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FORORD
Denne bog er skrevet for studerende med interesse for matematisk ræsonnement. Den kvalitative
teori for systemer af differentialligninger er et emne, der er særdeles egnet til studium for en
matematisk interesseret studerende med en hovedinteresse i et af matematikkens
anvendelsesområder (som kemien eller økologien). Der er jo snart sagt ikke det anvendelsesområde, hvor det ikke myldrer med differentialligninger. Kemien og økologien er
specielt rige på eksempler.

Bogens fulde titel er berettiget derved, at hovedparten af de store eksempler bag i bogen er hentet
fra kemien og fra økologien (i bred forstand). Men den teoretiske del af teksten, inklusive de
eksempler, der direkte illustrerer teorien, er ikke specielt kemisk eller økologisk, men abstrakt,
altså løsrevet fra specielle anvendelser.
Denne løsrivelse (abstraktion), der er karakteristisk for matematikken, er både en svaghed og en
styrke. Den er en svaghed ved den manglende motivation til en arbejdsindsats, der kan følge af,
at den studerende ikke kan se, hvad det hele skal bruges til eller bare drejer sig om. Den
studerende kedes også af og til over den meget pedantiske hang til præcision.
Matematikkens abstrakthed og præcision er en styrke ved, at den på grund af sin ikke-bundethed
til noget bestemt anvendelsesområde og på grund af sine præcist formulerede forudsætninger og
resultater, netop kan anvendes hvor som helst, når blot forudsætningerne er opfyldt. Behovet for
præcision ved formuleringen og omhu ved bevisførelsen skyldes, at man ikke på forhånd ved hvor
resultaterne skal anvendes. Man har ingen underforståede forudsætninger.

Det er ikke muligt at nå hele bogen på et semester, hvis de fleste af beviserne og ræsonnementerne skal med. Beviserne for et par store sætninger (Eksistens- og entydighedssætningen,
sætning om kontinuert afhængighed af parametre) er anbragt i Appendix og påregnes ikke
gennemgået.
Der er så mange store eksempler bag i bogen, at der må foretages et valg imellem dem.

Det vil være ønskeligt, men det er på ingen måde nødvendigt, om den studerende har adgang til
og gør brug af en datamat. Derved kan han meget hurtigt få billeder af banekurver. Billederne kan
være en god (moralsk) støtte under de teoretiske overvejelser.

I bogen forekommer følgende faste kategorier:

iv
iv

Forord

Definitioner, Sætninger, Korollarer, Lemmaer, Figurer, Eksempler og Bemærkninger.
Pånær Bemærkningerne er disse kategorier nummereret som følger: Sætning 2.3 er den 3.
sætning i Kapitel 2, mens Definition 2.3 er den 3. definition i Kapitel 2.
Desuden er der mange nummererede formler eller ligninger. Disse er kun nummereret med ét
nummer. Der er således mange formler og ligninger, der har fået nummeret (7).

Figurerne er i mange tilfælde banekurver, der er beregnet ved brug af en fjerde ordens RungeKutta-metode. Disse figurer er skærmbilleder, hvilket er gået ud over kvaliteten. Af praktiske
hensyn er på disse figurer enhederne på akserne angivet på følgende måde:
Til højre for figurens nummmer står der f.eks. {x,-2,3;y,0,4}. Det betyder, at variablen ud ad den
vandrette akse hedder x og går fra -2 til 3. Variablen op ad den lodrette akse hedder y, og den
går fra 0 til 4. Hvis der kun står {x,y,-2,3}, så betyder det, at de to variable igen hedder
henholdsvis x og y, og at de begge går fra -2 til 3.
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KAPITEL 1
1.1. Indledning

Denne bog behandler primært den kvalitative differentialligningsteori. Hvad der menes med
ordet `kvalitativ` skal vi forsøge at forklare:
1. Langt de færreste differentialligninger kan løses eksplicit, d.v.s. det er for det meste umuligt
at udtrykke løsningerne ved hjælp af kendte standardfunktioner; men ikke nok med det, det er
også for de fleste differentialligninger umuligt bare at give en ligning, som definerer løsningerne
implicit (udover differentialligningen selv, naturligvis). Men alt dette betyder ikke, at sådanne
differentialligninger ingen løsninger har, ej heller behøver løsningskurverne at se specielt mærkværdige ud, når de beregnes med en numerisk metode.

2. Når man derfor står med en differentialligning, som man på grundlag af en Eksistenssætning
véd har løsninger, men som man ikke kan give nogen eksplicit løsning til, så er arbejdet, der skal
gøres at sige så meget om løsningernes egenskaber, som man kan og har behov for at kende. Det
er det, den kvalitative teori beskæftiger sig med.

Indledende elementære kurser i differentialligninger indeholder normalt en række konkrete
løsningsmetoder, der kan benyttes på forskellige klasser af differentialligninger. Disse klasser af
differentialligninger er primært valgt netop fordi ligningerne kan løses eksplicit, eller fordi man
i det mindste kan give en ligning, som løsningerne opfylder. Eksempler på klasser af
differentialligninger, der hører her under, er:

(a) Separable første ordens differentialligninger.
(b) Eksakte differentialligninger.
(c) Lineære differentialligninger af første orden.
(d) Lineære differentialligninger af vilkårlig høj orden med konstante koefficienter.

For (a) og (b) opnås en ligning, hvorved løsningerne er implicit definerede, forudsat at
integralerne da kan udregnes. For (c) og (d) har man formler for løsningerne. Her kan integralerne
naturligvis også give problemer.
Vi skal forudsætte, at disse metoder er kendte i et vist omfang. Men vores mål i det følgende er
ikke at udbygge eller forøge antallet af sådanne metoder, men det er at vise så meget som muligt
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om løsningerne ud fra differentialligningen selv uden først at have løst den. En undtagelse til dette
er det homogene lineære system af differentialligninger med konstante koefficienter. For et sådant
system skal vi give en løsningsmetode. Hovedformålet med kapitlet om lineære homogene
systemer af differentialligninger er dog ikke at give løsningsmetoder. Det er derimod at give
læseren et begrebsapparat, der kan bruges ved behandlingen af de ulineære systemer. Er læseren
nemlig bekendt med Laplace-transformationen, er han allerede i stand til at løse lineære systemer
med konstante koefficienter.

En vigtig støtte for det kvalitative arbejde, man kan næsten sige moralsk støtte, er en numerisk
løsning af den type differentialligning, man arbejder med. Numeriske løsninger er af stor nytte
også i det kvalitative arbejde, idet de kan give én idéer om sammenhænge, man ikke havde tænkt
på. Numeriske løsninger kan dog slet ikke erstatte den kvalitative teori. Dels er det i teorien, at
begrebsapparatet udvikles, det er der, man lærer at stille de rigtige spørgsmål til datamaten. Dels
og mere konkret er det ofte således, at differentialligningerne indeholder parametre, og det man
er interesseret i er hvilke kvalitative ændringer, der sker med løsningerne, når parametrene
ænd res. Her kan numeriske løsninger hjælpe, men uden støtte af teoretiske overvejelser, står man
blot med en masse tal og kurver uden sammenhæng. Endelig er numeriske løsninger kun
tilnærmelser til de rigtige løsninger, for det meste sikkert gode tilnærmelser, men i visse
situationer kan det ud fra en numerisk løsning være svært at afgøre, om løsningen hører til den
ene eller den anden af to kvalitativt vidt forskellige slags.
Læseren skal dog kraftigt opfordres til at udnytte de muligheder en datamat giver ham for at få
et mere konkret forhold til de sommetider noget abstakte begreber, han præsenteres for i det
følgende.
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1.2. Systemer af første ordens differentialligninger

Vi betragter systemer af første ordens differentialligninger af formen
dx1
dt
dx2
(1)

dt

dxn
dt

f1 (t,x1 ,x2 ,...,x n )
f2 (t,x1 ,x2 ,...,x n )

f n (t,x1 ,x2 ,...,xn )

Vi skal i stor udstrækning i den teoretiske del bruge vektornotation. Den har den fordel at være
meget kompakt og overskuelig. I eksemplerne derimod skriver vi ligningerne ud som i (1). Lad
da x og f(t,x) betegne søjlevektorerne
x1
x

x2

f1 (t,x)
og

f(t,x)


xn

f2 (t,x)

fn (t,x)

Så kan ligningssystemet (1) skrives på følgende meget kompakte form
(2)

x = f(t,x).

Det er egentlig kun ved behandlingen af lineære systemer, at det er vigtigt at holde fast på, at x
og f(t,x) er søjle-vektorer. Dér benytter vi os nemlig af matrixmultiplikation, og da er det vigtigt
at holde rede på, hvad der er søjler og hvad der er rækker.
Man bemærker i (1), at der er n ubekendte funktioner x 1, x2, ..., xn og ligeså mange ligninger.
Oftest er i denne bog n = 2 eller 3, undertiden 1.
Vektorfunktionen f kan siges at have et selvstændigt liv uafhængigt af differentialligningssystemet (2). Den tilordner til ethvert tidspunkt t og ethvert punkt x en vektor f(t,x). Man
siger, at den definerer et vektorfelt. Man kan tænke sig, at man i ethvert punkt x i R n afsætter
vektoren f(t,x) til tiden t. Man har et tidsafhængigt vektorfelt. Hvis dette vektorfelt ikke
afhænger af t, altså hvis vektorfunktionen f ikke afhænger af t, så siges differentialligningssystemet (2) at være autonomt. Langt det meste af bogen omhandler autonome systemer.

Man må regne med, at f ikke altid er defineret for alle x  Rn og muligvis heller ikke for alle

xiii
t  R.
Vi skal antage, at definitionsmængden for f er en åben delmængde D af R n+1.
Forudsætningen om, at D er åben, skal vise sig at være af stor betydning i beviserne for de
resultater, vi søger.

Definition 1.1. Betragt differentialligningssystemet (2) i den åbne mængde delmængde D af
Rn+1.
(a) Ved en løsning til systemet (2) forstås en differentiabel vektorfunktion 3 defineret på et
interval I (G R) og således, at (t,3(t))  D for alle t  I og 3(t) = d3/dt = f(t,3(t)) for alle t
 I.
(b) En løsning 3 defineret på intervallet I kaldes en maksimal løsning, hvis den ikke er

restriktionen af nogen løsning % defineret på et interval J  I. Med andre ord løsningen 3 er
maksimal, hvis dens definitionsinterval ikke kan udvides til et større interval.
(c) Ved den fuldstændige løsning til systemet (2) forstås mængden af samtlige maksimale
løsninger til (2).
Bemærkning. Hvis 3 er en løsning til (2) defineret på intervallet I, og hvis I1 G I, så er 3
som funktion defineret på I1 også løsning til (2). Det er derfor tilstrækkeligt at bestemme de
maksimale løsninger til (2).

Begyndelsesværdiproblemet for differentialligningssystemet (2), nemlig
(3) x = f(t,x) , x(t0) = x0 = (x10,x20,...,xn0)
hvor (t0,x0)  D, består i at bestemme den (eller de) maksimale løsninger til differentialligningen
(2), der også tilfredsstiller begyndelsesværdibetingelsen x(t 0) = x0.

xiv
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1.3. Omskrivning af højere ordens differentialligning til
system af første ordens differentialligninger

Betragt differentialligningen
(4)

d 2x
dt 2

ẍ

g(t,x,x)


Lad y = x, så fås af (4): y = ẍ = g(t,x,y), altså har vi
x
y

(5)

y
g(t,x,y)

Vi ser, at hvis x = 3(t), t  I, er løsning til (4), så er (x,y) = (3(t),3 (t)), t  I, løsning til (5).

Omvendt, hvis (5) har løsningen (x,y) = (3(t),%(t)), t  I, så følger af (5), at 3 (t) = %(t), og
dermed 3̈(t) = % (t) = g(t,3(t),%(t)) for alle t  I, hvorfor x = 3(t), t  I, er løsning til (4).
Betragt nu en n'te ordens differentialligning af formen
d nx
dt n

(6)

g t,x,

dx d 2 x
dx n
,
,...,
dt dt 2
dt n

1
1

Lad x1 = x, x2 = x, x3 = ẍ, o.s.v., til slut xn = dn-1x/dtn-1. Så fås
xn

d nx
dt n

g t,x,

dx d 2 x
d n 1x
,
,...,
dt dt 2
dt n 1

g(t,x1 ,x2 ,x3 ,...,x n )

Altså har vi følgende n'te ordens system af første ordens differentialligninger
x1
x2

x2
x3


(7)
xn
xn

1

xn
g(t,x1 ,x2 ,...,xn )

Som i tilfældet n = 2 ovenfor indsér vi, at hvis x = 3(t), t  I, er løsning til (6), så er (x1,x2,...,xn)
= (3(t),3 (t),3̈(t),...,3(n-1)(t)), t  I, løsning til (7), og hvis omvendt
(31(t),32(t),...,3n(t)), t  I, er løsning til (7), så er x = 31(t), t  I, løsning til (6).

(x1,x2,...,xn) =

1.3. Omskrivning til system

xv
xv

Eksempel 1.1. Betragt differentialligningen

x
ẍ 2 xsintArctanx


(8)

cost

Lad x1 = x, x2 = x og x3 = ẍ, så fås:

x
3

ẍ 2 xsint

Arctanxcost

x


x32 x2 sint Arctanx1 cost
Differentialligningen (8) erstattes nu af følgende system af tre første ordens differentialligninger:

(9)

x
1
x
2
x
3

x2
x3
x32 x2 sint Arctanx1 cost

Se også Eksempel C, van der Pols ligning, for et yderligere eksempel på en omskrivning til et
første ordens system. I det eksempel gives foruden den her anvendte standardomskrivning også
en anden omskrivning, der undertiden er nyttigere for netop van der Pols ligning.

Eksempel 1.2. Betragt et system af to anden ordens differentialligninger

(10)

m1 ẍ
m2 ÿ

k1 xk3 (y x)
k2 yk3 (x y)

Systemet (10) er differentialligningerne for to koblede harmoniske oscillatorer uden friktion, x og y betegner udsving
fra de respektive ligevægtsstillinger, se fig.1.1.

k1, k2 og k3 er de respektive fjederkonstanter, m1 og m2 er
masserne. Fjederne tænkes at glide på en stang, så
bevægelserne foregår på en ret linie.
Lad z1 = x, z2 = x, z3 = y og z4 = y. Så finder vi
ligningssystemet:

Figur 1.1

xvi
xvi

Kapitel 1

z
1
z
2
(11)

z
3
z
4

z2
k1
m1
z4
k2
m2

z1 

z3 

k3
m1
k3
m2

(z3 z1 )

(z1 z3 )

xvii
1.4. Autonome systemer
Det generelle første ordens system x = f(t,x), (t,x)  D, hvor D er en åben delmængde af R n+1,
kaldes som tidligere nævnt autonomt, når vektorfunktionen f ikke afhænger af t.
Mængden D kan da antages at have formen D = R×B, hvor B er en åben delmængde af R n.
Naturligt nok udelader vi referencen til det t, som f ikke afhænger af, og skriver da et generelt
autonomt system på formen
(12) x = f(x)
hvor f antages at være en vektorfunktion defineret i en åben delmængde B af R n.
Når f(t,x) optræder på højre side i differentialligningssystemet x = f(t,x), så står der jo retteligt
f(t,x(t)), således at højre side afhænger af t af to grunde: Dels på grund af, at vektorfunktionen
selv afhænger af t (her er tale om det første t), dels på grund af, at f afhænger af x, og at der
i stedet for variablen x er indsat en funktion af t, nemlig x(t). For et autonomt system x = f(x)
er der kun tale om, at højre side afhænger af t, fordi x(t) gør det. Men vektorfunktionen f, der
har sin egen selvstændige eksistens, er her uafhængig af t.

Eksempel 1.3. (a) Ligningssystemet (9) i Eksempel 1.1 er ikke autonomt, da f3(t,x1,x2,x3) =
-x32 + x2sint - Arctanx1 + cost klart afhænger af t på grund af sint- og cost-leddene.
(b) Ligningssystemet (11) i Eksempel 1.2 er autonomt, da den tilsvarende vektorfunktion ikke afhænger af t.
(c) Det periodisk perturberede Volterra-Lotka-system
(13) x = x - xy + k(1+cos( t)), y = -y +xy




hvor k og
(t,x,y)



er konstanter ( > 0), er ikke-autonomt, når k




2

3

D = R×R = R ).



0, og autonomt, når k = 0. (Systemet kan betragtes for

xviii
xviii
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1.5. Omskrivning af ikke-autonomt system til et autonomt system

Betragt det ikke-autonome system
x = dx/dt = f(t,x).
Vi indfører formelt en ny tid 2. Det er kun formelt, idet vi forlanger 2 = t + konstant. Derfor har
vi dt/d2 = 1. Med hensyn til den nye tid finder vi derfor

(15)

dx
d2
dt
d2

f(t,x)
1

Lad z = (x,t)~ = (x1,x2,...,xn)~. Her erindrer vi om, at hvis A er en matrix, så betegner A~
matricens transponerede matrix.
Vi ser, at højre side af systemet er beskrevet ved en vektorfunktion
f1 (t,x)
F(z)

f(t,x)
1

f2 (t,x)

f n (t,x)
1

således, at systemet nu er et autonomt system af orden n+1 :
z = dz/d2 = F(z).
Vi kan altså altid (mod at gå en dimension op) omskrive et ikke-autonomt system til et autonomt
system, om vi skulle ønske det.

Eksempel 1.4. Betragt det periodisk perturberede Volterra-Lotka-system (13) i Eksempel 1.3. Med en ny tid
systemet

dx
d2
dy
d2
dt
d2

x xyk(1cos&t)
yxy
1

der er et autonomt system i tre dimensioner. De ubekendte funktioner er x( ), y( ) og t( ).

fås nu

1.6. Faserum, faseplan, banekurve, vektorfelt

xix
xix

xx
xx

Kapitel 1

1.6. Faserum, faseplan, banekurve, vektorfelt

Betragt differentialligningssystemet
(14) x = f(t,x)
hvor f er en vektorfunktion defineret i en åben delmængde D af R n+1.
f(x,t) er altså en vektor i Rn for ethvert (t,x)  D.
Faserummet (faseplanen, når n = 2, faselinien, når n = 1) for dette system er Rn = {(x1,x2,...,xn)
| xi  R }.
Banekurven eller banen for en løsning 3(t), t  I, til (14) er følgende punktmængde i
{ 3(t) | t  I }.

faserummet

En banekurve kaldes maksimal, hvis den er banekurve for en maksimal løsning.
Som tidligere nævnt definerer vektorfunktionen f et vektorfelt, idet den til enhver tid t og
ethvert punkt x, for hvilke (t,x)  D, knytter en vektor f(t,x), som man passende kan tænke på
som en pil anbragt med start i x. Er der givet en differentialligning (14), så er der dermed givet
et (tidsafhængigt) vektorfelt. Omvendt definerer et (tidsafhængigt) vektorfelt en
differentialligning af formen (14). Vektorfeltet er tidsuafhængigt netop, når systemet (14) er
autonomt.

Eksempel 1.5. Betragt differentialligningen for en harmonisk oscillator ẍ + x = 0. Det tilsvarende 1. ordens system er,
når x1 = x og x2 = x:

(15)

x1
x2

x2
x1

Systemet er autonomt. For enhver løsning til (15) har vi d/dt(|x(t)|2) = d/dt(x12(t)+x22(t)) = 2x1(t)x1(t) + 2x2(t)x2(t)
= 2x1(t)x2(t) + 2x2(t)(-x1(t)) = 0 for alle t i definitions-intervallet for løsningen. Altså er |x(t)|2 = x12(t)+x22(t) = konstant,
således at banen for løsningen ligger på en cirkel.
Ved løsning af differentialligningen ẍ + x = 0 på sædvanlig vis findes den fuldstændige løsning til x(t) =
c1cost + c2sint, t


R, c1, c2


R. Altså er den fuldstændige løsning til systemet (15) givet ved

x(t)

x1 (t)

c1 costc2 sint

x2 (t)

c1 sintc2 cost

hvor definitionsintervallet for de maksimale løsninger er R, og hvor c1, c2
er cirkler, ikke kun dele af cirkler.



R. Heraf ses, at de maksimale banekurver

xxi

Figur 1.2
met (15).

Vektorfeltet for syste-

Figur 1.3

Retningsfeltet for
systemet (15).

På fig.1.2 er vektorfeltet for systemet (15) forsøgt antydet. Naturligvis kan vi ikke tegne en pil i ethvert punkt, idet hele
figuren ville blive sort. Vektorfeltet er i dette eksempel givet ved f(x) = (x2,-x1)~ = -^x, hvor ^x betegner tværvektoren til
x. På fig.1.3 er kun vektorfeltets retning angivet, idet pilenes længder nu ikke længere afspejler vektorernes længder, men
kun deres retning. Det er for det meste bekvemt kun at angive vektorfeltets retning, idet pilene ellers let kommer til at
krydse hinanden.

Eksempel 1.6. Betragt igen det periodisk perturberede Volterra-Lotka-system
(16) x = x - xy + k(1+cos( t)), y = -y +xy


hvor k og


er konstanter ( > 0). Systemet kan betragtes for (t,x,y)


til kun at betragte systemet for (t,x,y)



D = R×B = R×R2 = R3, men vi indskrænker os

[0,2 ]×(R+2 {(0,0)}), altså for t








[0,2 ] og for (x,y) i den lukkede første


kvadrant.
Når k


0, er vektorfeltet tidsafhængigt. På fig.1.4 er k = 1 og

tidspunkter, nemlig henholdsvis t = 0, t =




= 1, og vektorfeltets retning er vist på tre forskellige

og t = . Enhedsvektorerne er lagt oveni hinanden, hvorved


tidsafhængigheden af vektorfeltet bliver åbenbar. Blev systemet (16) omskrevet til et autonomt system i tre dimensioner
som beskrevet i afsnit 1.5, så ville det tilsvarende vektorfelt i tre dimensioner være tidsuafhængigt, men det ville så til
gengæld blive sværere at tegne.

Eksempel 1.7. Betragt den simple differentialligning x = -x. Den fuldstændige løsning er x(t) = c·e -t, t R, c R. Den


maksimale løsning, der opfylder x(0) = 1, er givet ved x(t) = e-t, t



R. Grafen for løsningen er af velkendt udseende.


-t

Den er en kurve i tx-planen, nemlig kurven givet ved ligningen x = e . Men løsningens bane er beliggende på faselinien
(en x-akse) og består af intervallet ]0,+ [. Banen gennemløbes i aftagende x-retning.

xxii
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Retningsfeltet til de tre tidspunkter (t = 0, /2 og ) for
systemet (16) i Eks.1.6. De tre pile i hvert punkt svarer til hver sin tid.
Systemet er ikke autonomt.

xxiii

Øvelser til Kapitel 1
Øvelse 1.1. Skriv systemet (11) på formen z = Az, hvor A er en 4×4-matrix og z er en søjlevektor, d.v.s. en 4×1matrix.

Øvelse 1.2. Opskriv de differentialligninger, der erstatter (10), når der regnes med luftmodstand proportional med
hastigheden, og når proportionalitetsfaktorerne kan være forskellige for de to legemer.
Omskriv de fremkomne ligninger til et 1.ordens system.
Skriv systemet på matrixform z = Az, som i Øvelse 1.1.

Øvelse 1.3. Systemet (10) kan løses ved Laplace-transformation. Det bliver nogenlunde overkommeligt, hvis man tager
m1 = m2 = m, k1 = k2 = k3 = k, x(0) = y(0) = 0 og x(0) = 0, men y(0)

0.


x(t) = ½y(0)[cos(t(k/m)½) - cos(t(3k/m)½)].

Udfør regningerne, og vis, at man finder

Er x(t) en periodisk funktion og i så fald, hvad er perioden?

