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Samenvatting

Dit onderzoek gaat over resonantie verschijnselen in niet-lineaire dynamische systemen die
van parameters afhangen. We spreken van resonantie wanneer er een interactie plaatsvindt
tussen twee oscillerende deelsystemen waarbij de ratio van de bijbehorende frequenties een
rationaal getal is. Deze situatie komt voor in vele fysische scenarios, bijvoorbeeld in gekop-
pelde slingers, in het aarde-maan systeem en in electrische circuits. Het hoofddoel is om het
kwalitatieve gedrag van de dynamica in de buurt van resonantie te begrijpen in afhanke-
lijkheid van de parameters.

We bestuderen resonantie in zowel discrete als in continue dynamische systemen. In Hoofd-
stuk 2 beginnen we met het eerste geval door algemene families van diffeomorfismen te
beschouwen die resonante Hopf-Nĕımarck-Sacker bifurcaties ondergaan. In de buurt van
deze bifurcaties komen typisch resonantie verzamelingen voor, die gegeven worden door pa-
rameterwaarden waarvoor subharmonische periodieke banen optreden. Onze interesse gaat
allereerst uit naar de meetkunde van deze verzamelingen, die we bepalen door gebruik te
maken van Lyapunov-Schmidt reductie en singulariteiten theorie. Het blijkt dat zo een
klassificatie wordt verkregen van verschillende ‘meetkunden’ die kunnen optreden. Niet-
gedegenereerde families hebben de klassieke 2-dimensionale cusp-vormige Arnol’d tong als
resonantie verzameling. In een mild gedegenereerd geval komen we een veel ingewikkeldere 4-
dimensionale meetkunde tegen, die cusp- en zwaluwstaart-punten bevat en gerelateerd is aan
een Whitney paraplu. We lossen ook het bijbehorende herkenningsprobleem op. Dit betekent
dat we condities geven voor families van diffeomorfismen die bepalen of de meetkunde van de
resonantie verzameling overeenkomt met het niet-gedegenereerde of het mild gedegenereerde
geval. De herkenningscondities zijn verkregen door de Lyapunov-Schmidt reductie expliciet
uit te voeren met behulp van een zelf-ontwikkelde symbolische manipulator.

In Hoofdstuk 3 wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de Whitney stratificatie
van de resonantie verzameling in het mild gedegenereerde geval. Aangezien deze verzameling
in een 4-dimensionale parameterruimte ligt, gebruiken we 2- en 3-dimensionale doorsneden
(tomogrammen) en een incidentie-diagram om de samenhang van alle strata inzichtelijk te
maken. Bovendien presenteren we een numerieke bifurcatie studie van een benaderende
familie van Poincaré-Takens normaal vorm vectorvelden voor het mild gedegenereerde geval
om de complexiteit van de bijbehorende dynamica te demonstreren.

In Hoofdstuk 4 beschouwen we continue dynamische systemen die typisch aanleiding geven
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tot resonantie, namelijk periodiek aangedreven oscillatoren. Deze oscillatoren blijken een
‘normaal vorm’ te zijn voor families van vectorvelden (op een centrum-variëteit) in de buurt
van resonantie. Door gebruik te maken van de Poincaré-Takens normaal vorm procedure is
een goede benadering van een Poincaré afbeelding voor dit type systemen te bepalen. Hier-
mee kunnen we de resultaten van Hoofdstukken 2 en 3 toepassen op aangedreven oscillatoren.
In het bijzonder geven we de oplossing van het bijbehorende herkenningsprobleem.




