsen, zijn wiskundig
nog grotendeels niet begrepen. Er is echter nog een derde vorm van interactie,
de zogenaamde semi-sterke interactie, hierbij bëınvloeden sommige componenten
van de structuren elkaar op een zwakke manier, terwijl de andere componenten
elkaar op een sterke manier bëınvloeden. De semi-sterke interactie ligt dan ook
tussen zwakke en sterke interactie. Daarom kan het begrijpen van deze vorm van
interactie ook beschouwd worden als de volgende noodzakelijke stap richting een
wiskundige theorie over de interactie van simpele, eendimensionale, gelokaliseerde
structuren.

In dit proefschrift bestuderen wij de semi-sterke interactie van simpele geloka-
liseerde structuren. Dit doen wij aan de hand van een driecomponenten reactie-
diffusie vergelijking (vandaar de titel: Frontinteracties in een driecomponenten
systeem). Een variant van deze vergelijking is midden jaren negentig gëıntrodu-
ceerd om de fenomenen waargenomen bij gasontladingen te beschrijven, en zij is
van de vorm activator-inhibitor-inhibitor. Wiskundig gezien is deze vergelijking
vooral interessant vanwege haar rijke dynamica en relatieve eenvoud. De vergelij-
king is singulier gestoord, en wordt daarom ook wel een langzaam-snel vergelijking
genoemd. De snelle component is een bekende bistabiele vergelijking, en zij is
slechts zwak gekoppeld aan twee lineaire langzame vergelijkingen. Al met al heeft
de vergelijking maar één niet-lineaire term. Aangezien de vergelijking singulier
gestoord is bëınvloeden gelokaliseerde multifronten en multipulsen elkaar meestal
op een semi-sterke manier.

Voordat de interactie tussen gelokaliseerde multifronten en multipulsen bestudeerd
kan worden moeten wij (natuurlijk) eerst bewijzen dat deze gelokaliseerde struc-
turen op zichzelf bestaan. Dit doen wij in het tweede hoofdstuk. Met behulp
van geometrische singuliere storingsrekening construeren wij formeel stationaire
eenpulsen en tweepulsen (ook wel tweefronten en vierfronten). Wij maken deze
constructie rigoreus met behulp van een geometrisch argument. Dit argument
berust grotendeels op het doorsnijden van hypervlakken in een zesdimensionale
ruimte. Zo leiden wij bijvoorbeeld af hoe de breedte van een puls afhangt van de
parameters van de vergelijking. Ook bewijzen we dat voor het bestaan van statio-
naire tweepulsen het strikt noodzakelijk is dat de vergelijking een derde component
heeft. Daarnaast laten wij zien dat de vergelijking ook uniform-lopende eenpulsen
ondersteunt. Hierna analyseren wij verschillende soorten bifurcaties, bijvoorbeeld
de subkritische bifurcatie van de stationaire eenpuls naar de uniform-lopende een-
puls, maar ook de zadel-knoop bifurcatie van stationaire eenpulsen. We eindigen
dit hoofdstuk met een aantal numerieke simulaties, enerzijds om de bovenge-
noemde resultaten te staven, anderzijds om enkele voorbeelden te geven van de
complexe dynamica die de vergelijking bezit.

Merk op dat de in dit hoofdstuk gebruikte methodes, alsmede de gebruikte metho-
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des van het aankomende hoofdstuk, allemaal algemeen toepasbaar zijn. Zij kun-
nen daarom dus ook gebruikt worden om meer exotische gelokaliseerde structu-
ren van complexere reactie-diffusie vergelijkingen te construeren. Echter, in vele
gevallen zal deze constructie niet zulke expliciete resultaten opleveren als voor de
vergelijking die hier bestudeerd wordt. Dit maakt deze vergelijking dan ook zo
geschikt voor een grondige wiskundige analyse.

In het derde hoofdstuk onderzoeken wij vervolgens de stabiliteit van de zojuist
geconstrueerde stationaire en uniform-lopende pulsen. Aangezien de bestaande
Evans functie theorie voor langzaam-snel vergelijkingen zich beperkt tot tweecom-
ponenten vergelijkingen, breiden wij deze theorie eerst uit zodat zij ook geschikt is
voor algemenere langzaam-snel vergelijkingen. Met deze theorie leiden wij vervol-
gens voor elk soort geconstrueerde puls een stabiliteitsconditie af. De stabiliteit
van een stationaire eenpuls word bijvoorbeeld bepaald door de breedte van de
eenpuls en door enkele parameters van de vergelijking. Hierna bestuderen wij ook
nog de stabiliteit van de verscheidene bifurcaties en bewijzen bijvoorbeeld dat
er een interval in parameterruimte is waarin zowel de stationaire eenpuls als de
uniform-lopende eenpuls stabiel zijn. Er is dus een interval waarin er sprake is van
coëxistentie van stabiele stationaire en stabiele uniform-lopende eenpulsen. Merk
op dat waar we in het vorige hoofdstuk nog een niet-lineaire autonome gewone
differentiaalvergelijking oplossen, we in dit hoofdstuk een lineaire niet-autonome
gewone differentiaalvergelijking bestuderen.

In het laatste hoofdstuk bestuderen wij de semi-sterke frontinteractie. Gebruik-
makend van een renormalisatie groep methode bewijzen wij dat de verandering van
de positie van een front dat in interactie is met andere fronten beschreven kan wor-
den aan de hand van een gewone differentiaalvergelijking. De frontdynamica van
een N -front kan op deze manier dus beschreven worden met een N -dimensionaal
systeem van gewone differentiaalvergelijkingen. Merk op dat de exacte details van
deze reductiemethode sterk afhangen van de vergelijking die je bestudeert. In het
laatste gedeelte van dit hoofdstuk analyseren we het afgeleide N -dimensionale
systeem van gewone differentiaalvergelijkingen. Zo laten we bijvoorbeeld zien dat
stationaire N -fronten alleen kunnen bestaan voor N even, terwijl uniform-lopende
N -fronten juist niet bestaan voor N even. Uiteindelijk bestuderen we in detail
de N -frontdynamica voor N niet te groot, dat is, voor N < 5. Wij identificeren
enkele eventueel aantrekkende invariante variëteiten, bekijken vaste punten op
oneindig en construeren een uniform-lopende driefront.