Øvelse 1.4. Funktionen i Øvelse 1.3 er ikke periodisk.
Kan begyndelsesværdierne x(0), y(0), x(0) og y(0) vælges, så løsningen x(t) (og dermed y(t)) bliver periodisk?

Øvelse 1.5. Omskriv begyndelsesværdiproblemet for Duffings ligning
(17)

ẍ + kx + ax + bx3 = f cos( t)


med x(t0) = x0, x(t0) = y0, til et første ordens system i to ubekendte funktioner x og y. (k, a, b, f og


er konstanter).

Øvelse 1.6. Betragt i R2 Volterra-Lotka-systemet
18)

x = x - xy, y = -y +xy

(a) Find en anden ordens differentialligning, som y(t) tilfredsstiller. Den må ikke indeholde x.
(b) Betragt det plane autonome system
x = P(x,y), y = Q(x,y)
Kan man altid finde en anden ordens differentialligning (uden x), som y(t) tilfredsstiller?

Øvelse 1.7. Betragt Volterra-Lotka-systemet (18) fra Øvelse 1.6. Angiv ved pile vektorfeltets retning, idet det specielt
skal undersøges, hvor vektorfeltet er lodret og hvor vandret.
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Øve lse 1.8. Betragt van der Pols ligninger (3), Eksempel C. Angiv ved pile vektorfeltets retning, idet det specielt skal
undersøges, hvor vektorfeltet er lodret og hvor vandret.

Øvelse 1.9. Omskriv det i Øvelse 1.5 fundne ikke-autonome 1.ordens system med to ubekendte funktioner til et autonomt
system af tre differential-ligninger med tre ubekendte funktioner x( ), y( ) og z( ) ( = t).

KAPITEL 2
2.1. Eksistens og entydighed af løsninger

Vi betragter begyndelsesværdiproblemet
(1) x = f(t,x), x(t0) = x0
hvor f er defineret i den åbne delmængde D af R n+1 og har værdier i R n, og hvor
(t0,x0)  D. n er et positivt helt tal. Bemærk altså, at x er en søjlevektor x = (x 1,x2,...,xn)~; det
samme gælder f(t,x) = (f 1(t,x),f2,...,fn(t,x))~. Tegnet

~

betyder transponering, hvorved som hér

en rækkevektor bliver til en søjlevektor.

Vi giver først en meget generel eksistenssætning (Sætning 2.1). Derefter giver vi en eksistensog entydighedssætning (Sætning 2.2), der kræver stærkere forudsætninger om f.

Sætning 2.1. (Peanos eksistenssætning). Hvis f er kontinuert i den åbne mængde D, så har
begyndelsesværdiproblemet
x = f(t,x), x(t0) = x0
mindst én maksimal løsning for ethvert (t0,x0)  D.

Bemærkning.

Vi skal senere (i Sætning 2.3) vise , at enhver løsning kan udvides til en

maksimal løsning. Det egentlige indhold i Peanos eksistenssætning er altså, at der overhovedet
er en løsning. Hvor stort definitionsintervallet iøvrigt er, selv når det er maksimalt, udtaler
sætningen sig ikke om.

Beviset for Sætning 2.1 udelader vi, da vi alligevel normalt har de kraftigere forudsætninger om
f, der gør, at den næste sætning (Sætning 2.2) kan anvendes. Vi vil dog med et eksempel vise, at
hvis der ikke forudsættes yderligere om funktionen f end, at den er kontinuert, så kan
begyndelsesværdiproblemet (1) have mere end én maksimal løsning.

Eksempel 2.1.

Lad

n = 1, D = R2, f(t,x) = 3x2/3, t0 = 0

og x0 = 0

i

(1). Med andre ord betragt

begyndelsesværdiproblemet
(2) x = 3x2/3, x(0) = 0.
Differentialligningen er iøvrigt autonom. Det er klart, at f er en kontinuert funktion af (t,x)


R2, idet den slet ikke af-

xvi
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hænger af t, og er en kontinuert funktion af x. Ifølge Peanos eksistenssætning har begyndelsesværdiproblemet (2) altså
mindst én maksimal løsning. Det er da heller ikke svært at finde en sådan: 0-løsningen er jo løsning, altså x(t) = 0, t


R, er løsning. Den er maksimal, da definitionsintervallet er R.
Vi kan imidlertid finde flere maksimale løsninger. Hvis en løsning til differentialligningen x = 3x2/3 er forskellig fra nul


på et interval I, så kan denne løsning på dette interval bestemmes ved separation af de variable. På intervallet I fås

1
x
3P
Heraf finder vi, at x(t) = (t+K)3, t

2
3

dx

dt
P

tK

I, hvor K er en konstant. Det ses nu ved indsættelse i differentialligningen, at x(t)


= (t+K)3 er løsning på hele R, uanset K. Skal begyndelsesværdien være 0, altså forlanger man, at x(0) = 0, så må K
= 0. Hermed har vi en anden maksimal løsning til begyndelsesværdiproblemet (2), nemlig x(t) = t 3, t


R.

Vi kan endda konstruere uendeligt mange flere ved sammenstykning af nulløsningen med en løsning af formen x(t) =
(t+K)3. Vi påstår, at for ethvert par af tal c1 og c2 med

c1


0


c2 er følgende funktion løsning til

begyndelsesværdiproblemet (2):

3c


(t)

,c

(tc1 )3

for

t<c1

0

for

c1 tc2

(tc2 )3

for

t>c2



Det eneste, der skal kontrolleres, er om den angivne
funktion er differentiable for t = c1 og for t = c2. Dette
følger af, at for disse t-værdier har funktionen en differentialkvotient fra højre og fra venstre, og disse er
begge nul. Hvis c1 = 

og c2 = +


tillades, så giver

formlen ovenfor samtlige maksimale løsninger til begyndelsesværdiproblemet (2).
Se fig.2.1.

Lad os tænke os, at differentialligningen x =
3x2/3 fra Eksempel 2.1 kunne være den lov,
der styrede tidsudviklingen for en eller anden

Figur 2.1

{t,-2,2;x,-2,2}
Enhver af grenene fra 3.kvadrant kan
via t-aksen forbindes med en vilkårlig
af grenene i 1.kvadrant.

fysisk størrelse x, og at denne størrelse kunne
antage værdien nul. Eksistensen af de uendeligt mange maksimale løsninger til
begyndelsesværdiproblemet (2) viser, at udtalelser om den fremtidige og fortidige opførsel af x

2.1. Eksistens og entydighed af løsninger

ville være behæftet med en betydelig usikkerhed: Lad os sige, at x er målt til værdien x

xvii
xvii
0

til

tiden t = 0. Hvis x0 = 0, så fremgår den mulige fremtidige og fortidige opførsel af den i
Eksempel 2.1 givne formel for samtlige maksimale løsninger. Hvis x0 > 0 kan vi på lignende vis
konstruere uendeligt mange mulige fortidige opførsler, hvorimod den fremtidige opførsel ligger
fast. Det er præcis omvendt, hvis x 0 < 0.
Det siger sig selv, at en sådan naturlov er temmelig mangelfuld. Det er derfor af stor betydning
at kunne give betingelser for, at begyndelsesværdiproblemet (1) har præcis én maksimal løsning.

Definition 2.1. Lad f være en funktion, der er defineret i en åben delmængde D af Rn+1 og
har værdier i R n.
(a) Antag der findes en konstant k, så
(3) |f(t,x) - f(t,y)|  k|x - y|
for alle (t,x) og (t,y) i D, hvor t  R og x, y  Rn.
Så siges f at opfylde en Lipschitz-betingelse i D (m.h.t. de sidste n variable).
(b) f siges lokalt i D at opfylde en Lipschitz-betingelse, hvis f opfylder (3) i enhver begrænset
og lukket delmængde K af D. Lipschitz-konstanten k i (3) afhænger da af K.

Lemma 2.1. Hvis f er kontinuert og har kontinuerte partielle afledede af første orden med
hensyn til x1, x2,..., xn, så opfylder f lokalt i D en Lipschitz-betingelse.
Dette er specielt tilfældet, hvis f  C1(D).

Bevis. Det er nok at betragte lukkede kugler K G D. Lad (t,x), (t,y)  K. Så har vi for ethvert
j = 1, 2, ..., n
(4)

fj (t,x) f j (t,y)

/fj (t,j ) # (x y) ,

hvor j ligger på liniestykket mellem x og y. Dermed ligger (t,j) på liniestykket mellem (t,x)
og (t,y), altså i K. Idet de partielle afledede af fj er kontinuerte i K, er de begrænsede, altså får
vi

fj (t,x) f j (t,y)  /fj # x y  C x y ,
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når C er en fælles øvre grænse for længderne af gradienterne af f j. Hermed er (3) vist og
dermed lemmaet.

Sætning 2.2. Betragt begyndelsesværdiproblemet
x = f(t,x), x(t0) = x0
i den åbne delmængde D af R n+1. Antag, at f er kontinuert og lokalt i D opfylder en Lipschitzbetingelse. Så har begyndelsesværdiproblemet præcis én maksimal løsning for ethvert (t 0,x0) 
D.
Dette er specielt tilfældet, hvis f  C1(D).

Denne sætning skal vi bygge så meget på i det følgende, at det ville være forkert ikke at medtage
beviset i bogen. Beviset er dog en smule avanceret, så vi har anbragt det i Appendix.

Eksempel 2.2. Betragt differentialligningen
(5)

x = -x1/3 + a·sin t


hvor a og




er positive konstanter. Når (5) betragtes i

området D = R2, opfylder differentialligningen ikke
betingelserne i Sætning 2.2. Ikke desto mindre kan det
(med noget besvær) vises, at begyndelsesværdiproblemet
for (5) har en entydigt bestemt maksimal løsning. Det er
her væsentligt, at a og


begge er forskellige fra nul,

idet vi ellers har en situation som i Eksempel 2.1, dog
med den forskel, at begyndelsesværdiproblemet x = -x1/3,


x(0) = 0, kun giver flertydighed bagud i tiden. Se også
Øvelse 2.1.

Figur 2.2
a = 1,

= 6

{t,0,4;x,-1,1}
i ligning (5).

I fig.2.1 er tegnet graferne for de løsninger til (5), der
opfylder henholdsvis x(0) = -1, x(0) = 0 og x(0) = 1. Af figuren synes det klart at fremgå, at de tre løsninger alle efter
en kort "indsvingningstid" ikke er til at skelne fra hinanden. De synes at nærme sig én fælles periodisk løsning. Dette kan
da også vises at være tilfældet.

Eksempel 2.3. Mange af de eksempler på differentialligningssystemer, som vi skal betragte i de følgende kapitler, er
autonome, og højresiden f(x) i x = f(x) består meget ofte af polynomier, d.v.s. f1, f2,..., fn er polynomier i de n variable


x1, x2,..., xn. For sådanne systemer er f


C (Rn), og dermed er forudsætningerne i Sætning 2.2 til overmål opfyldt.


Eksempler på denne klasse af systemer er Brusselatoren (Eks.A), Volterra-Lotka-systemet (Eks.B) og van der Pols

2.2. Definitionsintervallet for en maksimal løsning

xix
xix

ligninger (Eks.C).

2.2. Definitionsintervallet for en maksimal løsning

Lad os først ved nogle eksempler vise, at definitionsintervallet for en maksimal løsning til
differentialligningssystemet
(6)

x = f(t,x)

ikke behøver at være hele R.

Eksempel 2.4. Betragt differentialligningen x = x2 i området D = R2. Ved separation af de variable findes de fra
nulløsningen forskellige løsninger. Disse løsninger er givet ved x(t) = (c-t)-1, hvor c er en konstant. For hver værdi af
konstanten c er der to maksimale løsninger: Den ene har definitionsinterval ]- ,c[, den anden har definitionsinterval


]c,+ [. Vi ser, at for den maksimale løsning med definitionsinterval ]- ,c[ gælder, at x(t)




gælder for den maksimale løsning med definitionsinterval ]c,+ [, at x(t)


t




-



+


for t

c-. Tilsvarende


for


c+. Den eneste løsning, der har definitionsinterval R, er nulløsningen.

Eksempel 2.5. Betragt differentialligningen x = x2+1 i området D = R2. Samtlige løsninger kan findes ved separation


af de variable. Vi finder x(t) = tan(t+c), hvor c er en konstant. Definitionsintervallerne for de maksimale løsninger er:
]-½ -c+p ,½ -c+p [, hvor p er et helt tal.








Alle maksimale løsninger har altså et begrænset definitionsinterval, og vi ser, at x(t)
x(t)


+


for t



for t

(-½ -c+p )+, og at






(½ -c+p )-.








Eksempel 2.6. Betragt differentialligningen x = x i området D = R×]- ,2[. Samtlige løsninger er givet ved x(t) = c·et,




hvor c er en konstant. Definitionsintervallet for en maksimal løsning er R, når c


0. Når c > 0, må vi forlange, at c·et

< 2, idet løsningen ellers forlader D. D.v.s. at definitionsintervallet for de maksimale løsninger med c > 0 er ]- ,ln(2/c)[.


Eksempel 2.7. Betragt differentialligningen x = (2x)-1 i området D = R×R\{0}. Samtlige løsninger kan bestemmes ved


separation af de variable. Man finder dels positive løsninger x(t) = (t + c)-1/2, dels negative x(t) = -(t + c)-1/2, hvor c
er en konstant. De maksimale løsninger har definitionsinterval givet ved ]-c,+ [.


I disse eksempler har vi omtrent set, hvad grunden kan være til, at en maksimal løsning ikke har
definitionsinterval R. Der gælder nemlig følgende sætning.
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Sætning 2.3. Betragt differentialligningssystemet
(7) x = f(t,x)
i den åbne delmængde D af R n+1. Antag, at f er kontinuert i D. Så gælder:
(a) Enhver løsning 3 defineret på et interval I kan udvides til en maksimal løsning %, og
dennes definitionsinterval J = ]a,b[ er nødvendigvis åbent. Intervallets nedre grænse a kan
være lig - , og intervallets øvre grænse b kan være lig + .
(b) For enhver maksimal løsning %(t), t  ]a,b[, gælder, at (t, %(t)) nærmer sig randen af D,
både for t  a+ og for t  b-. At (t,%(t)) nærmer sig randen af D for t  b- betyder, at (t,%(t))
før eller senere for stedse forlader enhver lukket og begrænset delmængde af D. For t  a+
er betydningen analog.

Bemærkninger. 1. Vi skal give et bevis for
sætningen. Det er ikke så svært. Det svære er
snarere at forstå, hvad sætningens del (b) siger. Lidt overfladisk kan man sige, at (b)delen siger, at et eller andet skal gå galt, før
en maksimal løsning ophører med at
eksistere: Enten er b = +, eller |%(t)|  +
for t  b-, eller dist[(t,%(t)),0D]  0 for t 
b-.

Figur 2.3
3 mulige forløb for de maksimale banekurver for systemet (7). Området
indenfor eller på polygonen kunne være
den i beviset nævnte mængde K.

Tilsvarende for t  a+. Alle tre muligheder er
eksemplificeret i Eksempel 2.4-2.7. Se også den symbolske fig.2.3. `Symbolsk` fordi opad
andenaksen er afsat x  Rn.
2. I (a)-delen påstås det ikke, at udvidelsen til en maksimal løsning er entydig. Eksempel 2.1
viser, at der kan være uendeligt mange maksimale udvidelser af samme løsning 3. Sætning 2.2
viser, at udvidelsen til en maksimal løsning er entydig, når f er kontinuert og lokalt i D
opfylder en Lipschitz-betingelse, og specielt hvis f  C1(D).

Bevis for Sætning 2.3. (a) Lad 3(t), t  I, være en løsning til (7). Bemærk først, at vi kan
antage, at I er et åbent interval. Er nemlig intervallets øvre endepunkt d (< +) med i
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intervallet, så er (d,3(d))  D. Ifølge Peanos eksistenssætning findes der en løsning, der går
gennem dette punkt. Denne løsning er også defineret på et interval til højre for d. Dermed kan
3 udvides til højre.

Vi viser dernæst, at 3 kan udvides maksimalt mod højre.
Vi kan antage, at I = ]c,d[, hvor d < +, da der ellers intet er at vise. Ligeledes kan vi åbenbart
antage, at løsningen kan udvides mod højre. Hvis løsningen kan udvides til ]c,+[, er vi færdige.
Hvis ikke, lad q være det største ikke-negative hele tal, for hvilket gælder, at løsningen kan
udvides til ]c,d+q[. Et sådant q findes åbenbart. Lad d0 = d+q. Løsningen er nu udvidet til
]c,d0[, og den kan ikke udvides til højre med en længde 1. Hvis den overhovedet kan udvides,
lader vi p1 være det mindste positive hele tal, for hvilket gælder, at løsningen kan udvides til
]c,d1+m1/p1[ for et eller andet helt positivt tal m1 < p1. Vælg m 1 maksimal med den egenskab,
og lad d2 = d1 + m1/p1. Hvis løsningen overhovedet kan udvides fra ]c,d2[, lader vi p2 være det
mindste positive hele tal, for hvilket gælder, at løsningen kan udvides til ]c,d 2+m2/p2[ for et eller
andet helt positivt tal m2 < p2. Vælg m 2 maksimal med den egenskab, og lad d3 = d2 + m2/p2.
Vi har nu, at p2 > p1 > 1, og at m2/p2 < 1/p1.
Vi fortsætter på denne måde og opnår enten, at udvidelsen efter et endeligt antal skridt allerede
er maksimal, eller at udvidelsen fortsætter, den k' te gang med en brøk mk/pk, hvor
pk > pk-1 > ... > p1 > 1, og mk/pk < 1/pk-1. Herved udvides løsningen sukcessivt til ]c,dk[, hvor
dk = dk-1 + mk-1/pk-1.
Talfølgen (dk) er voksende, så enten har vi, at dk  +, eller dk  b, hvor b er et tal. Løsningen
er hermed udvidet til ]c,b[ (eller til ]c,+[, men faktisk har vi udelukket dette tidligere).
Udvidelsen er åbenbart maksimal, idet vi ikke kan udvide forbi b med nogen brøkdel ifølge den
foretagne konstruktion. Udvidelsen til venstre foregår analogt.
(b) Lad %(t), t  ]a,b[, være en maksimal løsning til (7), og lad K være en lukket og begrænset
delmængde af D. Hvis (t,%(t)) ikke før eller senere for stedse forlader K, så må b < + , og der
må findes en følge (tk) med tk  b- for k  +, så (tk,%(tk))  K for alle k. Da K er lukket og
begrænset, må der findes en delfølge af (tk), så den dertil svarende delfølge af (tk,%(tk)) er
konvergent. Vi kan antage, at delfølgen er følgen selv, altså kan vi antage, at (tk,%(tk))  (b,z)
for k  +, hvor z  Rn. Da (b,z)  K, har vi specielt, at (b,z)  D. Ifølge Peanos
eksistenssætning findes der en løsning, der starter i (b,z). Dermed kan % udvides til højre ud
over intervallet ]a,b[, hvilket er en modstrid, idet %(t), t  ]a,b[, var en maksimal løsning.

Bemærk, at vi brugte Peanos sætning i den form, der kun siger, at der overhovedet er en løsning.
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Se iøvrigt bemærkningen efter Sætning 2.1.

Da vi for det meste skal have med autonome systemer at gøre, formulerer vi en lidt mere speciel
version af sætningen. Den forudsætter dog ikke direkte, at systemet er autonomt, men blot, at
mængden D har formen D = R×B.

Korollar 2.1. Lad B være en åben delmængde af R n, og lad f være en kontinuert funktion
defineret i D = R×B. Lad %(t), t  ]a,b[, være en maksimal løsning til x = f(t,x). Antag, at der
findes en begrænset og lukket delmængde K af B, og et tal t 0  ]a,b[, så %(t)  K for alle t

 [t0,b[. Så gælder, at b = + . Hvis der i stedet (eller desuden) gælder, at %(t)  K for alle t
 ]a,t0]. Så gælder, at a = - .
Bevis. Antag, at %(t)  K for alle t  [t0,b[. Hvis b < +, har vi så, at (t,%(t))  [t0,b]×K for alle
t  [t0,b[. Men [t0,b]×K er en lukket og begrænset delmængde af D = R×B, og ifølge Sætning
2.3 forlader (t,%(t)) før eller senere for stedse enhver lukket og begrænset delmængde af D.
Altså kan vi ikke have, at b < +, hvorfor b = +.
Den sidste del vises på samme måde.

Sætning 2.4. Betragt det autonome system
(8) x = f(x)
hvor f er kontinuert i den åbne delmængde B af R n. Lad . være en positiv og kontinuert
funktion defineret i B. Betragt i B også det autonome system
(9) x = .(x)f(x)
Så gælder, at systemerne (8) og (9) har de samme maksimale banekurver. D.v.s. hvis en maksimal
løsning 3 til (8) har banekurven , så findes der en maksimal løsning % til (9), der har den
samme banekurve , og omvendt.

Bevis. Bemærk først, at retningen af de to vektorfelter åbenbart ikke afviger fra hinanden i noget
punkt. Den eneste forskel mellem de to systemer må da være, at banekurverne gennemløbes med
forskellig fart i de to systemer. Det er idéen i beviset, som følger.
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Lad 3(t), t  ]a,b[, være en maksimal løsning til (8), der også opfylder begyndelsesbetingelsen

x(t0) = x0  B. Lad h være en maksimal løsning til differentialligningen d 2/dt = .(3(2)) med be-

gyndelsesbetingelsen 2(t0) = t0. Differentialligningen betragtes for (t,2)  R×]a,b[. Lad %(t) =
3(h(t)). Så finder vi: %' (t)= 3' (h(t))h' =
(t)f(3(h(t)))·.(3(h(t))) = f(%(t)).(%(t)) og %(t0) = 3(h(t0))
= 3(t0) = x0.

Hermed er vist, at et stykke banekurve for (8) gennem x0 og i omegnen deraf også er banekurve
for (9). Det vi mangler at vise er, at når 3 er en maksimal løsning til (8), så er den definerede
funktion % en maksimal løsning til (9).

h er åbenbart en strengt voksende funktion på sit definitionsinterval, som vi betegner med ]c,d[.
Dens inverse funktion er givet ved
h 1 (2)

1
ds
Pt .(3(s))


t0 



for 2  ]a,b[. Vi ser, at h afbilder intervallet ]c,d[ på intervallet ]a,b[.

Vi viser nu, at % ' s definitionsinterval er maksimalt mod højre. Argumentet er ganske analogt
mod venstre. Vi kan antage, at d < +, idet der ellers intet er at vise.
Da 3 er en maksimal løsning til (8), forlader (t,3(t)) før eller senere for stedse enhver lukket og
begrænset delmængde af R×B for t  b- (iflg. Sætning 2.3). Det gør dermed også (t, %(t)) =
(t,3(h(t)) for t  d-. Antag nu, at % ikke er højre-maksimal. Så kan % udvides mod højre

udover d. Specielt vil %(t) have en grænseværdi q  B for t  d-. Mængden { (t, %(t)) | t 
[t0,d[ } F {(d,q)} er dermed en lukket og begrænset delmængde af R×B, en klar modstrid!
Hermed er sætningen vist.

Vi skal nu give et kriterium, ved hvis hjælp man direkte udfra differentialligningssystemet kan
afgøre størrelsen af løsningernes definitionsinterval. Dets anvendelsesområde er dog stærkt
begrænset, men omfatter f.eks. de lineære systemer, som vi behandler i Kapitel 4.

Sætning 2.5. Lad I = ]a,b[, hvor -  a < b  +. Antag, at f er en kontinuert funktion
defineret i D = I×Rn og med værdier i R n, og at f opfylder uligheden
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(10) |f(t,x)|  (t)|x| + (t)

for alle t  I og x  Rn, hvor  og  er kontinuerte og ikke-negative på intervallet I.
Så gælder, at enhver maksimal løsning til x = f(t,x) er defineret på hele I.

