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1. Enige tijd geleden werd door Prof. Van Dantzig aan deaf

deling z.w. het volgende viertal vragen gesteld. 
a. Op welke wijze(n) kan de functie eitx log x in de gedaante 

+_ Cf(-') e I. x Y,,(-2§) d~ 

worden voorgesteld. 
b. Kan in het b ij zonder ,~ , z) = b e ( t z) genomen WQrden' waar

in 

e(>iJ= i'ei;\x log X dx = ~:,. _,!~iAAn-1 
o n 

is, t~rwijl lf(z) = t log z is. (Men kan zonder beperking 
t = 1 nemen, maar het is gewenst~ de jujs~P. uitdrukkingen 
voor willekeurige t te bezitten). 

c. Onder welke voorwaarden kan de complexe integratiekromme 
tot de (halve) re~l• ns worden herleid. 

d. Kunnen verdere eigenschappen warden aangegevent die een 
analogie vertonen met de Fourier~transformaties van 

1 ax2 1 b(log x)~ 
e2 en e 2 

2. N.a.v. vraag a. werd teen de volgende form,1le afgeleid 
(zie rapport Z.W. 1950 - 021 van Dr W. Peremans): 

;.)¢ 

u f 6 itus log~ ( 1) . eitx log x t 
= 2rr 

410 j 8 itx log 

" 0 

ds du. 

Dit resultaat volgt weliswaar niet de vier bovengenoemde 
vragen op de voet; maar geeft naar het oordeel van de afd~
ling Z.W. precies een integraalvoorstelling van de functie 
eitx log x (x en t reeel en positief), welke uiteindelijk 
met de vragen bedoeld is. 

3. De gedachtengang, voorgesteld in de vier vragen, berust op 
een andere aanpakmethode, die naar het oordeel ven de mede
werkers der afdeling echter op grote moeilijkheden stuit 
als men haar in volle strengheid tracht toe te passen op de 
functie eitx log x (x en t reeel). 

4. Desgevraa.gd verduidelijkte Prof. Van Dantzig zijn methode 
door het geven van de volgende formele herleiding: 
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Voo~ x )0, · Re t :> 0 geldt d·an ook: 

/J_...tX.J!,,ojX s°" -llX. xt-1 _L- -::::: 
G, (J ::::: e u. d,(.L . r(xt) 
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o C 
Hierbij is de integratieweg C voor ~ een lus om de ne5atief-
reelg as; 

$ 

- -t: {00 i -a -x-t~ t; +~tu. £u 
- kTi q(M, d. i; e (/' 

D t't . 
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.1...ff t . .,. ? j > e V1-ll • 
t.:t· 0 

De subetitutie e-u = v levert tenelotte 

c 2 > e -tx ~ x = J,.J d ~ e -xt L;d"J ~ v--- . .e - 5 -e v-~ ,,., . 
Ct u 

Voorts stelde hij de vraag of men hierin t door -it mag 
vervangen en Im t = 0 mag nemen. 

Het is duidelijk dat bier de functie e-tx log x 
gebruikt wordt i.p.v. de functie eI~x log x, waardoor ener-
zijds de bezwaren, ender 3, genoemdj komen te verva1len, inaar 
waarbij anderzijds de vraag oprijst - door Prof~ Van De.ntzig 
ook uitdrukkelijk geformuleerd - of het resultaat gBldig 
blijft, als m~n t door.:. it vervangt en dan Im t naar nul laa.t 
gaan .• Deze vraag is echter in een ietwat andere vorm juist 
de kwestie waar de medewerkers der afdeling op waren gestuit 
bij directe toepassing van de gedachtengang, die achter de 
vragen a. - d. ligt, op de functie eitx log x. Deze kwestie 
werd nu. als uitgangspunt genomen voor verder onderzoek (zie 
rapport Lekkerkerker,· 1951 - 004). 

5. :Prof •. Van Dantzig ver-duidelij kte zijn gedachtengang nog in 
een uitvoeriger concept, waarin twee verschillende beschou
wing.en worden gegeve·n. -Beide hebben betrekking op de funetie 
e-tx_ log x, leveren- een · ~wij sgang voor de formule ( 2) , mae.r 
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laten de vraag aangaande de overgang van top it nog open. 
Daar de tweede bewijsmethode aanmerkelijk korter is dan de 
eerste en niet minder levert, we.nneer men het :principe van 
de analytische voortzetting toepast, beperken wij ons tot 
die tweede methode. Zij is in a.lle details vermeld :Ln het 

rapport Lekkerkerker 1 waar begonnen wordt met een ander, 
minder gekunsteld bewijs van (2), n.1 .• een 1irecte rech.t-· 
vaardiging van de onder 4. gegeven formele herleiding. 
We verkeren nu t.a.v. de aan het eind van 4. geschetste 
moeilijkheid, in de volgende situatie~ 

6. Formu~e (1) he·eft, als men uitgaat van de functie e-tx log ::c 
( x reeel), betrekking op het enerzij ds ze(:,r spec iale, ande:r--
zij ds toch zeer netelige grensgeval van zuiver imaginaire t. 
De betrekking (2) voor deze functie is geldig voor Re t > O. 
Men vraagt zich af, of formule (1), die met geheel andere 
methoden is afgeleid dan formule (2), toch niet als grensge
val uit (2) zou kunnen worden verkregen, doordat men t tot 
de imagine.ire as laat naderen~ In dit verband wordt in bet 
rapport Lekkerkerker bewez~n, dat de integraal in het rechter
lid van (2) voor x reeel, t zuiver imaginair geen betekenis 
heeft. Hiermede is de in 6. geopperde mogelijkheid nog 
niet uitgesloten, maar in elk geval is de door Prof. Van 
Dantzig aan het eind van zijn herleiding gestelde vraag 
(zie 4.) ontkennend beantwoord. 


