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Samenvatting

In dit proefschrift bestuderen we de integraalvariëteiten van het drielichamen-
probleem met lading. Ons doel is een wiskundige analyse te geven van het
mechanische systeem bestaande uit drie geladen lichamen in de ruimte R3 die op
elkaar inwerken via een Coulomb potentiaal. Dit fysische systeem wordt wiskun-
dig beschreven als een Hamiltoniaans systeem in een 18-dimensionale faseruimte.
Zoals elk N -lichamenprobleem heeft het drielichamenprobleem met lading een
grote symmetriegroep en bijgevolg een groot aantal behouden grootheden of
integralen. De invariantie onder translatie leidt tot drie integralen gegeven door
de drie componenten van de lineaire impuls. Wanneer we aannemen dat de
totale lineaire impuls gelijk aan nul is, dan is het massamiddelpunt ook be-
houden en dus komen er drie integralen bij. Vanwege rotatiesymmetrie zijn er
nog drie integralen in de vorm van de drie componenten van het impulsmoment.
Tenslotte impliceert de afwezigheid van een expliciete tijdsafhankelijkheid dat
de energie behouden is. Deze in totaal tien integralen kunnen gezien worden
als een afbeelding van de faseruimte naar R10. De niveauverzamelingen van
deze afbeelding van integralen worden integraalvariëteiten genoemd. De bifurc-
aties van de integraalvariëteiten hangen af van slechts één scalaire parameter
ν = −C2h, waarbij C en h de waarden van het impulsmoment, respectievelijk
de energie, zijn. Voor niet-kritieke waarden van ν is de integraalvariëteit acht-
dimensionaal en glad. Op kritieke waarden kan er een bifurcatie plaatsvinden
van de integraalvariëteiten en verandert hun topologie.

Voor het drielichamenprobleem met zwaartekracht is aangetoond dat er ne-
gen kritieke waarden zijn voor de parameter ν. Eén daarvan treedt op wanneer
de energie nul is (en dus ook ν). De overige kritieke waarden hebben alle een
negatieve energie en dus is ν positief. Vier van deze waarden komen overeen
met de zogeheten centrale configuraties, die bestaan uit de drie collineaire centrale
configuraties van Euler en de gelijkzijdige driehoek configuratie van Lagrange.
Drie andere kritieke waarden behoren bij kritieke punten op oneindig, waarbij
twee lichamen om elkaar heen draaien op een oneindige afstand van het derde
lichaam. De negende kritieke waarde komt overeen met een configuratie waarbij
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de twee grootste hoofdtraagheidsmomenta aan elkaar gelijk zijn. In het baanbrek-
ende werk van Christopher K. McCord, Kenneth R. Meyer en Qiudong Wang
is aangetoond dat de integraalvariëteiten een bifurcatie ondergaan op de eerste
acht van deze kritieke waarden en dat er geen bifurcatie is op de laatstgenoemde
kritieke waarde. De projectie van de integraalvariëteiten van de faseruimte naar
de configuratieruimte definieert de zogeheten Hill-gebieden. Het blijkt dat alle
acht bifurcaties van de integraalvariëteiten ook bifurcaties van de Hill-gebieden
met zich meebrengen.

Ons doel in dit proefschrift is om de kritieke waarden te vinden voor de af-
beelding van de integralen van het drielichamenprobleem met lading. Daarnaast
bestuderen we of en hoe de Hill-gebieden veranderen op de kritieke waarden. Na
een algemene introductie op het probleem in Hoofdstuk 1 volgen de resultaten
van dit proefschrift, die we als volgt kunnen samenvatten:

Hoofdstuk 2 Dit hoofdstuk bevat een korte introductie op N -lichamen-syste-
men en verschaft de wiskundige achtergrond die nodig is voor het bestuderen
van zulke systemen. Omdat een N -lichamen-systeem beschreven kan worden
als een Hamiltoniaans systeem, geven we een korte beschrijving van enkele
basisfeiten uit de theorie van Hamiltoniaans systemen. Daarnaast introduceren
we een klasse van potentialen, die beide de Newton en de Coulomb potentiaal
insluit, en de verhouding tussen symmetriën en integralen, wat leidt tot een
definitie van de afbeelding van integralen, de integraalvariëteiten en de Hill-
gebieden. Ook bespreken we resultaten aangaande de kritieke waarden van de
afbeelding van integralen voor het drielichamenprobleem met zwaartekracht.