Bemærkning. Det er væsentligt for resultatet i Sætning 2.5, at uligheden er opfyldt for alle x
 Rn. Se Eksempel 2.9.

Beviset for Sætning 2.5 gives i Appendix, se dog Øvelse 2.4.

Vi skal give nogle eksempler på anvendelsen af sætningen.
Den første anvendelse (Korollar 2.2) viser, at hvis man for et autonomt system kun er interesseret
i banekurvernes forløb og ikke i med hvilken fart, disse gennemløbes, så kan man sørge for, at
definitionsintervallet for de maksimale løsninger er lig med R ved også at udnytte Sætning 2.4.

Korollar 2.2. Betragt det autonome system
(11) x = f(x)
i Rn. Antag, at f er kontinuert. Betragt også systemet
(12) x = f(x)/(1+|f(x)|)
ligeledes i Rn. Så gælder, at systemerne (11) og (12) har de samme maksimale banekurver.
Endvidere gælder der, at de maksimale løsninger til (12) har definitionsinterval lig R.

Bemærkning. Det er væsentligt for påstanden om definitionsintervallets størrelse i Korollar 2.2,
at systemet betragtes i Rn. Se Eksempel 2.9.

Bevis. At (11) og (12) har de samme maksimale banekurver følger direkte af Sætning 2.4, idet
.(x) = (1+|f(x)|)-1 jo er positiv og kontinuert.

Da højre side af (12) opfylder (10) med  = 0 og  = 1, følger det af Sætning 2.5, at de
maksimale løsninger til (12) har definitionsinterval R. Dette følger iøvrigt også af resultatet i
Øvelse 2.4, i hvis del (b) Sætning 2.5 ikke benyttes.

Eksempel 2.8. Betragt følgende lineære ligningssystem:

2.2. Definitionsintervallet for en maksimal løsning
x
1
x
2
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a(t)x1 b(t)x2 g1 (t)
c(t)x1 d(t)x2 g2 (t)

f1 (t,x1 ,x2 )
f2 (t,x1 ,x2 )

hvor a, b, c, d, g1 og g2 alle er kontinuerte på det åbne interval I. Systemet kan skrives på matrixform som følger

(13)

x1

x

x2

x1

a(t) b(t)
c(t) d(t)

x2



g1 (t)

A(t)xg(t)

g2 (t)

Ligningssystemet har altså formen x = f(t,x) = A(t)x + g(t).


Vi vil nu vise, at uligheden (10) i Sætning 2.5 er opfyldt for et passende valg af
(14) |f(t,x)|


og . Vi finder:


|A(t)x| + |g(t)|.

Første led på højre side vurderer vi på følgende måde:
|A(t)x|2 = (ax1+bx2)2 + (cx1+dx2)2
(a2+b2)(x12+x22) + (c2+d2)((x12+x22)


= (a2+b2+c2+d2)((x12+x22) = (a2+b2+c2+d2)|x|2
hvor vi også har undertrykt t-afhængigheden i a, b, c og d. Af (14) har vi derfor
|f(t,x)|


(a2+b2+c2+d2)½|x| + |g(t)|.

Denne ulighed betyder, at (10) i Sætning 2.5 er opfyldt med


(t) = (a(t)2+b(t)2+c(t)2+d(t)2)½ og (t) = |g(t)|.


Altså har enhver maksimal løsning til det lineære system (13) definitionsinterval I.

Eksempel 2.9. Betragt igen differentialligningen fra Eksempel 2.7: x = (2x)-1 i området D = R×R\{0}.


-1/2

Vi fandt samtlige maksimale løsninger: Dels positive x(t) = (t + c) , dels negative x(t) = -(t + c)-1/2, hvor c er en
konstant. Definitionsintervallet er i begge tilfælde ]-c,+ [.


Bemærk, at f(x) = (2x)

-1

ikke opfylder en ulighed af formen (10) (Sætning 2.5) for alle (t,x)


R×R.

Prøver vi idéen i Korollar 2.2 og betragter systemet (12), der har de samme maksimale banekurver som (11), så giver (12)
i dette tilfælde, når x > 0: x = (1+2x)-1. Ved separation fås x2 + x = t + c, hvoraf x(t) =


½

-½ + (1/4+t+c) . Hvis x(0) = x0 fås x(t) = -½ + (t+(x0+½)2)½. Definitionsintervallet er ]-c,+ [ =


2
0

]-x -x0,+ [, idet det må erindres, at området er D = R×R\{0}, således, at vi må forlange x(t) > 0 for denne løsning. Det


ses altså, at (12) i dette tilfælde ikke fører til maksimale løsninger defineret i hele R.
Tages i stedet


(x) = 2x2 i Sætning 2.4, fås systemet x = x, der betragtet i D = R×R\{0} har de samme maksimale

banekurver som det oprindelige system. De maksimale løsninger er nu defineret i hele R. Dette var en ad hoc idé, men
Vinograd har vist, at man altid kan finde en funktion , så systemet (9) i Sætning 2.4 har lutter maksimale løsninger med


definitionsinterval R.
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Eksempel 2.10. Betragt i D = R×R2 systemet

x

f1 (t,x,y)

y

f2 (t,x,y)

(15)

hvor k og

er ikke-negative konstanter. Da f


x

xy
k(1cos&t)
1y 2
xy
y
1y 2

C1(R3) har begyndelsesværdiproblemet (x(t 0),y(t0)) = (x0,y0) en

entydigt bestemt maksimal løsning. Vi vil vise, at enhver sådan har definitionsinterval lig med R. Vi viser, at forudsætningerne i Sætning 2.5 er opfyldt.
Vi udnytter, at |y|/(1+y2)


1 for alle y


R. Hermed finder vi |f1(t,x,y)|


2|x| + k(1+cos t) og |f2(t,x,y)|


|x|+|y|

således, at
|f(t,x,y)|2 = f12(t,x,y)+f22(t,x,y)
5x2 + 4|x|k(1+cos t) + k2(1+cos t)2 + y2 + 2|x||y|




8x2 + 2y2 + 3k2(1+cos t)2

hvoraf fås, at |f(t,x,y)|
=2

3/2





8(x2+y2) + 3k2(1+cos t)2

23/2|(x,y)| + 31/2k(1+cos t), hvoraf det ses, at uligheden (10) i Sætning 2.5 er opfyldt med


(t)

1/2

og (t) = 3 k(1+cos t).


Korollar 2.3. Lad I = ]a,b[, hvor -  a < b  +. Antag, at f er en kontinuert funktion
defineret i D = I×Rn og med værdier i R n, og at f opfylder følgende Lipschitz-betingelse
(16) |f(t,x) - f(t,y)|  (t)|x-y|

for alle t  I og x, y  Rn, hvor  er kontinuert på intervallet I.
Så gælder, at begyndelsesværdiproblemet x = f(t,x) med x(t0) = x0 for ethvert t0  I og x0 
Rn har præcis én maksimal løsning, og denne er defineret på hele I.

Bemærkning. Betingelsen (16) er bl.a. opfyldt, hvis f har partielle afledede m.h.t. x1, x2,..., xn,
og hvis der findes en kontinuert funktion , så
0f
 j (t,x)  (t)
 0xi



for alle (t,x)  I×Rn og i, j = 1,2,...,n.
Dette ses på samme måde som i beviset for Lemma 2.1.

Bevis. At begyndelsesværdiproblemet har præcis én maksimal løsning følger af Sætning 2.2, da
det af (16) følger, at f lokalt i D = I×Rn opfylder en Lipschitz-betingelse.
For at vise, at enhver maksimal løsning har definitionsinterval lig med I, viser vi, at f opfylder

2.3. Kontinuert afhængighed af begyndelsesværdidata
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betingelserne i Sætning 2.5. Vi har for (t,x)  I×Rn og x0  Rn:
|f(t,x)|  |f(t,x)-f(t,x0)| + |f(t,x0)|
 (t)|x-x0| + |f(t,x0)|  (t)|x| + (t)|x0| + |f(t,x0)|

Med (t) = (t)|x0| + |f(t,x0)| er nu betingelserne i Sætning 2.5 opfyldt. Bemærk iøvrigt, at i denne
del af beviset udnyttede vi kun (16) for ét fast y, her kaldet x0.

2.3. Kontinuert afhængighed af begyndelsesværdidata

Vi har i Sætning 2.2 givet en meget generel betingelse for at begyndelsesværdiproblemet
(17) x = f(t,x), x(t0) = x0
har præcis én maksimal løsning. Som antydet i diskussionen efter Eksempel 2.1 er det ganske
væsentligt at vide, om den fremtidige udvikling er entydigt fastlagt ved begyndelsesværdierne.
(Den fortidige kan iøvrigt også være aktuel, tænk blot på astronomien).
Nu er det nok aldrig muligt ved måling præcist at bestemme begyndelsesværdivektoren x

0

eller

tidspunktet t0 for den sags skyld. Det er derfor lige så vigtigt at vide, om løsningen til (17)
afhænger kontinuert af t 0 og x0. Hermed menes, at hvis blot t0 og x0 kun ændrer sig lidt, så
ænd rer løsningen sig også kun lidt, ihvertfald hvis vi kun betragter løsningen over et fast endeligt tidsrum.

For at kunne formulere en sætning vedrørende kontinuert afhængighed af begyndelsesværdidata
må vi have en egnet notation.

Definition 2.2. Antag, at begyndelsesværdiproblemet (17) har præcis én maksimal løsning.
Vi vil da med x(t,t0,x0), t  I(t0,x0), betegne denne maksimale løsning.
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Sætning 2.6. Lad D være en åben delmængde af R

n+1

, og lad f være kontinuert og lokalt i

0
D opfylde en Lipschitz-betingelse. Lad
x =(tf(t,x),
D,0)og
= betragt
x0.
begyndelsesværdiproblemet
0,x )  x(t

Lad J være et lukket og begrænset delinterval af I(t0,x0).
Så gælder der:
~0R }/,2R : (t1 ,y 0 )D  t1 t0 < 2  x 0 y 0 < / <


I(t1 ,y 0 )H J  ~tJ: x(t,t0 ,x 0 ) x(t,t1 ,y 0 ) < 0

Sætningen bevises i Appendix.

Da autonome systemer spiller en stor rolle i det følgende vil vi formulere en version af Sætning
2.7, der gælder for sådanne systemer. Begyndelsestidspunkterne t 0 og t1 er nu begge taget til
0, idet disse ingen egentlig rolle spiller for autonome systemer (se Kapitel 3).

Sætning 2.7. Lad B være en åben delmængde af R n, og lad f lokalt i B opfylde en Lipschitzbetingelse. Lad x0  B, og betragt begyndelsesværdiproblemet
x = f(x), x(0) = x0.
Lad J være et lukket og begrænset delinterval af I(0,x0).
Så gælder der:
~0R }/R : y 0 B  x 0 y 0 < / <




I(0,y 0 )H J  ~tJ: x(t,0,x 0 ) x(t,0,y 0 ) < 0

xxix
2.4. Kontinuert afhængighed af parameter

Det er snarere reglen end undtagelsen, at de i anvendelserne forekommende differentialligninger
indeholder en eller flere parametre. Vi skal da også i de følgende kapitler se mange eksempler
herpå. Men blot for med det samme at gøre klart hvad meningen er, betragter vi Eksempel 2.10.
Her er ligningssystemet:
x

f1 (t,x,y)

y

f2 (t,x,y)

x

xy
k(1cos&t)
1y 2
xy
y
1y 2

hvor k og & er ikke-negative konstanter. Det er disse konstanter vi i denne sammenhæng kalder
parametre. Man kan forestille sig, at systemet er en modificeret version af et periodisk perturberet
Volterra-Lotka-system (Eksempel 1.3(c), Eksempel 1.6).
De to konstanter (parametre) kan da tænkes at være eksperimentelt bestemt, d.v.s. at der er en vis
usikkerhed om deres størrelse. Det er da afgørende, om løsningerne svarende til forskellige
tætliggende parameterværdier også ligger tæt på hinanden, ihvertfald når de betragtes over et fast
endeligt tidsrum.
Det beskrevne problem minder meget om problemet om kontinuert afhængighed af
begyndelsesværdidata. Det er ikke så underligt, idet det rent formelt kan betragtes som værende
det samme problem på følgende måde:
Betragt i den åbne delmængde B af R n begyndelsesværdiproblemet for et autonomt system
indeholdende én parameter µ:
x = fµ (x) = F(x,µ), x(0) = x0,
hvor fµ (x) og F(x,µ) blot er to betegnelser for det samme vektorfelt. Antag, at de interessante
µ-værdier ligger i et åbent interval M. Betragt nu i B×M begyndelsesværdiproblemet
x = F(x,m),
m
 = 0,

x(0) = x0,
m(0) = µ

Det sidste system er jo ækvivalent med det første, idet det åbenbart følger af m
 = 0 og m(0) =
µ, at m(t) = µ for alle t. Men det sidste system er et autonomt system i de n+1 variable x1,
x2,..., xn, m. En ændring i µ betyder der en ændring i begyndelsesværdierne, d.v.s. Sætning 2.7
kan anvendes.
Bemærk iøvrigt, at det ikke er nogen væsentlig indskrænkning, at vi i dette afsnit kun har
betragtet et autonomt system. Ethvert system kan jo omskrives til et autonomt system (se Kapitel
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1).
Ved hjælp af ovenstående overvejelser og Sætning 2.7 finder vi da følgende sætning:

Sætning 2.8. Lad B være en åben delmængde af R n, og lad for ethvert µ i det åbne interval
M være givet en vektorfunktion f µ defineret i B. Antag, at F(x,µ) = fµ (x) som en funktion af
(x,µ)  B×M lokalt i B×M opfylder en Lipschitz-betingelse. Lad x0  B, og µ 0  M og betragt
begyndelsesværdiproblemet
(18) x = F(x,µ 0), x(0) = x0.
Lad J være et lukket og begrænset delinterval af I(0,x0,µ 0).
Så gælder der:
~0R }/,!R : y 0 B  x 0 y 0 < /  µM  µ0 µ < ! <


I(0,y 0 ,µ)H J  ~tJ: x(t,0,x 0 ,µ0 ) x(t,0,y 0 ,µ) < 0

hvor x(t,0,x0,µ 0), t  I(0,x0,µ 0), betegner den maksimale løsning til begyndelsesværdiproblemet
(18).

Eksempel 2.11. Betragt differentialligningen x = µx2 med begyndelsesbetingelsen x(0) = x0 og parameteren µ. Vi


finder den maksimale løsning til x(t) = x0/(1-x0µt) med definitionsinterval lig med ]- ,(x0µ)-1[, når x0µ > 0, lig med


](x0µ)-1,+ [, når x0µ < 0, og lig med R, når x0µ = 0.


Sæt ning 2.8 finder anvendelse på dette eksempel. Lad os for en ordens skyld nævne hvad de forskellige størrelser i
sætningen er (eller kan tages til) i dette eksempel: n = 1, B = R, M = R, F(x,µ) = f µ (x) = µx2 , x(t,0,x0,µ 0) = x0/(1-x0µt),
og I(0,x0,µ 0) er det definitionsinterval, der er givet ovenfor (afhængigt af fortegnet på x 0µ).
Det, der siges i sætningen, er da, at hvis J = [A,B] er et lukket og begrænset interval, og hvis
nok så lille) positivt tal, da kan vi bestemme positive tal



og




er et vilkårligt givet (selv

, så hvis blot en ny begyndelsesværdi y 0 og en ny

parameterværdi µ ikke fjerner sig mere fra de gamle værdier x 0 og µ 0 end henholdsvis
maksimale løsning ihvertfald defineret i J, og den afviger mindre end




og


, da er den nye

fra den gamle løsning for alle t i J.

Tag nu i dette eksempel µ 0 = 0 og x0 = 1. Den tilsvarende maksimale løsning er konstant: x(t) = x0 = 1. Hvis µ > 0 og
hvis y0 > 0, så ses det, at | 1 - y0/(1-y0µt)|

+

for t

(y0µ)-1. Ikke desto mindre er sætningens påstand urokket:

At man til et givet lukket og begrænset interval J = [A,B] og til et givet positivt tal
således, at |µ| <


<


for alle t

J.



og |y0-1| <




kan bestemme positive tal


og

implicerer, at definitionsintervallet for den nye løsning indeholder J, og |1- x(t,0,y0,µ)|
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Øvelser til Kapitel 2

Øvelse 2.1.

x = (3/2)x1/3, x(0) = 0.

Find samtlige maksimale løsninger til begyndelsesværdiproblemet



Bemærk, at der er entydighed bagud i tiden, men flertydighed fremad i tiden.

Øvelse 2.2.

Find samtlige maksimale løsninger til begyndelsesværdiproblemet

x = axp, x(0) = 0, når p = 1, og når


p = 2.

Øvelse 2.3. Vis, at begyndelsesværdiproblemet x = 3x2/3, x(0) = x0, har præcis én løsning, når det betragtes i området


D = R×R+. Sammenlign med Eksempel 2.1.

Øvelse 2.4. Antag, at f er en kontinuert funktion defineret i D = Rn+1 og med værdier i R n. Antag, at f er begrænset
i Rn+1, d.v.s. antag, at der findes en konstant C, så |f(t,x)|


C for alle (t,x)


Rn+1.

Vis, at enhver maksimal løsning til systemet x = f(t,x) har definitionsinterval R.


(a) Vis det først ved at bruge Sætning 2.5. Det bør være let!
(b) Vis det uden at bruge Sætning 2.5. Det er ikke let, men heller ikke helt umuligt. Gå frem som følger: Antag, at
t


]a,b[, er en maksimal løsning, med

3(t) 3(t0 )

Vi ser deraf, at




(t0) = x0. Antag, at b < + . Så fås nu for t


t
 Pt 3(s)ds 


 t f(3(s))
Pt





(t),

]t0,b[:

t
 Pt f(3(s))ds


ds  t Cds C(t t0 )
Pt

(t) tilhører den lukkede kugle med radius R = b - t0 og centrum


(t0) = x0 for alle t


[t0,b[. Denne

n

lukkede kugle er jo en lukket og begrænset delmængde af B = R , så ifølge Korollar 2.1 må b = + , hvilket er en


modstrid.

Øvelse 2.5. Betragt på intervallet I et lineært system af 3 første ordens differentialligninger med 3 ubekendte funktioner
x1, x2 og x3. Antag ligesom i Eksempel 2.8, at koefficienterne og højresiderne (g1, g2 og g3) er kontinuerte i intervallet
I. Vis ved at gå frem som i Eksempel 2.8, at enhver maksimal løsning har definitionsinterval I.
Generalisér til n ligninger med n ubekendte funktioner.

Øvelse 2.6. Betragt det autonome system x = f(x) i den åbne delmængde B af R n. Antag, at f er kontinuert i B og


forskellig fra nulvektoren overalt i B. Vis, at hvis man vælger
parametrisering af banekurverne ved kurvelængden.



(x) = |f(x)| i Sætning 2.4, så giver løsningerne til (9) en

KAPITEL 3
3.1. Autonome systemer

Betragt det autonome system
(1) x = f(x) med begyndelsesværdien x(t 0) = x0,
hvor x0  B. B er en åben delmængde af R n og f  C1(B).
Det er tilstrækkeligt om f lokalt opfylder en Lipschitz-betingelse i B, idet vi blot skal bruge, at
begyndelsesværdiproblemet (1) har præcis én maksimal løsning .

I dette kapitel skal vi give nogle få, men meget fundamentale egenskaber ved autonome systemer.
Emnet er på ingen måde færdigbehandlet med dette kapitel, idet resten af bogen næsten
udelukkende behandler autonome systemer.

Lad os dog først opholde os lidt ved mængden B, i hvilket vektorfeltet f(x) er givet. Hvis
vektorfeltet oprindeligt er givet i en mængde B' , så kan vi naturligvis beslutte os til kun at
betragte det i et mindre område B. Omvendt hvis vektorfeltet oprindeligt er givet i en mindre del
B, så kan det måske på en mere eller mindre naturlig måde udvides til et større område B' . Som
et eksempel på det sidste kan vi tage Brusselatoren i Eksempel A. I Eksempel A betragtes
Brusselatoren i den lukkede første kvadrant, og det er simpelthen fordi de to indgående størrelser
er koncentrationer. Men da ligningerne i sig selv giver udmærket mening i hele R 2, og da
vektorfeltet også er et C1-vektorfelt (faktisk C ) i hele R2, så kan vi, hvis vi ønsker det, udvide
betragtningen af Brusselatoren til hele R2.
Man har bemærket, at vi indledte kapitlet med at forlange, at mængden B er en åben mængde.
Det skal vi bruge i mange sammenhænge i beviserne for sætningerne. Forudsætningen er ikke til
at komme uden om. Når derfor Brusselatoren og mange andre eksempler fra kemien eller
økologien forudsætter, at vi betragter et vektorfelt i den lukkede første kvadrant, så har vi
tilsyneladende et problem. Det skal dog for det meste vise sig, at ganske som for Brusselatoren
kan vi på helt indlysende måde udvide betragtningen af vektorfeltet til hele R2. Med andre ord:
Det interessante område, nemlig den lukkede første kvadrant, er en delmængde af en åben
mængde, i hvilken vektorfeltet stadig er et C1-vektorfelt. Den tekniske forudsætning, at B er
åben, er da i sådanne tilfælde opfyldt.

xxxiv
xxxiv

Kapitel 3

Den første grundlæggende sætning, vi nu skal formulere og bevise, siger i det væsentlige, at to
banekurver ikke kan skære hinanden, eller mere præcist: Hvis banekurverne for to maksimale
løsninger til x = f(x) har et punkt fælles, så er deres banekurver sammenfaldende, og den ene
løsning er blot en forsinket version af den anden.

Sætning 3.1. Lad x(t), t  I = ]a,b[, være den maksimale løsning til begyndelsesværdiproblemet
(1). Så gælder:
(a) For enhver konstant . er funktionen y(t) = x(t-.), t  J = ]a+.,b+.[, den maksimale
løsning til begyndelsesværdiproblemet y = f(y), y(t0+.) = x0.
(b) Hvis z(t), t  I1, er en maksimal løsning til z = f(z), og hvis der findes tider t1  I1 og t2 
I, så z(t1) = x(t2) (d.v.s. hvis banerne for z og x har et punkt fælles), så gælder, at z(t) = x(tt1+t2) for alle t  I1 og vi har I1 = ]a+t1-t2,b+t1-t2[ (d.v.s. banerne er identiske).

Bevis.

(a)

Med y(t) = x(t-.) finder vi y (t) = d/dt(x(t-.)) = x(t-.) = f(x(t-.)) = f(y(t))

gældende, når blot t-.  I = ]a,b[, d.v.s. for t  ]a+.,b+.[ = J. Endvidere har vi y(t0+.) = x(t0)
= x0. Vi mangler blot at vise, at y(t), t  J, er en maksimal løsning. Antag da, at y*(t), t  ]c,d[,
er en løsning til samme begyndelsesværdiproblem som y, og antag, at ]c,d[ H J. Vi bruger nu det
nys udledte resultat, men y* træder i stedet for x og - . træder i stedet for .. Altså får vi, at
funktionen x*(t) = y*(t+.), t  I* = ]c-.,d-.[, løser begyndelsesværdiproblemet x* = f(x*),
x*(t0) = x0. Vi ser, at I* H I. Men x(t), t  I = ]a,b[, er en maksimal løsning af samme
begyndelsesværdiproblem. Altså har vi, at I H I*. Hermed gælder altså I* = I, og dermed er ]c,d[
= J således, at y er en maksimal løsning.

(b) Lad z(t), t  I1, være en maksimal løsning til z = f(z) med z(t1) = x(t2), hvor t1  I1 og t2
 I. Lad nu y være funktionen y(t) = x(t-t 1+t2), t  ]a+t1-t2,b+t1-t2[, så er iflg. (a) y den
maksimale løsning til begyndelsesværdiproblemet y = f(y), y(t1) = x(t2). Men det er z(t), t  I1,
jo også. Altså er z(t) = y(t) = x(t-t1+t2), t  I1 = ]a+t1-t2,b+t1-t2[, hvilket skulle vises.

Sætning 3.2. Lad x(t), t  I, være en maksimal løsning til x = f(x). Hvis der findes tider t1, t2
 I, så t1 < t2 og x(t1) = x(t2), så er x(t) en periodisk funktion med periode T = t2 - t1 og

3.1. Autonome systemer
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definitionsintervallet I = R. Altså har vi x(t+T) = x(t) for alle t  R.

Bevis. Sætningen følger af Sætning 3.1(b), idet vi som z(t) tager x(t) selv. Vi får så, at x(t)
= z(t) = x(t-t1+t2) for alle t  I1 = ]a+t1-t2,b-t1+t2[, hvor I = ]a,b[. Men da z = x fås I1 = I. Men
så må nødvendigvis a = - og b = +. Hermed er sætningen vist.

Sætning 3.2 betyder, at hvis en maksimal banekurve "skærer" sig selv, så er det en lukket kurve.
Gåseøjnene er sat, fordi Sætning 3.2 også udelukker, at en banekurve kan være en lukket kurve,
der skærer sig selv. En otte-talskurve er altså eksempelvis udelukket.

Det skal understreges, at Sætning 3.1 og 3.2
ikke gælder for ikke-autonome systemer, for
en illustration heraf, se fig.3.1.

Vi skal nu definere teoriens simpleste begreb,
nemlig begrebet ligevægtspunkt. Det er dog
også et af de vigtigste begreber.

Figur 3.1

{x,-2,2;y,-1,1}
Banekurve for Duffings ligning skrevet
som system med y = x.(Se Øv.1.5).
a = -1, f = 0.3, b =
= 1, k = 0.2.
t
[0,50], start i (1,0).




Definition 3.1. Betragt systemet x = f(x) i den åbne mængde B, hvor B G Rn. Antag, at f er
kontinuert i B. Hvis punktet p ligger i B, og hvis f(p) = 0, (hvor 0 = (0,0,...,0)), så kaldes p et
ligevægtspunkt for systemet.
(Andre navne: Singulært punkt, kritisk punkt. Engelsk: Critical point, equilibrium state (point),
rest point, stationary point, fixed point, singular point, steady state, zero. Kært barn har mange
navne).

Sætning 3.3. Betragt systemet x = f(x) i den åbne mængde B, hvor B G Rn. Antag, at f 
C1(B). Vi har da:

xxxvi
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Hvis p  B er et ligevægtspunkt for systemet, så er funktionen x(t) = p, t  R, den

maksimale løsning til begyndelsesværdiproblemet x = f(x), x(t0) = p, uanset t0.
En sådan konstant løsning betegnes i nogle sammenhænge som en triviel løsning.
(b) Hvis y(t), t  I = ]a,b[, er en maksimal løsning til systemet, og hvis y(t)  q  B for t  b-,
så er q et ligevægtspunkt, og b = + . Tilsvarende fås, at hvis i stedet y(t)  q  B for t  a+,
så er q et ligevægtspunkt, og a = - .
I begge tilfælde er y(t) g q for alle t  ]a,b[, med mindre y(t) faktisk er den i (a) nævnte
konstante (trivielle) løsning, y(t) = q, t  R.

Bevis. Beviset for (a) overlades til læseren.
(b) Antag, at y(t)  q  B for t  b-. Da B er åben, kan vi bestemme et positivt tal 0, så den
lukkede kugle K̄(q,0) med centrum i q og radius 0 er indeholdt i B. På grund af antagelsen

findes der et tal t  ]a,b[, så y(t)  K̄(q,0) for alle t  [t ,b[. Ifølge Korollar 2.1 er derfor b =




+. Da f er kontinuert har vi, at y (t) = f(y(t))  f(q) for t  +. Hvis f(q) g 0, må mindst én
af komponenterne f1(q), f2(q),...,fn(q) være forskellig fra nul. Antag, at f i(q) = A > 0. Der findes
da et tal t*, så fi(y(t)) > ½A for alle t  t*. Altså får vi for t2 > t1 t*:
yi (t2 ) y i (t1 )

Pt

t

y
i (t)dt



Pt

t


f i (y(t))dt 

Pt

t




1
Adt
2

1
A(t2 t1 )
2

For t2  + fås, at ½A(t2-t1)  + og, at yi(t2)-yi(t1)  qi-yi(t1), hvilket er i klar modstrid med
uligheden. Altså må f(q) = 0. (A < 0 klares på tilsvarende måde).
Argumentet for tilfældet y(t)  q  B for t  a+ er ganske analogt.
For at vise, at y(t) g q for alle t  ]a,b[ med mindre y(t) er konstant lig q, antager vi, at y(t1)
= q for et eller andet t1  ]a,b[. Sætning 3.1(b) siger så, at y(t) = q for alle t  R, idet vi i den
sætning tager z = y og x = q.

Ved den konkrete behandling specielt af plane autonome systemer spiller de såkaldte vandrette
og lodrette isokliner samt de områder (monotoniområder), hvori disse opdeler planen en afgørende rolle i argumentationen. Begreberne kan dog indføres for en vilkårlig dimension n.

Definition 3.2. Betragt systemet x = f(x) i den åbne mængde B, hvor B G Rn. Antag, at f er

3.1. Autonome systemer
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kontinuert i B.
(a) Ved et monotoniområde for systemet vil vi forstå en åben og sammenhængende delmængde
af B i hvilken hver af funktionerne f1, f2,...,fn har konstant fortegn (g 0). Monotoniområdet
kaldes maksimal, hvis det ikke er en ægte delmængde af et andet monotoniområde.
(b) Mængden { x  B | fi(x) = 0 } vil vi (på trods af, at den intet har med nogen løsning at gøre)
kalde x i = 0 -isoklinen. I det plane tilfælde vil vi også bruge betegnelserne
0-isoklinen eller den vandrette isoklin for x 2 = 0 -isoklinen. Tilsvarende kaldes x 1 = 0 -isoklinen for -isoklinen eller den lodrette isoklin.

Bemær kning. Systemet x = f(x) og dets tidsomvendte x = -f(x) har de samme x i = 0 -isokliner. Endvidere gælder, at hvis M er et (maksimalt) monotoniområde for det ene system, så er
M også et (maksimalt) monotoniområde for det andet, men naturligvis er fortegnene vendt i
forhold til hinanden.

Nytten af begrebet monotoniområde kommer frem i følgende sætning.

Sætning 3.4. Lad M være et monotoniområde for systemet x = f(x), x  B, hvor B er en åben
delmængde af Rn, og hvor f  C1(B). Lad x0  M, og lad x(t), t  ]a,b[, være den maksimale
løsning, der opfylder x(0) = x0. Så gælder
enten
(i) x(t) forlader M, d.v.s. } t1  ]0,b[, så x(t1) Õ M,
eller
(ii) x(t) forbliver i M for alle t  [0,b[, og for mindst ét j gælder, at x j(t)  ± for t  b- (og
derfor gælder også, at |x(t)|  + for t  b-),
eller
(iii) x(t) forbliver i M for alle t  [0,b[, og x(t)  p for t  +, hvor p enten er et
ligevægtspunkt på randen af M (og da er b = + ), eller p er et punkt på randen af B.

Der gælder et tilsvarende resultat for negative tider.

Bevis.

Antag, at x(t) forbliver i M for alle t  [0,b[. Vi skal vise, at der så kun er de

muligheder, der nævnes i (ii) og (iii). Hvis x(t) konvergerer mod et punkt p for t  b-, og hvis
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p  B, så er p ifølge Sætning 3.3(b) et ligevægtspunkt og b = + . Antag nu, at x(t) ikke
konvergerer mod et punkt for t  b-. Så må mindst én af funktionerne x1(t), x2(t), ..., xn(t) være
ubegrænset. De er nemlig alle monotone funktioner, og hvis de alle var begrænsede, ville de hver
især konvergere mod et tal. Men så ville x(t) konvergere mod et punkt. Antag, at xj(t) er
ubegrænset for t  [0,b[. Da funktionen er monoton, har vi enten xj(t)  + eller xj(t)  - for
t  b-.
Hermed er sætningens "fremtidige" version vist. At der gælder en tilsvarende "fortidig" version
er klar, da vi blot behøver, at anvende det fremtidige resultat på det tidsomvendte system. Se i den
forbindelse bemærkningen efter Definition 3.2.

Eksempel 3.1. Lad n = 1. Betragt differentialligningen x = -1/(2x) i området B = R\{0}. Det ses ved indtegning af


vektorfeltets retning på faselinien, at B er foreningsmængden af de to monotoniområder R + og R-. Her er åbenbart
Sætning 3.4' s mulighed (iii) realiseret med punktet p (her 0) på randen af B. Ligningen kan iøvrigt løses ved separation
af de variable, og man finder x(t) = sgn(x0) (x02-t), t




]- ,x02[.


Den næste sætning er i realiteten triviel, selv om den skjuler dette godt ved sin noget indviklede
formulering.

Sætning 3.5 Betragt systemet x = f(x) i den åbne mængde B, hvor B G Rn. Antag, at f er
kontinuert i B. Så gælder:
B

i

n
1

 xB fi (x) 0!

A

j

m


1

Mj

hvor M1, M2,... er maksimale monotoniområder. Samlingen af monotoniområder kan være
uendelig i antal, men er dog tællelig.

Bevis. Det vi skal vise er, at hvis x  B er et punkt for hvilket ingen af f1(x), f2(x), ..., fn(x) er
nul, så er x medlem af et maksimalt monotoniområde. For at vise det, betragter vi mængden M x
= { z  B | sgn(fi(z)) = sgnfi(x)) for all i = 1,2,...,n}.
Vi viser først, at det er en åben mængde. Lad y  Mx. Da f er kontinuert, findes der et positivt
tal /, således, at hvis |z-y| < /, da gælder sgn(f i(z)) = sgn(fi(y)) og dermed lig sgn(fi(x)) for alle
i = 1, 2, ..., n. Altså er Mx åben.

3.1. Autonome systemer
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Mx er imidlertid ikke nødvendigvis sammenhængende. Men enhver åben mængde kan på én
måde skrives som en disjunkt foreningsmængde af åbne, sammenhængende mængder således,
at hver af disse mængder er maksimale sammenhængende mængder. En af disse må indeholde
x; den er det søgte maksimale monotoniområde.
At der ikke kan være mere end tælleligt mange maksimale monotoniområder følger af: 1) hvert
maksimalt monotoniområde indeholder et punkt med rationale koordinater, 2) de maksimale
monotoniområder er indbyrdes disjunkte, og 3) mængden af punkter i R n med rationale
koordinater er tællelig.

Foruden at lokalisere monotoniområderne er det væsentligt i ens argumentation, at man er
opmærksom på eksistensen af eventuelle invariante områder. Det er områder, som en bane ikke
kan forlade, hvis den først er kommet derind. Den præcise definition følger.

Definition 3.3. Betragt systemet x = f(x) i den åbne mængde B, hvor B G Rn. Lad K være en
delmængde af B.
(a) Antag, at det om enhver maksimal løsning x(t), t  ]a,b[, gælder, at hvis x(t 0)  K for et
eller andet t0  ]a,b[, så har vi x(t)  K for alle t  [t0,b[. Så siges mængden K at være
positivt invariant (m.h.t. det givne system).
(b) Antag, at det om enhver maksimal løsning x(t), t  ]a,b[, gælder, at hvis x(t 0)  K for et
eller andet t0  ]a,b[, så har vi x(t)  K for alle t  ]a,t0]. Så siges mængden K at være
negativt invariant (m.h.t. det givne system).

xl
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3.2. Eksempel på faseplansundersøgelse

Eksempel 3.2. Faseplansundersøgelse
Betragt følgende Volterra-Lotka-system:

(3)

x
y

x(1 x y)
y(x 1)

som vi betragter i den lukkede første kvadrant. Systemet er imidlertid et C1-system i hele R2, så det område B (her R2),
hvori vektorfeltet er givet og i hvilket det er et C1-vektorfelt, er dermed et åbent område, som det forlanges overalt i
teorien.

(a) Tegning af de vandrette og lodrette isokliner, altså y=0-isoklinen og x=0-isoklinen
y=0-isoklinen er givet ved y(x-1) = 0, d.v.s. den består af de rette linier y = 0 og x = 1.


x=0-isoklinen er givet ved x(1-x-y) = 0, så også denne består af to rette linier, nemlig x = 0 og x + y = 1.


På fig.3.2 er isoklinerne indtegnet (i den lukkede første kvadrant).

(b) Bestemmelse af ligevægtspunkterne
Disse er eventuelle skæringspunkter mellem de vandrette
og de lodrette isokliner. Tegningen af isoklinerne hjælper
altså godt, men man kan naturligvis ikke regne med at
kunne aflæse ligevægtspunkternes beliggenhed på
tegningen.
Til bestemmelse af ligevægtspunkterne har vi:
x(1-x-y) = 0


y(x-1) = 0
[x=0






x+y=1] [y=0


(x,y) = (0,0)




x=1]

(x,y) = (1,0).

Med andre ord samtlige ligevægtspunkter er (0,0) og

Figur 3.2
På figuren ses bl.a. de tre maksimale
monotoniområder I, II og III.

(1,0).
Som det fremgår af regningerne, gælder dette iøvrigt også, hvis vi betragter systemet i hele R 2.

(c) Indtegning af vektorfeltets retning på isoklinerne og i ethvert af de maksimale monotoniområder, hvori planen
opdeles
Man kan med fordel begynde med at angive retningen af vektorfeltet på selve isoklinerne. Når det er gjort betragter vi
de 3 maksimale monotoniområder, I, II og III (se fig.3.2), hvori første kvadrant opdeles af isoklinerne. Her angives
retningen med en enkelt pil, der blot skal vise, om vektorfeltets første- og andenkomponent er positiv eller negativ. Med
en geografisk analogi skelnes der i monotoniområderne kun mellem NV, SV, SØog NØ. Retningerne på isoklinerne er
da enten N, V, S eller Ø.
Punkt (a), (b) og (c) kan altid udføres for et plant autonomt system.
Vi fortsætter med en nøjere undersøgelse af dette eksempel.

xli
xli

3.2. Eksempel på faseplansundersøgelse
(d) Lokalisering af eventuelle retlinede baner

Vi bemærker, at vektorfeltet på y-aksen er lodret, altså parallelt med y-aksen. Men så må y-aksen bestå af baner, idet vi
generelt har, at en banekurve for en løsning til differentialligningssystemet x = f(x) er en differentiabel kurve x = x(t),
der i ethvert punkt x(t) har retning f(x(t)). Da vektorfeltet på x-aksen overalt er parallel med denne, består også x-aksen
af baner. Bemærk specielt, at et ligevægtspunkt er en bane.
På den ikke-negative y-akse ses altså to maksimale banekurver. På den ikke- negative x-akse ses 3 maksimale banekurver.

(e) Positivt invariante områder
Det fremgår af fig.3.2, at monotoniområdet III er positivt invariant, idet ingen løsning kan forlade området gennem
hverken y-aksen eller x-aksen, da disse består af baner, og idet ingen løsning kan forlade området gennem liniestykket
mellem (0,1) og (1,0), da vektorfeltet på dette overalt peger ind i området III.
Det ses på samme måde, at monotoniområdet I er negativt invariant. Derimod er monotoniområdet II hverken positivt eller
negativt invariant.
Da området III er positivt invariant og begrænset, følger det af Sætning 3.4, at enhver maksimal løsning i III må
konvergere mod et ligevægtspunkt for t


+ . Det kan åbenbart ikke være ligevægtspunktet (0,0) på grund af vektorfeltets


retning. Det må derfor være ligevægtspunktet (1,0).

Nu ved vi, hvad der sker med løsningerne i III, som tiden
går (fremad).
For at finde ud af, hvad der sker med løsninger, der
starter i I eller II, konstruerer vi nu et positivt invariant
område begrænset af et trapez OABC, se fig.3.3.
Som det fremgår af figuren, ligger to af siderne på
akserne (nemlig OA og OC). En tredie side (CB) er
parallel med x-aksen. Den sidste side (AB) har hældningskoefficient -1. Koordinaterne til punkterne er: A =
( ,0), B = (1, -1), C = (0, -1), D = (1,0) og E = (0,1).

Figur 3.3

Tallet

Området indenfor trapezet OABC er
positivt invariant.





vælges






1. Det er klart, at vektorfeltet på BC

peger ind i trapezet. Vi skal nu vise, at vektorfeltet på AB
også peger ind i trapezet. En normal til linien gennem A og B, der peger ind i trapezet, er (-1,-1) (idet en ligning for linien
er x+y = ).


Vi skal vise, at skalarproduktet mellem den normal til linien og vektorfeltet på linien er positivt. Det betyder nemlig, at
vektorfeltet peger ind i trapezet. Dette skalarprodukt er (-1,-1) ( x(1-x-y), y(x-1) ) = -x(1-x-y) - y(x-1) =


-x + x2 + y = x2 - 2x +


= (x-1)2 +


-1>


-1


0 gældende for x > 1 og

Vi har hermed vist, at trapezet er positivt invariant, når blot








1.

1.

Betragt nu en maksimal løsning, der starter i et vilkårligt punkt i monotoniområdet I (se fig.3.2). Vælg


så stor, at

startpunktet ligger indenfor trapezet OABC (se fig.3.3). Så ligger punktet altså i trekant ABD. Da denne er begrænset,
og da løsningen ikke kan konvergere mod ligevægtspunktet (1,0) på grund af vektorfeltets retning, følger det af Sætning
3.4, at løsningen må forlade trekanten. Dette kan kun ske gennem liniestykket BD. Hermed er løsningen i
monotoniområdet II (nærmere betegnet i trapezet BCED).

xlii
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En maksimal løsning, der starter i et vilkårligt punkt i II
må forblive i et begrænset område sålænge den er i II, og
den kan ikke konvergere mod ligevægtspunktet (1,0).
Altså må løsningen ifølge Sætning 3.4 forlade II, og det
må ske gennem liniestykket ED. Dermed er løsningen
ankommet til monotoniområdet III. Fra tidligere ved vi,
at den derpå konvergerer mod ligevægtspunktet (1,0).

(e)

Løsningernes skæbne bagud i tiden

(Kan

springes over ved første gennemlæsning)
I afsnit (d) afgjorde vi den fremtidige skæbne for enhver
maksimal løsning, der starter i den åbne første kvadrant.

Figur 3.4

{x,0,1.5;y,0,1.5}
Banekurver for systemet (3). Af den
øverste banekurve kan farten aflæses,
idet der er markering hver gang t
forøges med 0.1.

Spørgsmålet melder sig: Hvor kommer løsningerne fra?
Med andre ord:
Hvad sker for t - ?


For at afgøre dette betragter vi først det negativt
invariante område I.
En anvendelse af Sætning 3.4 giver, at enhver maksimal løsning (x(t),y(t)), t
opfylder x(t)


+

for t


Vi viser, at faktisk har vi









]a,b[, der starter i monotoniområdet I,

a+, idet det er udelukket, at løsningen konvergerer mod ligevægtspunktet (1,0), og det er


ligeledes udelukket, at y(t)
Af samme grund må y(t)



for t


for t




a+.

a+ for et eller andet




0.

= 0. I området I er banekurven grafen for en funktion y = y(x). Om denne funktion gælder

dy
dx

y
x

1
)
x

xy 1

y(1

y(x 1)
x(1 x y)

når 0 < r < 1, og når blot x er tilstrækkeligt stor, x


ry
x

x* = x*(r). Heraf følger y-1dy/dx


-r/(x+ ).

Ved integration fra x* til x (> x*) fås
ln(y(x)/y(x*))
Heraf fås, at y(x)
x

+ . Altså er



-r ln((x+ )/(x*+ )) = ln((x*+ )r/(x+ )r).


y(x*)(x*+ )r/(x+ )r. Med andre ord y(x)


C/(x+ )r for alle x

x*. Men så følger, at y(x)

= 0. Det var det, vi ville vise, men vi har samtidigt opnået vurderingen y(x)


Cx

-r

0 for

for x

x*.

Bemærk, at både C og x* afhænger af r.
Enhver maksimal løsning, der starter i monotoniområdet III, må forlade dette for negative tider (igen Sætning 3.4).
Vi vil vise, at enhver maksimal løsning, der til tiden t = 0 befinder sig i område II, er kommet fra område I.
Antag det modsatte, altså, at der findes en maksimal løsning (x(t),y(t)), t
bagud i tiden. Af Sætning 3.4 følger, at y(t)
samme grund må x(t)


for t


+

for t

a+ for et eller andet

]a,b[, der ikke forlader monotoniområdet II



a+, da x(t) jo er opadtil begrænset af 1 (ifølge antagelsen) af


]0,1]. Bemærk specielt, at


ikke kan være nul. Den del af

banekurven, der forløber i område II, er grafen for en funktion af y, x = x(y), der opfylder differentialligningen

dx
dy

x
y

x(1 x y)
y(x 1)

x(

1 x
1)
y
x 1

xliii
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3.2. Eksempel på faseplansundersøgelse


For y

+


fås, at dx/dy


grænseværdien



/(1- ). Men da grafen har en vandret (egentlig er den jo lodret) asymptote for y



(1,0) for t





/(1- ) nødvendigvis være nul. Men så er

Resumé: For enhver maksimal løsning (x(t),y(t)), t
og at (x(t),y(t))

+ , må

+ . For t


= 0, hvilket som bemærket er umuligt.

]a,b[, der starter i den åbne første kvadrant, gælder, at b = + ,




a+ gælder, at x(t)

Se fig.3.4 for nogle repræsentative banekurver.

+


og, at y(t)

0.

xliv
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Øvelser til Kapitel 3

Øvelse 3.1. Giv eksempler på systemer x = f(x), der har henholdsvis 0, 1, 2, 3 og 4 maksimale monotoniområder. Giv
også et eksempel på et én-dimensionalt system, der har uendeligt mange maksimale monotoniområder.

Øvelse 3.2. Betragt systemet i Eksempel 3.2.
(a) Vis, at definitionsintervallet for en maksimal løsning, der starter på y-aksen er R. (Vink: Bestem løsningen eksplicit).
(b) Vis, at definitionsintervallet for en maksimal løsning, der starter på x-aksen mellem (0,0) og (1,0), er lig R, mens
den for en løsning, der starter tilhøjre for (1,0), er af formen ]a,+ [, hvor a > - .




(Vink: Bestem løsningen eksplicit).
(c) Vis, at definitionsintervallet for en maksimal løsning, der starter i den åbne første kvadrant, er af formen ]a,+ [, hvor


a > - . Det er sværere. Udnyt kendskabet til løsningens opførsel bagud i tiden (se resuméet sidst i Eksempel 3.2). For til

strækkeligt store værdier af x(t) har vi da, at løsningen opfylder x = x(1-x-y)

uligheden fra t1 til t2, hvor t1 < t2. Undersøg, om den fremkomne ulighed tillader t1

Øvelse 3.3.

-x2. Heraf fås x/x2




-1. Integrér

- .




Differentialligningssystemet (3) i Eksempel 3.2 er et specialtilfælde af følgende system

x
y

(4)

x(a x y)
y(x 1)

hvor a er en positiv konstant. Vi betragter igen systemet i den lukkede første kvadrant.
(a) Gør som i Eksempel 3.2 (a),(b),(c) og (d). Skeln mellem a < 1 og a > 1.
(b) Vis, at der kan konstrueres en positivt invariant mængde begrænset af et trapez ganske som i Eksempel 3.2 (e). Drag
de konklusioner, der kan drages om den fremtidige opførsel af de maksimale løsninger.
Skeln igen mellem a < 1 og a > 1. Drag ikke for vidtgående konklusioner.