Hoofdstuk 3 In dit hoofdstuk introduceren we enkele bijzondere oplossingen
van N -lichamen-systemen. We geven drie voorbeelden van deze homografische
oplossingen in het geval van het drielichamenprobleem met zwaartekracht. Deze
homografische oplossingen leiden naar het concept van centrale configuraties.
We geven verschillende equivalente definities en eigenschappen van centrale
configuraties, waarvan sommige afhangen van de homogeniteit van de potentiaal
en andere niet.

Hoofdstuk 4 Eén bepaald type kritieke punten van de afbeelding van integ-
ralen wordt gegeven door centrale configuraties. In dit hoofdstuk stellen we het
aantal collineaire en niet-collineaire centrale configuraties vast in een systeem
met drie lichamen. In het collineaire geval bepalen we eerst de door translatie-
, rotatie- en dilatatie-symmetrie gereduceerde ruimte van collineaire centrale
configuraties (waarbij dilatatiesymmetrie voortkomt uit de homogeniteit van de
potentiaal). We tonen aan dat in het speciale geval van twee gelijke massa’s de
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Chapter 7. Samenvatting

parameterruimte in dertien gebieden verdeeld is, elk met een verschillend aantal
collineaire centrale configuraties. We laten zien dat er precies één niet-collineaire
centrale configuratie is als in dit geval ook alle ladingen hetzelfde teken hebben,
terwijl er geen niet-collineaire centrale configuraties zijn als dat niet het geval is.
Daarnaast zien we dat in het drielichamenprobleem met lading niet alle relatieve
evenwichten geprojecteerd worden op centrale configuraties, in tegenstelling tot
het drielichamenprobleem met zwaartekracht.

Hoofdstuk 5 Van het drielichamenprobleem met zwaartekracht is bekend dat
de integraalvariëteit een bifurcatie ondergaat als gevolg van kritieke punten op
oneindig. In dit hoofdstuk geven we de wiskundige theorie om te begrijpen wat
een kritiek punt op oneindig is. We volgen daarbij een aanpak van Alain Albouy.
We geven verscheidene details en verduidelijken verschillende aspecten van zijn
benadering. Vervolgens onderzoeken we het bestaan van kritieke punten op
oneindig voor het drielichamenprobleem met lading.

Hoofdstuk 6 Het doel van dit hoofdstuk is het onderzoeken van bifurcaties
van de Hill-gebieden in het drielichamenprobleem met lading die plaatsvinden
als gevolg van de kritieke punten die in voorgaande hoofdstukken gevonden
zijn. Hiertoe bekijken we een abstracte reductie door middel van translatie- en
rotatie-symmetrie van Hamiltoniaanse systemen van N lichamen. We laten zien
hoe deze reductie expliciet gemaakt kan worden voor drielichamensystemen.
De daardoor verkregen ruimte wordt dan verder gereduceerd met behulp van
de dilatatiesymmetrie van drielichamensystemen met lading. Het Hill-gebied
kan dan gezien worden als een vormruimte voorzien van informatie over de
toegestane oriëntaties van het drielichamensysteem voor een gegeven vorm en
bewegingsconstanten. Deze werkwijze illustreren we aan de hand van het dri-
elichamenprobleem met zwaartekracht, waarna we twee drielichamenstelsels
bestuderen, waarvan de een bestaat uit twee elektronen en een proton en de
ander wordt gevormd door het Heliumatoom.

In Hoofdstuk 7 sluiten we af met conclusies en een vooruitblik.

Vertaling/Dutch translation: Dirk van Kekem
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