Øvelse 3.4. Det generaliserede Volterra-Lotka-system
Ligningssystemet (4) er et specialtilfælde af det generaliserede Volterra-Lotka-system

(5)

x
y

x(a1 a2 ya3 x)
y(b1 b2 xb3 y)

(a) Vis, at systemet foruden ligevægtspunktet (0,0) har enten 0, 1 eller uendeligt mange ligevægtspunkter i R 2 (eller i
den lukkede første kvadrant).
(b) Lad a1 = a, a2 = a3 = b1 = -1, b3 = -b og b2 = 1, hvor a og b er positive konstanter. Find samtlige ligevægtspunkter.
Tegn de vandrette og lodrette isokliner, og angiv vektorfeltets retning i ethvert af de områder af første kvadrant, hvori
isoklinerne opdeler denne. Lokalisér eventuelle retlinede baner.

Øvelser til Kapitel 3
Øvelse 3.5.

xlv
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Gause-Lotka-Volterra-systemet

Dette system er et specialtilfælde af det generaliserede Volterra-Lotka-system. Fortegnene for konstanterne er valgt, så
det bliver en model for konkurrencen mellem to dyrearter. Systemet vi betragter er

x
y

(6)
Her er

og



x(1 x .y)
y(1 x y)

positive konstanter. Systemet betragtes i den lukkede første kvadrant.

(a) Find samtlige ligevægtspunkter i første kvadrant.
(b)

Tegn de vandrette og lodrette isokliner i repræsentative tilfælde, idet man må være opmærksom på, at deres

indbyrdes beliggenhed afhænger af

Øvelse 3.6.



og

. Angiv vektorfeltets retning. Lokalisér retlinede baner.

May-Leonard-systemet

Dette system er en model for konkurrencen mellem tre dyrearter. Ligningerne er

x(1 x .y z)
y(1 x y .z)
z(1 .x y z)

x
y
z

(7)

Find samtlige ligevægtspunkter. Lokalisér retlinede baner. Vis, at xy-planen er såvel positivt som negativt invariant.

Øvelse 3.7. Rosenzweig-MacArthur-systemet (Conway-Smoller)
Dette er igen et system fra økologien, en rovdyr-byttedyrs model. Systemet er

x
y

(8)
hvor f(x) = -a(x-k)(x-b) og konstanterne a, b, k og


x(f(x) y)
y(x )

tilfredstiller betingelserne a > 0, 0 < b < < k. Systemet betragtes


i den lukkede første kvadrant.
(a) Find ligevægtspunkterne for systemet.
(b) Tegn de vandrette og lodrette isokliner. Angiv vektorfeltets retning i ethvert af de områder af første kvadrant, hvori
denne opdeles af isoklinerne. Lokalisér retlinede baner.

Øvelse 3.8. (a) Betragt det generaliserede Volterra-Lotka-system (5) i hele R2. Vis, at den lukkede første kvadrant er
såvel positivt som negativt invariant. Gælder det samme for Rosenzweig-MacArthur-systemet (8) ?
(b) Vis, at første kvadrant er positivt invariant overfor Brusselatoren (Eksempel A), men ikke negativt invariant.
(c) Overvej konsekvensen af mangel på positiv invarians af første kvadrant i en kemisk eller økologisk model som de
ovennævnte.

xlvi
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Øvelse 3.9. I Sætning 3.3 så vi, at hvis x(t) var løsning til x = f(x), x
f(x(t))


0 og dermed også x(t)


0 for t




B, og hvis x(t)

q


B for t


+ , så har vi


+ .


(a) Vis, ved at give et eksempel i én dimension, at det ikke alene af x(t)






q for t


+


kan sluttes, at x(t)


0 for t

+ .


(b) Vis, at funktionen x(t) = t-1sin(t2), t


]0,+ [, ikke er løsning til nogen autonom differentialligning x = f(x).


KAPITEL 4
4.1. Lineære differentialligningssystemer

Definition 4.1. Et differentialligningssystem x = f(t,x) siges at være lineært , hvis f har (eller
kan bringes på) formen

f(t,x) = A(t)x + g(t), hvor A(t) er en n×n-matrix og g(t) er en

søjlevektor for ethvert af de t-værdier, der betragtes. Det forudsættes, at g og A er kontinuerte
funktioner definerede på et åbent interval I.
Et lineært differentialligningssystem har altså formen
(1)

x = A(t)x + g(t)

Systemet betragtes i mængden D = I×R n.
Systemet (1) siges at være homogent, hvis g(t) = 0 for alle t  I.

Eksempel 4.1. Betragt på intervallet ]0,+ [ systemet


x1
x2

x2
6t 2 x1 4t 1 x2 t 2 sint

der er fremkommet af Euler-differentialligningen t2ẍ - 4tx + 6x = t4sint ved omskrivning til et første ordens system som


beskrevet i Kapitel 1. Systemet kan skrives på formen (1) på følgende måde:

x


x
1

0

x
2

6t

x1

1
2

4t

1

x2

0


t 2 sint

Systemet er altså lineært.

I Eksempel 1.2, (ligningssystemet (11)) findes et eksempel på et homogent lineært system med
konstante koefficienter, d.v.s. den tilsvarende matrix A er uafhængig af t.
Se Øvelse 1.1. Eksempel 1.5 er af samme art.

I Eksempel 2.8 betragtede vi på et åbent interval I det generelle lineære system af 2 første ordens
differentialligninger med 2 ubekendte funktioner. Vi viste i det eksempel ved hjælp af Sætning
2.5, at samtlige systemets maksimale løsninger har definitionsinterval I. Dette gælder generelt
for lineære systemer:

xlviii
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Sætning 4.1. Betragt på det åbne interval I, begyndelsesværdiproblemet
(2) x = A(t)x + g(t),

x(t0) = x0,

hvor A(t), t  I, er en kontinuert n×n-matrix-funktion og g(t), t  I, er en kontinuert
vektorfunktion, begge med reelle elementer. Der gælder da, at problemet (2) for ethvert valg af
t0  I og x0  Rn har præcis én maksimal løsning, og denne har definitionsinterval I.
Bevis. Vi viser, at forudsætningerne i Korollar 2.3 er opfyldt, når f(t,x) = A(t)x + g(t) for (t,x)
 D = I×Rn. Det er klart, at f er en kontinuert funktion i D. Vi har
|f(t,x)-f(t,y)| = |A(t)x - A(t)y|  A(t)|x-y|, hvor vi har brugt en matrixnorm, der er defineret ved
2
M M a ij
n

A

(3)

n

1
2

j 1 i 1

og også benyttet uligheden
(4) |Ax|  A|x|
der gælder for enhver n×n-matrix A og enhver søjlevektor x. I Eksempel 2.8 findes et bevis for
(4), når n = 2. Dette kan generaliseres.
Da nu (t) = A(t) er en kontinuert funktion af t, er Lipschitz-betingelsen (16) i Korollar 2.3
opfyldt. Altså fås, at problemet (2) har præcis én maksimal løsning, og denne er defineret på hele
I.

4.2. Homogene lineære systemer

Som det er velkendt fra den elementære teori for lineære differentialligninger, spiller den til en
given lineær ligning svarende homogene ligning en vigtig rolle. Det er også tilfældet for systemer
af lineære differentialligninger.
I dette afsnit skal vi studere det homogene lineære system
(5) x = A(t)x
hvor A(t), t  I, er kontinuert på intervallet I = ]a,b[, (-  a < b  +) og x  Rn. Det antages,
at A(t) for ethvert t  I har reelle elementer, da (5) ellers ingen mening giver som differentialligningssystem i D = I×Rn.

4.2. Homogene lineære systemer

xlix
xlix

Da alle maksimale løsninger til (5) ifølge Sætning 4.1 har definitionsinterval I, tillader vi os
undertiden i det følgende at bruge ordet 'løsning', når vi retteligt burde sige 'maksimal
løsning'.

Sætning 4.2. Hvis 31 og 32 er løsninger til (5), og hvis c1 og c2 er reelle konstanter, så er
linearkombinationen % = c131 + c232 også løsning.

Bevis. % (t) = c13 1(t) + c23 2(t) = c1A(t)31(t) + c2A(t)32(t) = A(t)[c131(t) + c232(t)] = A(t)%(t).
Bemærkn ing.

Sætning 4.2 viser, at mængden af (maksimale) løsninger til (5) udgør et

vektorrum. Dette vektorrum er et underrum af det større vektorrum C1(I), som er mængden af
de differentiable vektorfunktioner på intervallet I, for hvilke den afledede er kontinuert. Mens
vektorrummet C1(I) let kan vises ikke at have nogen endelig dimension, så skal vi se, at
vektorrummet af løsninger til (5) er n-dimensionalt.

Definition 4.2.

Funktionerne {f1, f2, ...,fk} defineret på intervallet I, siges at være lineært

uafhængige (af hinanden) på I, hvis vi har følgende implikation
c1 f1 (t)c2 f2 (t)...ck f k (t) 0 for alle tI < c1 c2 ... ck 0
(Bemærk, at c i'erne er konstanter).
Funktionerne siges at være lineært afhængige , hvis de ikke er lineært uafhængige.

Altså med andre ord: Funktionerne {f1, f2, ...,fk} defineret på intervallet I, siges at være lineært
uafhængige på I, hvis det er sådan, at en linearkombination af funktionerne f1, f2, ...,fk kun kan
være identisk med nul på intervallet I ved at være den trivielle linearkombination, hvor alle konstanterne er nul.
Denne definition er ækvivalent med at sige, at funktionerne er lineært uafhængige, hvis ingen af
dem kan udtrykkes som en linearkombination af de øvrige. Funktionerne er lineært afhængige ,
hvis dette derimod er tilfældet. I så fald har vi altså i realiteten en formel, der udtrykker en
identitet af samme art som f.eks. formlen cos2t + sin2t = 1, der i denne sammenhæng kan tolkes
som en påstand om, at funktionerne {1, cos2t, sin2t} er lineært afhængige.

l
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Vi giver endnu et eksempel for tilfældet n = 1.

Eksempel 4.2. Funktionerne {1, t, t2} er lineært uafhængige på intervallet ]-1,1[. (Faktisk på ethvert interval). Antag
nemlig, at

c11+c2t+c3t2 = 0 for alle t

c2+c3t = 0. Lad t


]-1,1[. Indsæt t = 0, og vi ser, at c 1 = 0. Forkort med t for t


0, så har vi

0. Så fås c2 = 0. Men så må også c3 = 0. Hermed er det vist. På samme måde kan vises, at {1, t, t2,

t3,...,tk} er lineært uafhængige for ethvert positivt helt tal k.

Vi minder om, at begrebet lineær uafhængighed også findes for vektorer i R n. Lad os for
sammenligningens skyld bringe definitionen:

Definition 4.3. Vektorerne {v1, v2, ...,vk} i Rn siges at være lineært uafhængige (af hinanden),
hvis vi har følgende implikation
c1 v1 c2 v2 ...ck v k

0 < c1 c2 ... ck

0

Vektorerne siges at være lineært afhængige , hvis de ikke er lineært uafhængige.

Vi minder også om følgende velkendte resultat, som vi af referencehensyn formulerer som et
lemma:

Lemma 4.1.

Vektorerne {v1, v2, ...,vn} i Rn er lineært uafhængige hvis og kun hvis

det[v1,v2,...,vn] g 0. Her betegner [v1,v2,...,vn] n×n-matricen bestående af de n søjlevektorer v1,
v2, ...,vn.
For vektorfunktioner defineret på et interval I og med værdier i R n gælder følgende simple
resultat om sammenhængen mellem lineær uafhængighed for funktionerne som funktioner
betragtet og som vektorer for ethvert t  I.

Lemma 4.2. Lad {f1, f2, ...,fk} være funktioner defineret på intervallet I. Så gælder:
Hvis der findes et tal t0  I, så vektorerne {f1(t0), f2(t0), ...,fk(t0)} er lineært uafhængige, så er

4.2. Homogene lineære systemer

lili

funktionerne lineært uafhængige.

Beviset overlades til læseren.

Den omvendte påstand til påstanden i Lemma 4.2 gælder ikke. D.v.s. hvis funktionerne
{f1, f2, ...,fk} defineret på intervallet I er lineært uafhængige, så behøver vektorerne
{f1(t), f2(t), ...,fk(t)} ikke at være at være lineært uafhængige; de behøver endda ikke være lineært
uafhængige for noget t  I. Et simpelt eksempel herpå er for n = 1 Eksempel 4.2, i hvilket vi så,
at funktionerne {1, t , t2} er lineært uafhængige på intervallet ]-1,1[. De én-dimensionale vektorer {1, t0 , t02}, som jo blot er tal, er naturligvis lineært afhængige ligegyldigt hvilken værdi
t0 har.
Et eksempel i en vilkårlig høj dimension kan fås ved simpelthen at gange en konstant vektor v
 Rn på funktionerne 1, t og t2, herved opnås tre lineært uafhængige vektorfunktioner: Den
konstante funktion v, tv og t2v. Men for ethvert t er de som vektorer i Rn betragtet lineært
afhængige, da de to sidste er proportionale med den første.
Det viser sig imidlertid, at hvis vi kun betragter løsninger til det homogene lineære system (5),
så gælder den omvendte påstand i Lemma 4.2:

Lemma 4.3. Lad {31, 32, ...,3k} være løsninger til (5) på intervallet I. Så gælder:

Hvis {31, 32, ...,3k} er lineært uafhængige funktioner, så er vektorerne {31(t),32(t), ...,3k(t)} er
lineært uafhængige for ethvert t  I.
Bevis. Antag, at {31, 32, ...,3k} er lineært uafhængige funktioner. Lad t 0  I. Antag, at c1, c2,...,
ck er reelle tal og, at c131(t0)+c232(t0)+...+ck3k(t0) = 0. Vi skal vise, at c1 = c2 = ...= ck = 0. Lad

funktionen 3 være givet ved 3(t) = c131(t)+c232(t)+...+ck3k(t) for alle t  I. Så er 3 ifølge
Sætning 4.2 en løsning til (5). Men

3(t0) = 0,

så

3

er løsning til samme

begyndelsesværdiproblem, som nulfunktionen er. Ifølge Sætning 4.1 må

3 altså være

nulfunktionen, d.v.s. 3(t) = 0 for alle t  I. Da {31, 32, ...,3k} er lineært uafhængige funktioner
har vi derfor c1 = c2 = ...= ck = 0.

Sætning 4.3. Lad n være dimensionen af systemet (5). Så gælder:

lii
lii
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(a) Systemet (5) har n lineært uafhængige løsninger 31, 32, ...,3n.
(b) Ethvert sæt af n lineært uafhængige løsninger

31, 32, ...,3n udspænder mængden af

løsninger, d.v.s. enhver anden løsning % kan skrives som en linearkombination af disse, d.v.s
der findes reelle konstanter c1, c2,..., cn, så %(t) = c131(t)+c232(t)+...+cn3n(t) for alle t  I.
Bemærkning.

Her ses, at vektorrummet bestående af mængden af løsninger til (5) er n-

dimensionalt. De n funktioner 31, 32, ...,3n i Sætning 4.3 udgør en basis for dette vektorrum.
Bevis. (a) Lad t0  I. Lad 31 være den løsning til (5), der opfylder begyndelsesbetingelsen
31(t0) = e1 = (1,0,0,...,0)~.

Lad 32 være den løsning til (5), der opfylder begyndelsesbetingelsen 32(t0) = e2 = (0,1,0,...,0)~,

o.s.v. Med andre ord 3i er den løsning til (5), der tilfredsstiller 3i(t0) = ei, hvor ei er den i' te
enhedsvektor i Rn. (Disse løsninger eksisterer ifølge Sætning 4.1). Da værdierne af funktionerne
31, 32, ...,3n for t = t0 ifølge deres definition er vektorerne e1, e2,..., en, fås af Lemma 4.2, at
funktionerne 31, 32, ...,3n er lineært uafhængige.

(b) Lad nu 31, 32, ...,3n være et sæt af n lineært uafhængige løsninger til (5). Lad

% være en

løsning til (5). Lad t0  I. Ifølge Lemma 4.3 er de n vektorer 31(t0), 32(t0),...,3n(t0) lineært

uafhængige. Men så kan vektoren %(t0) skrives som en linearkombination af disse: %(t0) =
c131(t0)+c232(t0)+...+cn3n(t0). Lad 3 være givet ved 3(t) = c131(t)+c232(t)+...+cn3n(t) for alle t

 I. Så er 3 en løsning til (5) ifølge Sætning 4.2. Men da 3(t0) = %(t0), så løser 3 og % samme
begyndelsesværdiproblem, altså er de identiske. Hermed er Sætning 4.3 vist.

Definition 4.4. Lad 31, 32, ...,3n være n lineært uafhængige løsninger til n×n-systemet (5).

Den n×n-matrix, hvis n søjler er løsningerne 31, 32, ...,3n kaldes en fundamental matrix for
systemet (5). Vi skriver - = [31, 32, ...,3n].

Følgende resultat er blot en konsekvens af matrixproduktets definition.

Sætning 4.4.
givet ved

Hvis - er en fundamental matrix for (5), så er den fuldstændige løsning til (5)
x(t) = -(t)c, hvor c  Rn.
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liii

Bevis. Vi udnytter som sagt blot matrixmultiplikationens egenskaber: -c = c131 + c232 +...+
cn3n, hvorefter resultatet følger af Sætning 4.3(b) og Definition 4.4.
Lad os bemærke følgende konsekvens af tidligere resultater.

Sætning 4.5. Lad 31, 32, ...,3n være n løsninger til n×n-systemet (5). Så gælder:
(a) Matricen - = [31, 32, ...,3n] er en fundamental matrix, hvis og kun hvis
det-(t0) g 0 for et eller andet t0  I.
(b) det-(t) er enten lig nul for alle t  I eller forskellig fra nul for alle t  I.

Bevis. Sætningen følger ved kombination af Lemma 4.1-4.3.

Vi kan gøre udsagnet i Sætning 4.5(b) betydeligt stærkere, idet der gælder følgende:

Sæt ning 4.6. Lad 31, 32, ...,3n være n løsninger til n×n-systemet (5) på intervallet I. Lad = [31, 32, ...,3n]. Så opfylder det- differentialligningen
(6)

(d/dt)det-(t) = SpA(t)·det-(t)

Altså har vi


SpA ( ) d




(7)

det-(t)





det-(t0 )# e

hvor t, t0  I. Formlen (7) kaldes Abels formel (Niels Henrik Abel, 1802-1829).

Bevis.

Vi udnytter følgende regel om differentiation af determinanter:
d
detdt

d3i
M det[31 ,32 ,..., dt ,...,3n ]
i 1
n


liv
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Endvidere skal vi bruge, at det(AB) = detA·detB og, at matricerne A og B = S-1AS har samme
spor, da de har samme egenværdier, og da SpA = a 11 + a22 + ... + ann =

1+2 +...+n, hvor 1, 2, ..., n er egenværdierne for A (med gentagelser efter algebraisk
n
multiplicitet). Endelig bemærker vi, at hvis e k betegner den k' te enhedsvektor i R
, har vi, at

-ek = 3k gældende for k = 1,2,...,n. Hermed finder vi
d
detdt

d3i
M det[31 ,32 ,..., dt ,...,3n ]
i 1
n

M det[31 ,32 ,...,A3i ,...,3n ]
n

i 1
n

M det[-e1 ,-e2 ,...,A-e i ,...,-en ]

i 1
n

1
M det(-#[e1 ,e2 ,...,- A-e i ,...en ])


i 1
n

1
M det-#det[e1 ,e2 ,...,- A-e i ,...en ]


i 1

det- M b ii
n

det-#Sp(- 1 A-)


det-#SpA

i 1

hvor bii betegner det i' te diagonalelement i matricen--1A-.
Hermed er (6) vist, hvoraf formlen for determinanten følger.

Sætning 4.7.

(a)

Hvis

-

er en fundamental matrix for (5), så tilfredsstiller

-

differentialligningen
(8) - = A(t)-

(b) Hvis - er en n×n-matrixfunktion, der tilfredsstiller (8), og hvis det-(t0) g 0 for et eller
andet t0  I, så er - en fundamental matrix for systemet (5).

(c) Lad - være en fundamental matrix for systemet (5). Så gælder, at n×n-matrixfunktionen
er en anden fundamental matrix for samme system, hvis og kun hvis der findes en invertibel
og konstant matrix C, så

(t) = -(t)C for alle t  I.

Bevis. (a)  = [3 1,3 2,...,3 n] = [A(t)31,A(t)32,...,A(t)3n]

= A(t)-.

(b) Hvis  = A(t)-, så ses det ved en regning som i (a), at søjlerne i - er løsninger til (5). Da
det-(t0) g 0, fås af Sætning 4.5, at - er en fundamental matrix for (5).
(c) Hvis

= -C, hvor - er en fundamental matrix, og C er en konstant og invertibel matrix,

så fås umiddelbart ved differentiation, at

opfylder differentialligningen (8) og, at det

=
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det-·detC g 0. Ifølge (b) er

lv
lv

derfor en fundamental matrix.

Vi betragter dernæst den omvendte implikation: Lad - og

begge være fundamentale matricer

for (5). Lad X(t) = -(t)-1 (t) for alle t  I. Så har vi -(t)X(t) =

(t). Ved differentiation fås

derfor, idet vi passer på rækkefølgen:  (t)X(t)+-(t)X
 (t) =  (t). Men da  (t) = A(t)-(t), og

 (t) = A(t) (t), fås A(t)-(t)X(t)+-(t)X
 (t) = A(t) (t), hvoraf ses, at -(t)X
 (t) = 0 for alle t 

I. Men så fås, at X
 (t) = 0 for alle t  I. Altså er X en konstant matrix C. Denne matrix er
invertibel da C = X = -(t)-1 (t). Hermed er sætningen vist.

Bemærkning. Det følger af Sætning 4.7(d), at man altid kan bestemme sin fundamentale matrix,
så den er lig med enhedsmatricen for et givet t0. Er nemlig -(t) en fundamental matrix, så er

-(t)-(t0)-1 også en fundamental matrix, og den er åbenbart lig med enhedsmatricen E for t =

t0.

At finde en fundamental matrix er ensbetydende med at bestemme samtlige løsninger til
differentialligningssystemet (5). Det er derfor normalt ikke nogen let opgave. For lineære
systemer med konstante koefficienter kan en fundamental matrix dog relativt let bestemmes. Det
gør vi senere i kapitlet. Men først vil vi betragte det generelle lineære inhomogene første ordens
system.

lvi
lvi
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4.3. Inhomogene lineære systemer

Vi betragter et generelt lineært system
(9) x = A(t)x + g(t)
hvor A(t) er en n×n-matrix, og hvor A og g er kontinuerte funktioner på intervallet I = ]a,b[.

Vi bemærker først, at der gælder følgende simple sætning, der svarer til et resultat, vi er fortrolige
med fra den elementære teori for lineære differentialligninger.
Sætning 4.8. Lad %1 og %2 begge være løsninger til det inhomogene system (9). Så er 3 = %1 %2 løsning til den tilsvarende homogene ligning
(10)

x = A(t)x .

Bevis. Beviset overlades til læseren.

En konsekvens af Sætning 4.8 er, at den fuldstændige løsning til (9) er summen af en partikulær
løsning til den inhomogene ligning (9) og den fuldstændige løsning til den tilsvarende homogene
ligning (10).

Den følgende sætning giver en formel, der i sin én-dimensionale version blot er Panserformlen.

Sætning 4.9.

Differentialligningsytemet (9) med begyndelsesbetingelsen x(t0) = x0 har

løsningen
(11)

x(t)

-(t)-(t0 ) 1 x 0 -(t)

Pt

t

-(s) 1 g(s)ds




hvor - er en vilkårlig fundamental matrix for det tilsvarende homogene system x = A(t)x, og
hvor t  I.

Bevis. Produktreglen for differentiation af et matrixprodukt lyder

4.3. Inhomogene lineære systemer

lvii
lvii

(d/dt)(AB) = A
 B + AB
hvor det er faktorernes orden, man bør bemærke. Ved differentiation af --1- = E fås derfor
[(d/dt)(--1)]- + --1 =0

hvoraf følger, at
(12) (d/dt)(--1) = ---1 --1 = - --1A(t)---1= ---1A(t)

hvor vi har brugt (6). Multiplicéres nu (9) med --1 fra venstre, så fås af (12)
--1x = --1A(t)x + --1g(t) = -[(d/dt)(--1)]x + --1g(t)

hvoraf vi ved igen at bruge produktreglen finder
(d/dt)[--1x] = [(d/dt)(--1)]x + --1x = --1g(t).
Ved integration af denne ligning fra t0 til t fås
-(t) 1 x(t) -(t0 ) 1 x(t0 )

hvoraf formlen (11) umiddelbart følger.

Pt

t


-(s) 1 g(s)ds

lviii
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4.4. Autonome, homogene lineære systemer

Vi betragter nu de (for vores formål) vigtigste lineære systemer, nemlig de homogene systemer
for hvilke matricen A(t) ikke afhænger af tiden t. Betragt altså systemet
(13)

x = Ax

hvor A er en n×n-matrix med konstante elementer. Vores opgave er at finde en fundamental
matrix for (13). Her spiller egenværdierne og egenvektorerne for matricen A en vigtig rolle.

Lad os først betragte (13) udfra et tilsyneladende naivt udgangspunkt. Hvis n = 1, så er A blot
et tal, en konstant, og løsningerne er som bekendt givet ved
(14) x(t) = etA x(0) .
Det ville være rart, om (14) kunne generaliseres til n  1. Nøglen til en generalisering ligger i
Taylorrækken for eksponentialfunktionen
xk
M
k 0 k!

ex

1x



x2 x3
xk

...
...
2 3!
k!

Rækken er absolut konvergent (med den angivne sum ex) for alle x  R (iøvrigt også for alle
x  C). Erstatter vi rent formelt tallet x med matricen tA, så finder vi
(15)

e tA

tk k
M k! A
k 0

EtA



t2 2 t3 3
tk k
A 
A ...
A ...
2
3!
k!

Problemet med (15) er i hvilken forstand den uendelige række er konvergent.

Vi minder først om definitionen på matrixnormen, der blev brugt i beviset for Sætning 4.1.

Ved matrixnormen af n×n-matricen A forstås tallet
MM
n

(16)

A

n

j 1 i 1


a ij2

1
2



Det ses, at matrixnormen af A er den sædvanlige længde af den søjlevektor af længde n 2, som
man får ved at stille A' s søjler ovenpå hinanden.
Vi angiver i det følgende lemma en række vigtige egenskaber, som matrixnormen har.

4.4. Autonome, homogene lineære systemer

lix
lix

Lemma 4.4. For vilkårlige n×n-matricer A og B gælder som for enhver norm
A  0 for alle A

(i)

A

(ii)

0 @ A

kA

(iii)

0

k A for kÜ

AB  AB

(iv)

Desuden gælder for matrixnormen følgende uligheder:
(v)

Ax  A x

(vi)

AB  A B

for alle xÜn

Bevis. De første fire egenskaber følger af bemærkningen umiddelbart før lemmaet.
(v) og (vi) bevises ved at udnytte uligheden
M xi y i
n

2
M xi

2

2
M yi

n



i 1

n

i 1

i 1

der blot udtrykker, at skalarproduktet mellem vektorerne x og y er mindre end eller lig med
produktet af deres længder.
Vi erindrer om matrixproduktets definition:
M a ri bis
n

(AB)rs

i 1

Beviset for (vi) forløber da som følger:
M M M a ri bis
n

AB2

n

s 1 r 1
n
n

MM

r 1 i 1

n

i 1

ari2

2

# MM
n

n

s 1 i 1

 M M M ari2 # M bis2
n

n

s 1 r 1

bis2

n

n

i 1

i 1

A2 B2

Beviset for (v) går på samme måde, men er dog lidt simplere.

lx
lx
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Sætning 4.10. Lad B være en n×n-matrix. Så er rækken
(17)

1 k
M k! B
k 0


konvergent i følgende forstand: Der findes en n×n-matrix M, så
p
1 k
 M M
B   0 for p  
k 0 k!

(18)



Matricen M betegnes med eB, og den er altså givet ved den uendelige række (17). Denne række
er absolut konvergent.
Den i (18) beskrevne konvergens er ækvivalent med elementvis konvergens.

Bevis. Vi har for p2 > p1, at
 M 1 B k
 k 0 k!

p





1 k
M k! B
k 0
p









1 k

 M k! B
 k p 1
p









 



M
p

k p





1

1
Bk
k!

Da |aij|  A for enhver matrix A (og for alle i, j), ser vi, at




1 k
M k! B
k 0

1 k
M k! B
k 0

p

p

ij

ij

 0 for p > p  

2
1


Heraf følger imidlertid, at der findes tal mij, så
1 k
M k! B
k 0
p

 m ij

for p  

ij

Med M = (mij) er (18) hermed opfyldt.

Den næste sætning viser, at e

tA

opfører sig som en eksponentialfunktion, og at -(t) = etA er en

fundamental matrix for systemet (13).

Sætning 4.11. Lad A være en n×n-matrix. Så gælder:
(a) (d/dt)etA = AetA = etAA for alle t  R.
(b) e(s+t)A = esA·etA for alle s, t  R.

4.4. Autonome, homogene lineære systemer

lxi
lxi

n
. Så har vi for enhver matrix B, at dens ijBevis. Lad ei betegne den i' te enhedsvektor i R

element bij er givet ved bij = ei~Bej. Da eksponentialmatricen etA er givet ved
tk k
A
M
k 0 k!

e tA



er derfor dens ij-element givet ved
tk
k
M k! ei A e j
k 0


e tA

ei e tA e j


ij





altså givet ved en potensrække, der er konvergent for alle t  R. Ved ledvis differentiation fås:
tk 1
k
M (k 1)! e i A ej
k 1

tk
k 1
M k! e i A e j
k 0



d
e e tA e j
dt i














ei e tA Ae j




Hermed er (a) vist og dermed er -(t) = etA en fundamental matrix for systemet x = Ax, idet vi
også har, at -(0) = E, således at det-(0) g 0 (jvnf. Sætning 4.7(b)).

(b) kan nu bevises på følgende måde. Den løsning til x = Ax, der opfylder x(0) = c er givet ved
x(t) = -(t)c. Vi har, at x(t+s) = -(t)x(s) for alle t  R, eftersom y(t) = x(t+s) og z(t) = -(t)x(s)
begge er løsninger til x = Ax, og eftersom y(0) = x(s) = -(0)x(s) = z(0). Altså har vi
= x(t+s) = y(t) = z(t) = -(t)x(s) = -(t)-(s)c, hvilket er (b).

-(t+s)c

Bemærkning. Det gælder ikke generelt, at eA+B er lig eAeB. Det gælder dog, hvis AB = BA.

Eksempel 4.3. Lad os løse differentialligningen for den harmoniske oscillator ẍ + x = 0. Vi omskriver til et første ordens
system på sædvanlig måde og skal derfor betragte systemet

x
y

0 1
1 0

x
y

A

x
y

Løsningerne er givet ved (x,y)~ = etA (x0,y0)~. Problemet er nu at finde eksponentialmatricen etA. Vi går direkte til definitionen, d.v.s. til Taylorrækken (15). Vi må derfor udregne A k for ethvert k


0. Dette viser sig at være let:

lxii
lxii
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A2

0 1
1 0

0 1
1 0

1 0
0
1

E

Hermed finder vi
A3 = A2A = -EA = -A, A4 = (A2)2 = (-E)2 = E, A5 = A4A = EA = A.
Vi ser, at A2p = (A2)p = (-E)p = (-1)pE for alle p

0, og A2p+1 = A2pA = (-1)pA for alle p




0.

Med disse resultater finder vi fra (15):

e

tA

tk k
A
M
k 0 k!


t 2p
t 2p 1
2
A
p
A 2p
M
M
p 0 (2p)!
p 0 (2p1)!






1



( 1)p t 2p
( 1)p t 2p 1
E
M (2p)!
M (2p1)! A
p 0
p 0






cost#Esint#A

cost sint
sint cost

Altså er løsningen til systemet givet ved

x
y

e tA

x0
y0

cost sint
sint cost

x0
y0

D.v.s. at x(t) er givet ved x(t) = x0cost + y0sint. Dette kunne vi selvfølgelig lettere have fundet ved hjælp af karakterligningen for ẍ + x = 0, men hensigten var at illustrere brugen af eksponentialmatricen på et allerede kendt tilfælde.

Udregningerne i Eksempel 4.3 var specielt simple, fordi matricen A opfyldte en simpel ligning,
nemlig A2 + E = 0. Faktisk gælder der, at enhver n×n-matrix A opfylder sin egen karakterligning. Dette er Hamilton-Cayley' s sætning. Karakterligningen for matricen i Eksempel 4.3
er 2 + 1 = 0. Ved at erstatte  med A fås den ovennævnte ligning. Da vi også skal bruge
Hamilton-Cayley' s sætning senere giver vi en præcis formulering af den her.

Sætning 4.12. (Hamilton-Cayley's sætning).

Lad A være en n×n-matrix, og lad p( ) =

det(A-E) være matricens karakterpolynomium. Så gælder, at matricen p(A) er lig nulmatricen,
altså p(A) = 0.

Beviset gives i Appendix.

4.4. Autonome, homogene lineære systemer
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Eksempel 4.4. Betragt systemet x = Ax, hvor matricen A er givet ved


0 0
1 0

A

Karakterpolynomiet for matricen er det(A- E) = 2. Ifølge Hamilton-Cayley' s sætning gælder der derfor, at A2 = 0. Dette




eftervises let ved simpelthen at gange matricen med sig selv.
Da matricen A altså er nilpotent (d.v.s. at der findes et positivt helt tal p, så Ap = 0), er rækkeudviklingen for
eksponentialmatricen endelig. I dette tilfælde finder vi e tA = E + tA, idet de resterende led i rækkeudviklingen er 0.
Bemærk iøvrigt, at det også er let at løse systemet x = Ax uden brug af sofistikerede begreber.


Eksempel 4.5. Betragt systemet x = Ax, hvor matricen A er givet ved


1 0

0

1 1 0

A

0

1 1

Matricen A kan åbenbart skrives som en sum af en diagonalmatrix, nemlig


E, og en matrix N, der er givet ved

1

0 0 0
1 0 0
0 1 0

N

Denne sidste matrix er nilpotent, idet N3 = 0, hvilket let ses direkte ved multiplikationen NNN, men det fås også af
3

Hamilton-Cayley' s sætning, idet karakterligningen for N simpelthen er


= 0.

Den fundamentale matrix etA fås nu på følgende måde:

e tA

e

e

t

t

E tN






e

(EtN

t


E

e tN

1 2 2
t N )
2

e

t

e



t

Ee tN



e

t


e tN

1 0 0
t 1 0
1 2
t t 1
2

Her har vi ved det andet lighedstegn udnyttet, at vi selvfølgelig har, at EN = NE, jvnf. bemærkningen efter beviset for
Sætningen 4.11.

I de næste 3 afsnit (4.4a-4.4c) skal vi se hvordan kendskab til egenværdierne og egenvektorerne
kan udnyttes til at bestemme den fuldstændige løsning til det lineære system (13).
Vi begynder med det simpleste tilfælde, hvor A er en semisimpel matrix med reelle egenværdier.
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Altså det tilfælde, hvor A kan diagonaliseres ved brug af en reel diagonaliserende matrix S.

4.4a. Det reelt semisimple tilfælde
Sætning 4.13. Antag, at n×n-matricen A har reelle egenværdier 1, 2, ..., n, og er semisimpel.
A er dermed diagonalisérbar, hvormed menes, at der findes en invertibel, reel matrix S =
[v(1),v(2),...,v(n)], hvis søjler består af egenvektorer, således at A = SDS-1, hvor matricen D er
diagonalmatricen D = diag(1, 2, ..., n).
Så gælder for systemet x = Ax:
(a) Den fundamentale matrix etA er givet ved
e tA

Se tD S

1

S diag(e

t





,e

t





t

,...,e





)S

1


En anden fundamental matrix for systemet er givet ved
(19)

-(t) = etAS = SetD.

(b) Den fuldstændige løsning til systemet er givet ved


x(t)

c1 e



t



v ( 1) c2 e

t




v ( 2) ...cn e



t

v ( n)

hvor t  R, og c = (c1, c2, ..., cn)~  Rn.

Bemærkninger. 1. Hvis A har en egenværdi af multiplicitet k, så optræder den k gange i
listen af egenværdier, og de k tilhørende egenvektorer er valgt lineært uafhængige (kan netop
lade sig gøre, da det antages, at A er diagonalisérbar.
2. Hvis man ikke absolut skal bruge den fundamentale matrix etA, der jo har den specielle
egenskab, at den for t = 0 er lig med enhedsmatricen E, så er det en fordel at udnytte den
fundamentale matrix, der er givet i (19). Ved udregningen af den fundamentale matrix -(t) =
SetD slipper man for at beregne S-1.
3. Når alle konstanterne i (b) på én nær (c i) er lig nul, fås en løsning x(t), hvis bane ligger på en
ret halvlinie fra begyndelsespunktet og med retningsvektor v(i). Disse retlinede løsninger vender
vi tilbage til i afsnittet om det plane lineære og autonome system.

Bevis. Vi udnytter Taylorudviklingen (15) for etA. Vi skal derfor udregne Ak:
Ak = (SDS-1)k = (SDS-1)(SDS-1)·...· (SDS-1) = SDkS-1. Altså finder vi
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4.4a. Det reelt semisimple tilfælde

e tA

tk k
M k! A
k 0

tk
k
M k! SD S
k 0





1

S



tk k
M k! D S
k 0

Se tD S

1




1



Vi finder videre, at Dk = [diag(1, 2, ..., n)]k = diag(1k, 2k, ..., nk) således, at
e tD

tk k
D
M
k 0 k!

tk k tk k
tk k
diag(

,

,...,
 )
1
2
M
k!
k!
k! n
k 0





tk k
tk k
tk k
diag M
1 , M
2 ,..., M
n
k 0 k!
k 0 k!
k 0 k!


diag e

t







,e

t







,...,e

t





Formlen (19) for en anden fundamental matrix fås ved at anvende Sætning 4.7(c), der siger, at
man udfra én fundamental matrix kan få en ny ved at gange den givne fra højre med en invertibel
konstant matrix. Ved multiplikation af etA fra højre med S fås derfor en ny fundamental matrix.
Hermed har vi (19).
Idet den fuldstændige løsning ifølge Sætning 4.4 er givet ved x(t) = -(t)c, hvor c  Rn, og idet
vi som fundamental matrix - bruger -(t) = SetD (d.v.s. (19)), finder vi, at den fuldstændige
løsning er





t

c1 e


x(t)

Se

tD

c

[v

( 1)

,v

( 2)

,...,v

( n)

t

c2 e

]








cn e


c1 e

t



v

( 1)

c2 e

t



v

( 2)

...c n e

Hermed er sætningen bevist.

Eksempel 4.6. Vi vil løse ligningssystemet

(20)
der på matrixform skrives

x
y

2x 2y
x3y



t

v ( n)

t
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d x
dt y

Egenværdierne for matricen A er

A

1

x
y

hvor

= 4 og

2

2
2
1 3

A

= 1. Da disse er forskellige, ved vi endog før vi har fundet

egenvektorerne, at A kan diagonaliseres. Tilhørende egenvektorer er v(1) = (1,-1)~ og v(2) = (2,1)~.
En diagonaliserende matrix S og den dertil svarende diagonalmatrix D er derfor givet ved

1 2
1 1

S

og

D

4 0
0 1

Ifølge Sætning 4.13 er den fundamentale matrix e tA givet ved etA = SetDS-1. Hermed finder vi

1 2
1 1

e tA

e

4t

0

t
4t
1 e 2e
3 e 4t e t

0
et

1
3
1
3

2
3
1
3

2e 4t 2e t
2e 4t e t

En anden fundamental matrix er

-(t)

e tA S

1 2
1 1

Se tD

e 4t

0

0

et

e 4t
e 4t

2e t
et

Den fuldstændige løsning til systemet er

x(t)
y(t)

hvor t


R, og c = (c1, c2)~


c1 e 4t

1
2
c2 e t
1
1

R2. Se fig.4.1 i hvilken et repræsentativt udsnit af systemets banekurver (inklusive de

retlinede) er tegnet. Ligevægtspunktet (0,0) kaldes i dette tilfælde (to forskellige reelle egenværdier med samme fortegn)
et knudepunkt med to tangentretninger (se afsnittet om det plane, lineære og autonome system). I fig.4.2 er tilsvarende
tegnet banekurver for det diagonaliserede system x = Dx.


4.4a. Det reelt semisimple tilfælde

Figur 4.1
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Figur 4.2

{x,-1,1;y,-1,1}
Banekurver for systemet (20) (Eks.
4.6). Bemærk de retlinede baner.

{x,-1,1:y,-1,1}
Banekurver for det diagonaliserede
system. Sammenlign med fig.4.1.

Eksempel 4.7. Vi vil løse ligningssystemet

x
y

(21)

3x2y
5x4y

der på matrixform skrives

d x
dt y

S

hvor

1 2
1 5



Egenværdierne for matricen A er

x
y

A

og

3 2
5 4

A

1 0
0 2

D



1

= -1 og

2

= 2. Da disse er forskellige, ved vi (ligesom i forrige eksempel) endog

før vi har fundet egenvektorerne, at A kan diagonaliseres. Som tilhørende egenvektorer kan tages v(1) = (1,1)~ og v(2)
= (2,5)~. En diagonaliserende matrix S og den dertil svarende diagonalmatrix D er derfor givet ved Ifølge Sætning 4.13
er den fundamentale matrix etA givet ved etA = SetDS-1. Hermed finder vi

e tA

1 2
1 5
1 5e
3 5e

En anden fundamental matrix er

t

e
0

0
e 2t

5
3
1
3

2
3
1
3

t

2e 2t

2e t 2e 2t

t

5e 2t

2e t 5e 2t
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-(t)

e tA S

Se tD

1 2
1 5

e
0

t

0

e

t

2e 2t

e 2t

e

t

5e 2t

Den fuldstændige løsning til systemet er

x(t)
y(t)

hvor t

R, og c = (c1, c2)~




c1 e

t

1
2
c2 e 2t
1
5

R2. Se fig.4.3 i hvilken et repræsentativt udsnit af systemets banekurver (inklusive de

retlinede) er tegnet. Ligevægtspunktet (0,0) kaldes i dette tilfælde (én positiv og én negativ egenværdi) et saddelpunkt
(se afsnittet om det plane, lineære og autonome system). I fig.4.4 er tilsvarende tegnet banekurver for det diagonaliserede
system x = Dx.


4.4a. Det reelt semisimple tilfælde

Figur 4.3

{x,-1,1;y,-1,1}
Banekurver for systemet (21) i Eks.
4.7. Bemærk de retlinede løsninger.
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Figur 4.4

{x,-1,1;y,-1,1}
Banekurver for det diagonaliserede
system. Sammenlign med fig.4.3.

4.4b. Det komplekst semisimple tilfælde

Såfremt matricen

A

i systemet

x = Ax

har ikke-reelle

egenværdier, d.v.s. hvis

karakterligningen |A-E| = 0 har ikke-reelle løsninger, så kan A ikke diagonaliseres til en
matrix D med reelle elementer. I stedet for Sætning 4.13 gælder da følgende sætning, hvis første
del (a) blot er lineær algebra.

Sætning 4.14. Antag, at n×n-matricen A har reelle elementer, men at den som kompleks
matrix betragtet er semi-simpel, d.v.s. at matricen i Cn har n lineært uafhængige egenvektorer.
Lad 1, 2, ..., r være de reelle egenværdier for A og lad µ 1, µ̄ 1, µ 2, µ̄ 2, ..., µ k, µ̄ k være de ikkereelle egenværdier, i begge tilfælde med gentagelser efter multiplicitet.
Lad µ j = aj + ibj, hvor aj, bj  R. Så gælder:
(a) Der findes en invertibel, reel matrix S, så A = SDS-1, hvor D er matricen

(22)

D

diag 1 ,2 ,...,r ,

a1 b1
b1 a1

,

a2 b2

Søjlerne i S er de r lineært uafhængige egenvektorer v

b2 a2
(1)

,...,

ak

bk

bk a k

,v(2),...,v(r) hørende til de reelle

egenværdier efterfulgt af skiftevis real- og imaginærdel af de lineært uafhængige egenvektorer
w(1),w(2),...,w(k) hørende til µ 1, µ 2, ..., µ k. D.v.s
S = [v(1),v(2),...,v(r),Rew(1),Imw(1),Rew(2),Imw(2),...,Rew(k), Imw(k)]
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(b) Den fundamentale matrix etA for systemet x = Ax er givet ved etA = SetDS-1, hvor etD er
bestemt ved


(23) e tD

diag e

t

,e

t




,...,e

t

,e

a t


M1 (t),e

a t

M2 (t),...,e



a t


Mk (t)

Her er M1(t), M2(t), ..., Mk(t) 2×2-matricer givet ved
(24)

cos(bj t) sin(bj t)

M j (t)

sin(b j t) cos(bj t)

En anden fundamental matrix for systemet er
-(t) = etAS = SetD.
(c) Den fuldstændige løsning til systemet x = Ax er givet ved


x(t)

c1 e



t



v ( 1) c2 e

t



v ( 2) ...cr e



d1 Re(e

µ t

t

v(r)



w ( 1) )e1 Im(e

µ t

w ( 1) )...dk Re(e

µ t


w ( k ) )e k Im(e

µ t


w ( k) )

hvor t  R, og (c1, c2, ..., cr, d1, e1, ..., dk, ek)~  Rn, og hvor man kan udnytte, at
Re(eµtw) = eat(cosbt·Rew - sinbt·Imw)
Im(eµtw) = eat(sinbt·Rew + cosbt·Imw)

Bemærkning.

Selv om matricen D i (22) er givet på formen D = diag(...), er D ikke en

diagonalmatrix. Vi viser med et eksempel, hvordan (22) skal forstås. Vi lader antallet af reelle
egenværdier (talt efter multiplicitet) være to d.v.s. r = 2 og antallet af ikke-reelle tager vi også
til to. Dermed er k = 1, idet k angiver antallet af egenværdipar. De ikke-reelle egenværdier
kommer jo i par: Med µ = a + ib er også det komplekst konjugerede tal a - ib egenværdi. Så
har vi

D

diag 1 ,2 ,

a b
b a

1 0

0 0

0
0

a b
b a

0 2 0 0
0
0

Formlen (23) skal forstås på ganske tilsvarende måde.

Bevis. Vi går ikke her ind på beviset for (a), idet det udelukkende er lineær algebra.
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4.4b. Det komplekst semisimple tilfælde

For at vise (b) er det tilstrækkeligt at vise, at hvis B og M(t) er 2×2-matricerne

B

a b
b a

og M(t)

cosbt sinbt
sinbt cosbt

så har vi etB = etaM(t). Med matricen Q givet ved
0 1
1 0

Q

har vi tB = taE + tbQ. Da de to led i summen kommuterer, fås (jvnf. bemærkningen efter Sætning
4.11)
etB = etaE·etbQ = eta·etbQ = etaM(t),
hvor det sidste lighedstegn fås ved at benytte et resultat, vi opnåede i Eksempel 4.3.
For at vise (c), udnytter vi, at den fuldstændige løsning er givet ved x(t) = -(t)c = SetDc. For at
ikke regningerne skal fylde for meget, bemærker vi, at den næsten-diagonale struktur af e
at vi kun behøver betragte følgende type led i løsningen:
x(t) = [Rew,Imw]eatM(t)c. For dette led fås
x(t)

e at [Rew,Imw]

c1 cosbtc2 sinbt
c1 sinbtc2 cosbt

e at (c1 cosbtc2 sinbt)Rewe at ( c1 sinbtc2 cosbt)Imw
c1 e at (cosbtRew sinbtImw)c2 e at (sinbtRewcosbtImw)
c1 Re(e µt w)c2 Im(e µt w)
hvor µ = a + ib og hvor w er en dertil hørende egenvektor.

Eksempel 4.8. Betragt systemet x = Ax, hvor matricen A er givet ved

A

1 8
14
1 3 13
0 0
3

tD

gør,

lxxii
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Vi bestemmer først matricens egenværdier. Karakterligningen er (3 - )( 2 + 2 + 5) = 0, hvoraf vi finder egenværdierne




til 3 og -1 ± 2i. Egenvektorerne svarende til





= 3 skal opfylde (A-3E)v = 0. Det giver, at v = k(1,2,1)~, hvor k

Egenvektorerne for
k




0.

~



= -1 + 2i skal opfylde ligningen [A-(-1+2i)E]w = 0. Heraf fås, at w = k(2+2i,-1,0) , igen med

0. Hvis vi i begge tilfælde tager k = 1, så finder vi, at de i Sætning 4.14 nævnte matricer S og D er givet ved

1 2 2
2 1 0
1 0 0

S

3 0 0
0 1 2
0 2 1

og D

Matricen etD findes dermed til

e 3t
e

tD

0

0

t

t

0

e cos2t e sin2t

0

e t sin2t e t cos2t

En fundamental matrix er derfor

-(t)

Se tD

e 3t

2e t (cos2t sin2t)

2e t (cos2tsin2t)

2e 3t

e t cos2t

e t sin2t

e 3t

0

0

og den fuldstændige løsning er således givet ved

x(t)

1
2 c2 e
1

c1 e 3t

hvor c = (c1, c2, c3)~


t

2(cos2t sin2t)
cos2t
c3 e
0

t

2(cos2tsin2t)
sin2t
0

R3. Den fuldstændige løsning kunne også være fundet mere direkte ud fra egenværdierne og

egenvektorerne ved brug af (c) i Sætning 4.14. Vi skulle i så fald udregne henholdsvis realdelen og imaginærdelen af
e(-1+2i)tw. Man finder det resultat, vi gav ovenfor.

Eksempel 4.9. Betragt systemet x = Ax, hvor matricen A er givet ved


A

3 5
2 1



Vi bestemmer først matricens egenværdier. Karakterligningen er


-2 ± 3i. Egenvektorerne for

2



+ 4 + 13 = 0, hvoraf vi finder egenværdierne til

= -2 + 3i skal opfylde ligningen [A-(-2+3i)E]w = 0. Heraf fås, at w = k(5,1+3i)~, hvor

4.4b. Det komplekst semisimple tilfælde
k
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0. Hvis vi tager k = 1, så finder vi, at de i Sætning 4.14 nævnte matricer S og D er givet ved

5 0
1 3

S

2 3
3 2

og D

Matricen etD er dermed

e

e

tD

e

2t

cos3t e

2t

sin3t e

2t

sin3t

2t

cos3t

En fundamental matrix er

-(t)

Se tD

e

2t

5cos3t
cos3t 3sin3t

5sin3t)
sin3t3cos3t

Den fuldstændige løsning er således givet ved

x(t)

hvor c = (c1, c2)~


c1 e

2t

5cos3t
c2 e
cos3t 3sin3t

2t

5sin3t
sin3t3cos3t

R2. Den fuldstændige løsning kunne også være fundet mere direkte ud fra egenværdierne og

egenvektorerne ved brug af (c) i Sætning 4.14. Vi skulle i så fald udregne henholdsvis realdelen og imaginærdelen af
e(-2+3i)tw. Man finder det resultat, vi gav ovenfor. Se fig.4.5 i hvilken et repræsentativt udsnit af systemets banekurver er
tegnet. Ligevægtspunktet (0,0) kaldes i dette tilfælde (et par af ikke-reelle egenværdier) et spiralpunkt (se afsnittet om
det plane, lineære og autonome system). I fig.4.6 er
tilsvarende tegnet banekurver for systemet x = Dx.


Figur 4.5

{x,-1,1:y,-1,1}
Banekurver for systemet i Eks.4.9.
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Bemær kning. Figurerne 4.1-4.6 er fremstillet
ved

numerisk løsning

af

de

respektive

differentialligningssystemer. Betragter man f.eks.
fig.4.5, kunne man spørge om man ikke kunne
forstørre figuren og derved gøre mere af de
enkelte spiraler synlige.
Svaret er, at kun ved at bruge mere papir kan
dette lykkes. Ved at bruge en mindre eller større
Figur 4.6

{x,-1,1;y,-1,1}
Banekurver for systemet x = Dx,
hvor D er givet i Eks.4.9.

enhed på akserne indenfor et givet papirområde
opnås intet. Dette skyldes, at x(t) er en løsning

til systemet x = Ax, hvis og kun hvis k·x(t) er løsning til systemet, k g 0.

4.4c. Det ikke-semisimple tilfælde

lxxiii
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4.4c. Det ikke-semisimple tilfælde

Sætning 4.13 og 4.14 giver en udtømmende beskrivelse af den fuldstændige løsning til systemet
x = Ax i de tilfælde, hvor den (reelle) matrix A er semisimpel i R n (Sætning 4.13) eller
semisimpel i Cn (Sætning 4.14).
Vi behandler i dette afsnit det tilfælde, hvor A ikke er semisimpel i C n (og dermed altså heller
ikke i Rn).
En udtømmende beskrivelse af den fuldstændige løsning kræver kendskab til Jordans normalform
for matricer. Det er dog ikke nødvendigt at have et sådant kendskab. Sætning 4.15 nedenfor er
for de fleste formål tilstrækkelig.
Det viser sig imidlertid, at Sætning 4.15 ved lidt ekstra arbejde fører til et bevis for Jordans
normalform. Den er derfor medtaget (Sætning 4.20).

Sætning 4.15. Lad A være en reel n×n-matrix og lad dens (forskellige) egenværdier (reelle
eller ikke-reelle) være 1, 2, ..., p, hvor der ikke er gentagelser efter multiplicitet. Lad de
respektive algebraiske multipliciteter for egenværdierne være n 1, n2, ..., np.
Så gælder:
(a) Enhver kompleks løsning til systemet x = Ax har formen
Me
p

(25)

x(t)

j ( k, j )
M t v

n




t

k 1





1

j 0

hvor v(k,j) er passende valgte vektorer i Cn. Ved "passende valgte" forstås, at de er valgt, så de
opfylder
( k, n

(26)



Av
Av ( k , j )



1)

k v
(j1)v ( k , j
( k, n





1)


1)

k v ( k , j ) , j  n k 2

Enhver reel løsning til systemet x = Ax har derfor formen
j
M M t Re e
p

(27)

x(t)

k 1

n





1





t

v ( k, j )

j 0

Omvendt gælder, at hvis v (k,j) er komplekse vektorer, der opfylder (26), så er den komplekse
vektorfunktion givet ved (25) løsning til x = Ax, og den reelle vektorfunktion givet ved (27) er
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ligeledes løsning.
(b) Systemet x = Ax har en (kompleks) fundamental matrix - af formen
-

3( 1, 1) ,3( 1, 2) ,...,3

( 1, n )

( p, n )

,...,3( p, 1) ,3( p, 2) ,...,3



hvor søjlerne 3(k,j) har formen
p1 (t)
3

( k, j )



(t)



e

t

p2 (t)

pn (t)

Her er p1, p2, ..., pn polynomier med komplekse koefficienter og med grad højst lig med nk-1.
Polynomierne afhænger af k og j.

Bemærkninger. 1. Det bør understreges, at det ikke er sådan, at ethvert valg af vektorer v(k,j)
i (a) giver anledning til en løsning til systemet, som det også fremgår af (26).
Sætning 4.15(a) giver en opskrift på den fuldstændige løsning. At vi ikke har villet kalde den
givne beskrivelse udtømmende skyldes, at detaljerne om bestemmelsen af vektorerne v(k,j) er
udeladt. Vi skal senere i nogle eksempler vise, hvordan opskriften kan bruges til at bestemme den
fuldstændige løsning. Beskrivelsen i (b) er ikke udtømmende, idet der ikke siges, hvordan
polynomierne bestemmes.
2. Sætningen gælder også i det semisimple tilfælde. Her viser det sig blot, at v (k,j) = 0 for alle
j > 0. Dette følger af Sætning 4.13 og 4.14, idet ingen løsning i det semisimple tilfælde indeholder
led med faktorer tj. Det ses af (26), at i dette tilfælde er v (k,0) en egenvektor hørende til egenværdien k. Hermed er (25) i fuld overensstemmelse med Sætning 4.13 og 4.14. I det semisimple
tilfælde er de i (b) omtalte polynomier simpelthen konstanter.

Definition 4.5. Lad  være en (kompleks) egenværdi for matricen A med den algebraiske
multiplicitet m, så kaldes
N([A-E] m) = { v  Cn | (A-E)mv = 0 }
det generaliserede egenrum hørende til egenværdien , og enhver vektor v g 0, der opfylder
(A-E)mv = 0, kaldes en generaliseret egenvektor.

4.4c. Det ikke-semisimple tilfælde
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Der gælder, at en egenværdi er semisimpel, hvis og kun hvis enhver generaliseret egenvektor også
er en egenvektor (se Korollar 4.2).

(A k E) v
n

0

Af (26) følger, at for ethvert fast k opfylder vektorerne v(k,j), 0  j  nk-1, ligningen Altså er
vektorerne v(k,j) generaliserede egenvektorer hørende til k, (hvis de da ikke er lig 0-vektoren).
For 2×2-matricer ser Sætning 4.15 ikke så drabelig ud, og da vi alligevel skal betragte det plane
lineære system i næste afsnit (4.5), er det en god idé allerede nu at formulere, hvad Sætning 4.15
fortæller os, når n = 2. Vi formulerer af referencehensyn resultaterne som et korollar til Sætning
4.15.

Korollar 4.1. Lad A være en reel 2×2-matrix og antag, at den har egenværdien

 med

algebraisk multiplicitet 2 og geometrisk multiplicitet 1. Lad v(1) være en egenvektor for A, og
lad v(0) være en vektor, der opfylder ligningen (A - E)v(0) = v(1). Så gælder:
(a) Matricen S = [v(0), v(1)] er invertibel, og S-1AS er givet ved
S 1 AS


 0
1 

(b) Den fuldstændige (reelle) løsning til systemet x = Ax, er givet ved




x(t) = c1e t(v(0) + tv(1)) + c2e tv(1), c1, c2  R.

Bemærkning. (a)-delen giver Jordans normalform for den ikke-semisimple 2×2-matrix A.
Bevis. Vi må først vise, at ligningen (A - E)v(0) = v(1) overhovedet har en løsning v(0) svarende
til den valgte egenvektor v(1). Dette følger imidlertid (lidt bagvendt) af Sætning 4.15, idet denne


fortæller, at løsningerne til systemet x = Ax alle har formen x(t) = e t(v(0) + tv(1)), hvor vektorerne er som beskrevet, hvor dog v(1) = 0 ikke er udelukket. Var imidlertid v(1) = 0 den eneste
vektor, for hvilket ligningssystemet (A - E)v(0) = v(1) havde en løsning, så måtte v(0) opfylde
(A - E)v(0) = v(1) = 0, d.v.s. v(0) var en egenvektor. Men den geometriske multiplicitet af
egenværdien  er lig 1, så vi ser, at den fuldstændige løsning til x = Ax så ville have formen
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x(t) = ce tv(0),

c  R, hvor

v(0)

er en bestemt egenvektor. Men så ville

differentialligningssystemet ikke have to lineært uafhængige løsninger, hvilket er i modstrid med
tidligere resultater. Hermed er eksistensen af v(0) svarende til en egenvektor v(1) (g 0) vist.
Da v(0) og v(1) ikke kan være proportionale, må matricen S være invertibel. Beviset for (a)delen består nu blot i en simpel kontrol af det påståede.
For at vise (b) bruger vi, at løsningerne iflg. Sætning 4.15 alle har formen x(t) = e t(v(0) + tv(1)),
hvor vektorerne bestemmes som anført tidligere. Desuden benytter vi, at den fuldstændige løsning
til et lineært ligningssystem By = w er givet ved y = y p + yh, hvor yp er en partikulær løsning
til den inhomogene ligning, og yh er den fuldstændige løsning til den homogene ligning.

Beviset for Sætning 4.15, som vi giver lidt senere, bygger på følgende resultat, som også har
selvstændig interesse.

Sætning 4.16. Lad A være en n×n-matrix, og lad x(t) være en løsning til

x = Ax.

Så er enhver af koordinatfunktionerne xi(t) løsning til differentialligningen
(28)

det[A - E(d/dt)]y = 0.

Ligningen (28) er dermed også opfyldt som vektorligning, når y erstattes med x(t).

Bevis og uddybning. Differentialligningen (28) skal forstås på følgende måde. Karakterpolynomiet for matricen A er
(29) p() = det(A - E) = (1 - )(2 - )·...· (n - )

hvor egenværdierne 1, 2, ...,n er gentaget efter algebraisk multiplicitet. Erstattes  i (29) med
den simple differentialoperator d/dt, så opnås en differentialoperator af n' te orden med konstante
koefficienter. For denne differentialoperator bruger vi, som det er gjort i (28), betegnelsen
p(d/dt) = det[A - E(d/dt)].
Differentialligningen (28) er altså en homogen lineær differentialligning med konstante
koefficienter. Denne differentiallignings karakterpolynomium er netop p(), altså identisk med
karakterpolynomiet for matricen A.
Hamilton-Cayley' s sætning (Sætning 4.12) siger, at enhver matrix opfylder sin egen
karakterligning, altså p(A) = 0. Hermed gælder altså
(30) p(A) = (1E - A)(2E - A)·...· (nE - A) = 0.
Lad nu x(t) være en løsning til systemet x = Ax. Så følger naturligvis af (30), at

4.4c. Det ikke-semisimple tilfælde
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p(A)x(t) = (1E - A)(2E - A)·...· (nE - A)x(t) = 0.
Men da (1E - A)x(t) = (1 - d/dt)x(t) = (1E - E(d/dt))x(t), og (2E - A)(1E - A)x(t) = (2E A)(1E - E(d/dt))x(t) = (1E - E(d/dt))(2E - A)x(t)= (1E - E(d/dt))(2E - E(d/dt))x(t)
o.s.v., ses det, at p(d/dt)x(t) = p(A)x(t) og dermed = 0.
Hermed er vektorversionen af (28) vist.

Eksempel 4.10. Vi viser i dette eksempel, hvordan man uafhængigt af beviset for Sætning 4.16 kan opnå dennes resultat
for et plant system. Betragt systemet

x
y

axby
cxdy

hvor a, b, c og d er konstanter. Ved differentiation af den første ligning fås
ẍ = ax + by = ax + b(cx + dy) = ax + bcx + d(x - ax) = (a+d)x + (bc-ad)x.












2

Men denne anden ordens differentialligning kan skrives [(d/dt) - (a+d)(d/dt) + (ad-bc)]x = 0, og kan dermed også skrives
det[A - E(d/dt)]x = 0, når A er koefficientmatricen for det givne differentialligningssystem.
At y(t) opfylder samme anden ordens differentialligning vises på analog måde.

Før vi beviser Sætning 4.15 skal vi erindre om en sætning om løsningerne til en homogen, lineær,
n' et ordens differentialligning med konstante koefficienter. Som indledning bringer vi en
hjælpesætning.

Lemma 4.5. Lad 1, 2, ..., p være p indbyrdes forskellige komplekse tal. Så er funktionerne
(for ethvert q  0)


tje

t

0  j  q, 1  k  p

,

lineært uafhængige som komplekse funktioner.

Bevis. Vi skal vise, at hvis der findes komplekse konstanter c(k,j), så
(31)

( k, j )
tje
M Mc
p

q

k 1

j 0





t

0



så må disse konstanter c(k,j) alle være lig nul. Vi skriver k = ak + ibk, hvor ak og bk er reelle
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tal. Vi kan antage, at nummereringen er foretaget således, at a1  a2  ...  ap. Lad endvidere r
være bestemt, så a1 = a2 = ... =ar > ar+1 (hvis r = p giver sidste ulighed dog ingen mening). Lad
a = a1. Multiplicér ligningen (31) med t-qe-at. Så fås
( k, j ) j
t
M Mc
p

k 1

q



q

e

(a




a) t

ib t


e

0

j 0

Mange af disse led går tydeligvis mod nul for t  +. Det ses derfor, at vi har
( k , q)
e
Mc
r

(32)

ib t


 f(t)

0

k 1

hvor f(t)  0 for t  +. Bemærk dernæst, at b 1, b2, ..., br er indbyrdes forskellige. Multiplicér
(32) med (1/T)exp(-ib1t) og integrér fra 0 til T, så fås
c ( 1, q)  M
r

k 2

i(b
c ( k , q)
e
Ti(b k b1 )




b )T


1

1 T
f(t)e
T P0


ib t


dt

0

Da de to sidste led går mod nul for T  +, følger det, at c(1,q) = 0. På samme måde fås, at c(k,q)
= 0 for k  r.
Dernæst viser vi på samme måde, at c(k,q-1) = 0 for alle k  r, o.s.v. Hermed er c(k,j) = 0 for alle
k  r og j  q.
Gentag nu hele proceduren, idet vi lader s være bestemt, så a r+1 = ar+2 = ... = as > as+1. Læseren
bedes selv overveje fortsættelsen. Hermed findes så, at c (k,j) = 0 for alle k  s og j  q. På denne
måde kan åbenbart fortsættes indtil det er vist, at samtlige koefficienter er nul.

Sætning 4.17.

Betragt den homogene differentialligning
(30) an y ( n) an 1 y ( n




1)



...a1 y a0 y

0

med konstante, reelle koefficienter.
(a) Hvis  er en reel rod i karakterpolynomiet og har multiplicitet q, så er e t, te t, t2e t,..., tq-1e t








hver for sig løsning til (30).
(b) Hvis  = µ + i (hvor  g 0) er en ikke-reel rod i karakterpolynomiet og har multiplicitet q,
så er
eµtcost, eµtsint, teµtcost, teµtsint, t2eµtcost, t2eµtsint,..., tq-1eµtcost, tq-1eµtsint
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hver for sig løsning til (30).
(c)

Det sæt af ialt n løsninger, der fremkommer ved anvendelsen af (a) og (b) ovenfor på

samtlige reelle rødder og samtlige ikke-relle rødder med positiv imaginærdel, er et lineært
uafhængigt sæt af løsninger til (30).

Bevis. (a) og (b) kan behandles under ét, hvis vi bruger den komplekse eksponentialfunktion og
dermed midlertidigt accepterer komplekse løsninger. Hvis q = 1 er resultatet kendt. Antag altså,
at q > 1. Lad i dette bevis D stå for d/dt. Følgende ligning gælder for ethvert polynomium, og
derfor specielt for differentialligningens karakterpolynomium p:




(33) p(D)e t = p()e t
for alle   C og alle t  R. Lad os betegne den rod vi betragter med 0. Den gode idé er nu den,
at differentiere (33) m.h.t. . Venstre side giver
(34)

0
(p(D)e t )
0

p(D)

0
e
0

t

p(D)te

t

og højre side giver
(35)

0
(p()e t )
0

p ()e t p()te


t

Hermed har vi altså af (34) og (35), at
(36) p(D)te

t

p ()e t p()te


t

For en dobbeltrod 0 (og generelt for en rod med multiplicitet q > 1) gælder foruden p( 0) = 0
også, at p' (0) = 0. Af (36) ses derfor, at højre side er nul, når  = 0. Altså er te t løsning til


differentialligningen, når  = 0.

Hvis også q > 2, så differentierer vi (36) m.h.t  og udnytter nu, at også p"(0) = 0. Hermed finder
vi, at t2e t er løsning, når  = 0. På denne måde kan man fortsætte.


For at undgå at skulle differentiere m.h.t en kompleks parameter  kan man erstatte  i ligningen
(33) med s , hvor s er en reel parameter, og så differentiere m.h.t. s. Vi udelader detaljerne.
Beviset for (c) fås umiddelbart fra Lemma 4.5, idet man dog skal bemærke, at der i (c) er tale om
lineær uafhængighed som reelle funktioner. Detaljerne overlades til læseren.
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Bevis for Sætning 4.15.
Lad x(t) være en kompleks løsning til x = Ax. Fra Sætning 4.16 har vi, at koordinatfunktionerne
tilfredsstiller differentialligningen det[A - E(d/dt)]y = 0. Denne differentialligning har samme
karakterligning som matricen A. Formlen (25) er derfor en umiddelbar følge af Sætning 4.17(a).
Vi viser dernæst, at (26) er opfyldt. Vi indsætter udtrykket (25) i x = Ax. For x finder vi
j
M M jt
p

x


n





1

1


k 1 j 0

Me
p



t

M e



t

v ( k, j )



( k , j 1)





j 0

j
( k, j
M t (j1)v

n




t

k 1





j
( k, j )
M t k v

n

2



j

k 1
p



M (j1)t v

n


t j k e





1

j 0

2



k v ( k , j ) t

1)

j 0

n




1

k v

( k, n




1)

For Ax har vi
j
M M t e
p

Ax

n





1





t

Av ( k , j )

k 1 j 0

Da nu funktionerne


j

t e



t

,

0  j  nk 1,

1  k  p,

er lineært uafhængige, fås (26) umiddelbart.
Hvis omvendt x(t) er en vektorfunktion, der har formen (25), og hvis vektorerne v(k,j) opfylder
(26), så ses det af udtrykkene for x og Ax ovenfor, at x = Ax. Hermed er den komplekse del
af (a) vist. Hvis x(t) er en reel løsning til x = Ax, så kan den naturligvis også skrives på formen
(25). Men da x(t) = Re(x(t)) følger (27).
Vi udskyder beviset for (b) til senere i kapitlet (efter Sætning 4.19). Indtil da gør vi ikke brug af
(b).

Til senere brug noterer vi os følgende konsekvens af struktursætningen, Sætning 4.15.

Sætning 4.18. Lad n×n-matricen A have egenværdierne (reelle eller ikke) 1, 2, ..., p. Lad
µ være maksimum for egenværdiernes realdele, altså

4.4c. Det ikke-semisimple tilfælde
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µ = max{ Re j | 1  j  p }.
Lad x(t) være en maksimal løsning til systemet x = Ax. Så gælder:
(a) Hvis A er semisimpel, så findes der en konstant C således, at
|x(t)|  C eµt

for alle t  0.

(b) Hvis A ikke er semisimpel, så findes der til ethvert 0 > 0 en konstant C(0) så,
|x(t)|  C(0) e(µ+ )t

for alle t  0.

Bevis. (a) er en simpel konsekvens af Sætning 4.13 og 4.14.
(b) følger af Sætning 4.15(a), idet man udnytter, at der til ethvert 0 > 0 findes en konstant k(0)
således, at

tqe- t  k(0).


Vi har allerede i Eksempel 4.4 og 4.5 set konkrete ikke-semisimple eksempler. I disse eksempler
var matricen A på en form, der gjorde at rækken for e tA let kunne udregnes.
Vi giver her nogle andre eksempler.

Eksempel 4.11.

Betragt systemet x = Ax, hvor matricen A er givet ved


6
4

A

1
2

Karakterpolynomiet er ( + 4)2. Egenværdien -4 har altså algebraisk multiplicitet 2. Idet A + 4E har rang 1 (altså


ikke rang 0) er den geometriske multiplicitet af egenværdien lig 1 (= n - rangen). A er altså ikke semisimpel. Ifølge
Sætning 4.15 må enhver reel løsning x(t) have formen
x(t) = e-4tv(0) + t e-4tv(1)

(35)

hvor v(0) og v(1) er (reelle) vektorer, der opfylder (26), d.v.s.
Av(1) = -4v(1)
Av(0) = v(1) - 4v(0), d.v.s. (A + 4E)v(0) = v(1)
v(1) skal altså være en egenvektor (eller nulvektoren). Vi finder derfor, at v (1) = c1 (1,-2)~. Vi finder dernæst v (0), der skal
opfylde (A + 4E)v(0) = v(1) = c1 (1,-2)~. Heraf fås

v ( 0)

c2
2c2 c1

Af (35) fås derfor, at den fuldstændige løsning er givet ved

c1

0
1
c2
1
2
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x(t)

c1 e

t
 c2 e
2t 1

4t



4t

1
2

hvor c1 og c2 er vilkårlige reelle tal.Heraf aflæser vi, at en fundamental matrix for systemet er givet ved

-(t)

e


t
1
2t 1 2

4t

hvilket stemmer fint med udsagnet i Sætning 4.15(b).
På fig 4.7 ses banekurver for systemet. Disse kan sammenlignes med banekurver for systemet x = Jx, hvor J er Jordans


normalform for matricen A (se fig.4.8). J har iflg. Korollar 4.1 formen

J

Figur 4.7

{x,-1,1:y,-1,1}
Banekurver for systemet. Bemærk de
retlinede banekurver: 2 i modsat
retning af hinanden.

4
1

0
4

Figur 4.8

{x,-1,1;y,-1,1}
Banekurver for systemet x = Jx. Som
på figur 4.7 er der 2 retlinede og
modsat rettede banekurver.


Vi skal i afsnit 4.5 om det lineære 2-dimensionale system se, at samtlige baner nærmer sig ligevægtspunktet (0,0) med
retning langs egenvektoren i dette ikke-semisimple tilfælde. Det ser egentligt ikke overbevisende ud på fig.4.8. Desværre
hjælper det som nævnt i slutningen af afsnit 4.4b ikke at forstørre billedet. Vi må altså stole på vores regninger.

Vi kan billigt lave et tre-dimensionalt eksempel udfra Eksempel 4.11 på følgende måde.
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Eksempel 4.12.

Betragt systemet x = Ax, hvor matricen A er givet ved


7 0 0
0 6 1
0 4
2

A

Vi ser, at matricen fra forrige eksempel optræder som en blok i den nye matrix. Karakterpolynomiet er (7 - )( + 4)2.




Som i forrige eksempel er -4 egenværdi med algebraisk multiplicitet 2 og geometrisk multiplicitet 1. Denne egenværdi
er altså ikke semisimpel. Egenværdien 7 er simpel. Egenvektorerne hørende til 7 er multipla af (1,0,0) ~. Ved udnyttelse
af regningerne fra Eksempel 4.11 fås, at den fuldstændige løsning er givet ved

x(t)

hvor c1, c2, c3


c1 e

7t

1
0  c2 e
0

0
t
 c3 e
2t 1

4t

4t

0
1
2

R. Heraf aflæser vi, at en fundamental matrix for systemet er givet ved

e 7t
-(t)

0

0
4t

0

te

0

(2t1)e

e
4t

4t

2e

4t

hvilket igen stemmer fint med udsagnet i Sætning 4.15(b).
Som øvelse kan man undersøge, hvad resultatet bliver af i matricen A at udskifte 7-tallet med -4.

Eksempel 4.13. Betragt systemet x = Ax, hvor matricen A er givet ved


2 0 0
1
1 1
0
1 3

A

Matricens karakterpolynomium er -( + 2)3. Egenværdien -2 har altså algebraisk multiplicitet 3. Da A + 2E har rang


2, er den geometriske multiplicitet af egenværdien lig 1. Egenværdien er altså ikke semisimpel.
Ifølge Sætning 4.15 har de (reelle) løsninger formen
x(t) = e-2t(v(0) + t v(1) + t2 v(2))

(36)

hvor v(0), v(1), v(2) er (reelle) vektorer, der opfylder

(37)

(i)

Av(2) = -2v(2)

(ii)

Av(1) = 2v(2) - 2v(1) d.v.s. (A + 2E)v(1) = 2v(2)

(iii) Av(0) = v(1) - 2v(0)

d.v.s. (A + 2E)v(0) = v(1)

Af (i) ses, at v(2) er en egenvektor (eller nulvektoren). Disse findes til v(2) = c3(0,1,-1)~, hvor c3
(1)

Af (ii) findes totalmatricen til bestemmelse af v

til



R.
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Heraf finder vi v(1) = (0, 2c3 - c2, c2)~, hvor c2
På samme måde findes dernæst af (iii), at v

0
1

0

1

1

0
2c3
2c3

R.


(0)

0 0
1 1

lxxxv
lxxxv

= (2c3, -c1 - c2, c1)~, hvor c1


R.

Indsættes de fundne udtryk i (36), ser vi, at den fuldstændige løsning til systemet er givet ved

x(t)

hvor c1, c2, c3


e

2t

c1

0
1  c2
1

0
1 t  c3
t

2
2tt 2
t2

R. Heraf aflæses, at en fundamental matrix for systemet er givet ved

0
-(t)

e

2t

1
1

0
1 t
t

2
2tt 2
t2

hvilket er i fin overensstemmelse med Sætning 4.15(b).

Den følgende sætning er endnu en simpel konsekvens af Sætning 4.15. Den bringer os temmeligt
tæt ind på livet af Jordans normalform for matricer.

Sætning 4.19. Lad A være en n×n-matrix, og lad dens egenværdier være 1, 2, ..., p med
de algebraiske multipliciteter henholdsvis n1, n2, ..., np. Så gælder:
(a) Enhver vektor i Cn kan på entydig vis skrives som en sum af p vektorer, én fra hvert af de
generaliserede underrum svarende til egenværdierne. Man siger, at Cn er den direkte sum af
de generaliserede egenrum.
(b) Dimensionen af det generaliserede egenrum hørende til egenværdien k er lig med nk,
egenværdiens algebraiske multiplicitet.

Lemma 4.6. Lad  være en egenværdi for A med algebraisk multiplicitet m, og lad v ( g 0)
være en generaliseret egenvektor hørende til . Lad vektorerne v(0), v(1), ..., v(m) være defineret
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ved v(j) = (A-E)jv for j = 0,1,..., m. Så findes det et tal q med 0  q  m-1, så vektorerne v(0),
v(1), ..., v(q) er lineært uafhængige og således, at v

(j)

= 0 for j > q.

Bevis. Det er klart, at v(0) = v g 0, og at v(m) = 0. Endvidere er det klart, at hvis v(k+1) g 0, så
v(k) g 0, idet jo v(k+1) = (A-E)v(k). Der findes derfor et tal q, så vektorerne v(0), v(1), ..., v(q) er
forskellige fra nulvektoren, mens derimod vektorerne v(q+1), v(q+2), ..., v(m) er lig nulvektoren. Vi
skal vise, at v(0), v(1), ..., v(q) er lineært uafhængige.
Antag derfor, at
(j)
M cj v

j
M c j (A E) v

q

q

0

altså

j 0

0

j 0

Multiplicér ligningen med (A-E)q, så fås c0(A-E)qv = 0, men d.v.s. c0v(q) = 0, altså c0 = 0.
Multipliceres ligningen dernæst med (A- E)q-1 opnåes, at c1 = 0. Sådan fortsættes indtil det er
vist, at c0 = c1 = ... = cq = 0. Dermed er lemmaet vist.

Bevis for Sætning 4.19. Lad v være en vilkårlig vektor i C n. Lad x(t) være den løsning til
systemet x = Ax, der opfylder x(0) = v. Ifølge Sætning 4.15 har x(t) formen
Me
p

x(t)





j ( k, j )
M t v

n
t

k 1





1

j 0





hvor v(k,j) er vektorer i Cn, der opfylder
( k, n





k v
(j1)v ( k , j

1)

( k, n

(37)

Av
(A k E)v ( k , j )





1)


1)

, j  nk 2

Af udtrykket for x(t) fås, at
( k , 0)
Mv
p

(38)

v

x(0)

k 1


og vi ser af (37), at
(A k E)

n


v ( k , 0)

(A k E)

n

...



1

v ( k , 1)

2(A k E)

(n k 1)!(A k )v

n

( k, n


1)



2

0

v ( k , 2)

4.4c. Det ikke-semisimple tilfælde
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altså, at v(k,0) tilhører det generaliserede underrum hørende til egenværdien k. Vi mangler nu,
at vise v ikke på to forskellige måder kan skrives som en sum af formen (38). Dette er
ækvivalent med at vise, at en sum af formen (38) ikke kan være nul uden at hvert eneste led er
nul. Antag altså, at
( k , 0)
Mv
p

0

k 1

(A p E)

n

Multiplicér med matricen

( k , 0)
Mw

, så fås


p 1


0

w ( k , 0)

hvor

k 1

(A p E) v ( k , 0)
n



Det ses, at w(k,0) er en generaliseret egenvektor hørende til egenværdien k. Af binomialformlen
fås endvidere, at
w ( k , 0)

(A k E) v ( k , 0)
n

M
n



j 0


np
j

A k E(k p )E



(k p )

n




j

n


v ( k , 0)

(A k E)j v ( k , 0)

Heraf og af Lemma 4.6 ses, at hvis w(k,0) = 0, så er også v(k,0) = 0. Grundlaget er nu lagt for et
bevis ved induktion. Vi slutter beviset for (a) her. For at bevise (b) vælger vi nu en basis i hvert
af de generaliserede egenrum, og lader matricen S have søjler bestående af disse basisvektorer,
de første d1 søjler er basisvektorerne for det generaliserede egenrum hørende til 1, o.s.v. i
rækkefølge. Så er S invertibel, da søjlerne er lineært uafhængige ifølge (a). Matricen D = S -1AS
får formen
A1 0 0 ... 0
(39)

D

S 1 AS

0 A2 0 ... 0




0

  ... 
0 0 ... Ap

hvor Ak er en dk×dk-matrix, og hvor 0' erne står for nulmatricer af en sådan størrelse, at den
samlede matrix giver mening som en n×n-matrix. Matricen Ak har k som eneste egenværdi.
Endvidere har vi,
det(A-E) = det(S-1AS-E) = det(A1-E)·det(A2-E)·...·d et(Ap-E).
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Men venstre side har k som en rod af multiplicitet nk, og højre side har den samme rod med
multiplicitet dk. Altså fås, at dk = nk.

Korollar 4.2. En egenværdi er semisimpel, hvis og kun hvis dens generaliserede egenrum er lig
med dens egenrum.

Bevis for (b)-delen af Sætning 4.15.

Vi skal finde n lineært uafhængige løsninger til systemet

x = Ax. Vi udnytter, at det

generaliserede egenrum hørende til egenværdien k er nk-dimensionalt (Sætning 4.1(b)). Lad
vektorerne {w(k,i) | 1  i  nk } være en basis. Lad 3(k,i)(t) være den løsning til systemet x =
3(k,i)(0) = w(k,i). Så er denne løsning ifølge (25) af

Ax, der opfylder begyndelsesbetingelsen
formen

j
M t e

n

3( k , i ) (t)

1





t

v ( ( k, i ) , j )

j 0


idet det generaliserede underrum ses at være invariant m.h.t. systemet x = Ax således, at der ikke
kan forekomme led hørende til de andre generaliserede underrum. Vektorerne v((k,i),j) opfylder
(26), hvor dog dobbeltindekset (k,i) træder i stedet for k. Vektorerne v ((k,i),j) kan naturligvis
udtrykkes ved de sædvanlige enhedsvektorer e (s), s = 1, 2, ..., n,
(s)
M c(k,i,j,s)e
n

v ( ( k, i ) , j )

s 1


Hermed har vi
3

(t)

j
(s)
M t M a(k,i,j,s)e

n


( k, i )

e

t



1

n

j 0

s 1





e

t

M
n

s 1




j
(s)
M a(k,i,j,s)t e

n



1

j 0


Vi ser, at udtrykket i parenteserne er et polynomium af grad højst nk - 1. Hermed er Sætning
4.15(b) bevist.

Vi er nu i stand til at bevise sætningen om Jordans normalform for matricer.

4.4c. Det ikke-semisimple tilfælde
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Sætning 4.20. (Jordans normalform).
Lad A være en (kompleks) n×n-matrix. Så eksisterer der en invertibel (kompleks) matrix S, så
J1 0 0 ... 0
S 1 AS

0 J2 0 ... 0

0

diag(J1 ,J2 ,...,J s )

  ... 
0 0 ... Js

hvor s er det maksimale antal af lineært uafhængige egenvektorer for A, og hvor hver af
Jordan-blokkene J1, J2, ..., Js er kvadratiske matricer af formen
k 0

0 ... 0 0

1 k 0 ... 0 0
Jk

0

1 k ... 0 0


0


0

 ...  
0 ... 1 k

hvor k er en egenværdi for A. En blok kan evt. være en 1×1-matrix, altså et tal k.
Egenværdien k forekommer i et antal blokke lig dens geometriske multiplicitet. Totalsummen
af rækkeantallene i de blokke, der indeholder k, er lig egenværdiens algebraiske multiplicitet.
Hvis k er simpel, har den kun én blok, nemlig 1×1-matricen J = (k).
Hvis k er semisimpel med multiplicitet p, har den p ens blokke, J = (k).
Hvis A er reel, og hvis karakterligningen har lutter reelle rødder, så kan S vælges reel.
I beviset er vist, hvordan S kan bestemmes.
Bevis. Antag, at A har egenværdierne 1, 2, ..., p med de algebraiske multipliciteter n1, n2,
..., np. Vi udnytter, at der findes en invertibel matrix T, så matricen D = T-1AT får formen
A1 0 0 ... 0
(40)

D

T 1 AT

0 A2 0 ... 0

0

  ... 
0 0 ... Ap

hvor Ak er en nk×nk-matrix, og hvor 0' erne står for nulmatricer af en sådan størrelse, at den
samlede matrix giver mening som en n×n-matrix (ifølge Sætning 4.19 og dennes bevis, se
specielt (39)). Endvidere gælder, at matricen A k har k som eneste egenværdi.

xci
xci
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Det er nu tilstrækkeligt at vise, at der for hver af matricerne A k findes en invertibel matrix Sk,
så Sk-1ASk er på Jordan normalform. Lad nemlig S = diag(S1, S2, ..., Sp). Så er S invertibel, og
S-1 = diag(S1-1, S2-1, ..., Sp-1). Matricen (TS)-1A(TS) = S-1(T-1AT)S = S-1DS er dermed på Jordan
normalform.
Det er altså nok nu at vise sætningen for en n×n-matrix A, der kun har én egenværdi , der
dermed har den algebraiske multiplicitet n. Lad dens geometriske multiplicitet være g, og lad
v(1,1), v(2,1), ..., v(g,1) være lineært uafhængige egenvektorer. Til enhver af disse egenvektorer v
bestemmer vi nu en kæde af vektorer på følgende måde: v (k,2) er en vilkårlig løsning til

(k,1)

(A -

E)v(k,2) = v(k,1). Hvis ligningssystemet ikke har nogen løsning, så består den omtalte kæde blot
af v(k,1). Har systemet derimod en løsning, så lader vi dernæst v (k,3) være en vilkårligt valgt
løsning til (A - E)v(k,3) = v(k,2). Hvis dette ligningssystem ikke har nogen løsning, så består
kæden af de to vektorer v (k,1), v(k,2). Har systemet derimod en løsning, så fortsættes.
Af Lemma 4.6 følger, at de konstruerede vektorer i hver enkelt kæde er lineært uafhængige.
Processen må altså nødvendigvis bryde af, senest efter n-1 skridt. Lad os betegne antallet af
vektorer i den k' te kæde med qk.
Vi påstår nu, at kæderne tilsammen består af n lineært uafhængige vektorer , altså at
{v(k,j) | 1  k  g, 1  j  qk }
er en lineær uafhængig mængde af n vektorer, altså en basis for C n. For at vise lineær
uafhængighed antag, at
( k, j )
M M ck , j v
q

g

(41)



0

k 1 j 1

Udnyt nu, at
v ( k, i )
0

(A E)j


i

v ( k, j )

(A E)s v ( k , j )

for i  j qk
for s  j

Lad q være det maksimale q k. Multiplicér (41) med (A - E)q-1, så opnås følgende ligning
( k , 1)
M ck , q v

q





0

q

hvor summen er en sum over de k, for hvilke qk = q. Men vektorerne v(k,1) er valgt lineært
uafhængige, så vi konkluderer, at ck,q = 0 for de nævnte værdier af k. Hermed går summen over
j i (41) højst til q-1. Argumentet kan derfor gentages, og vi finder, at samtlige koefficienter ck,j
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er lig nul.
Dernæst må vi vise, at antallet af vektorer v(k,j) er lig n, altså vise, at enhver vektor v kan
skrives som en linearkombination af vektorerne v(k,j). Lad da v være en vilkårlig vektor. Da A
ikke har andre egenværdier end , så er det generaliserede egenrum hørende til  lig med Cn.
Vi har derfor (A - E)nv = 0. Lad nu u(j) = (A - E)n-jv. Så har vi, at
(A - E)u(1) = 0, d.v.s. at u(1) ligger i egenrummet (det egentlige egenrum) hørende til egenværdien . Altså er u(1) en linearkombination af egenvektorerne v(k,1) :
u(1) = c1,1v(1,1) + c2,1v(2,1) + ... + cg,1v(g,1).
Da u(2) løser ligningen (A - E)u(2) = u(1) og da denne ligning åbenbart har den partikulære
løsning
up(2) = c1,1v(1,2) + c2,1v(2,2) + ... + cg,1v(g,2)
så har u(2) formen u(2) = up(2) +fuldstændig løsning til den homogene ligning (A - E)u = 0. Altså
fås
u(2) = c1,1v(1,2) + c2,1v(2,2) + ... + cg,1v(g,2)
Bemærk dog her, at kædelængden q

k

+ c1,2v(1,1) + c2,2v(2,1) + ... + cg,2v(g,1).

evt. kun er lig 1. Derfor kan enkelte af de første g led

mangle. Skrevet mere kompakt har vi hermed
M ck , 1 v
g

u

( 1)

( k , 1)

og

u

( 2)

k 1

M

M

g

min ( 2, q )

k 1

j 1



ck , j v ( k , j )

Da u(3) løser ligningen (A - E)u(3) = u(2) og da denne ligning åbenbart har den partikulære
løsning
M
g

up( 3)

k 1

M

min ( 2, q )


ck , j v ( k , j

j 1



1)

fås analogt med før, at
u

M

( 3)

M

g

min ( 3, q )

k 1

j 1



ck , j v ( k , j )

Vi kan åbenbart fortsætte på denne måde og finder så til sidst, at v = u (n) er givet ved
( k, j )
M M ck , j v
g

v

u

( n)

q



k 1 j 1

hvilket vi ville vise.

4.4c. Det ikke-semisimple tilfælde
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Vi vil i resten af beviset antage, at der kun er én kæde, altså at g = 1. Det er i realiteten ingen
indskrænkning, idet kæderne blot ville blive behandlet hver for sig. Hver kæde giver anledning
til sin Jordan-blok. Hvis kæden har længden 1, er der ikke noget at vise. Antag derfor, at q 1 = q
> 1. Lad matricen q×q-matricen S være givet ved
S

[v ( 1, q) ,v ( 1, q

1)

,...,v ( 1, 1) ]

Så er S invertibel, da søjlerne er lineært uafhængige. Da (A - E)v(1,j) = v(1,j-1) for
2  j  q og (A - E)v(1,1) = 0, fås

N

(A - E)S = NS, hvor matricen N er givet ved
0
1
0

0

0
0
1

0

0
0
0

0

...
...
...
...
...

0
0
0

1

0
0
0

0

Heraf følger Sætning 4.20.

Eksempel 4.14. Lad 5×5-matricen A være givet ved

A

2
1
2
0
0

0
3
2
0
0

0
0
2
0
0

0
2
5
2
0

2
0
0
1
2

Karakterpolynomiet er -( + 2)4( + 3), altså er egenværdierne -3 og -2 med algebraiske multipliciteter henholdsvis




1 og 4. En egenvektor hørende til egenværdien -3 er u = (0,1,2,0,0) ~. Vi bestemmer egenvektorerne hørende til
egenværdien -2. Vi finder, at de alle er linearkombinationer af de to vektorer

v ( 1, 1)

1
1
0
0
0

og

v ( 2, 1)

0
0
1
0
0

Den geometriske multiplicitet af denne egenværdi er altså 2 (med betegnelserne i beviset for Sætning 4.20 er g = 2). Vi
skal bestemme to kæder, der starter ved henholdsvis den ene og den anden af de to vektorer. Andet led i kæden skal
opfylde ligningen (A + 2E)v(k,2) = v(k,1), k = 1 og 2. Ved at opskrive totalmatricen for systemet finder vi, at ligningen
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ingen løsninger har for k = 1. Den første kæde har altså længde 1. Der er dermed en Jordan-blok af formen (-2). For
k = 2 finder vi, at v(2,2) = (2,0,0,1,0)~ er en løsning. Man bør bemærke, at vi blot skal finde en eller anden løsning. Tredie
led i kæden (og et sådant må nødvendigvis findes) skal løse ligningen
(A + 2E)v(2,3) = v(2,2). Vi finder, at v(2,3) = (0,0,0,0,1)~ er en løsning. Denne kæde slutter her.
En "Jordan-form-frembringende" matrix S har nu følgende søjler: Egenvektoren u hørende til den simple egenværdi
-3, dernæst den korte kæde (længde 1) hørende til egenværdien -2, altså simpelthen egenvektoren v(1,1), og til slut den
lange kæde med rækkefølgen v

(2,3)

, v(2,2), v(2,1). S får dermed udseendet

S

0
1
2
0
0

1
1
0
0
0

0
0
0
0
1

2
0
0
1
0

0
0
1
0
0

Dermed har ifølge Sætning 4.20 matricen S -1AS udseendet

S 1 AS

3
0
0
0
0

0
2
0
0
0

0
0
2
1
0

0
0
0
2
1

0
0
0
0
2

Selv om matricen A har reelle elementer, så kan karakterligningen som bekendt udmærket have
ikke-reelle rødder. Er man parat til at acceptere, at S og Jordan-formen er ikke-reel, så kan
Sætning 4.20 anvendes også i det tilfælde. Er man imidlertid ikke det, så må man finde et
substitut ligesom i det komplekse, men semisimple tilfælde. Der gælder herom følgende sætning,
hvis bevis blot består i en simpel, men noget omstændelig verifikation. Vi udelader denne
verifikation.
.

Sætning 4.21. (Reel Jordan-form)
Lad A være en reel n×n-matrix. Der findes da en reel og invertibel matrix S, så S -1AS har
følgende reelle Jordan-form: Til reelle egenværdier svarer Jordan-blokke som i Sætning 4.20.
Til ikke-reelle, men semisimple par af egenværdier svarer blokke som beskrevet i Sætning 4.14.
Hvad de ikke-reelle og ikke-semisimple egenværdier angår gælder der følgende.

4.4c. Det ikke-semisimple tilfælde
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Lad  = a + ib, hvor a, b  R, b g 0, være en sådan egenværdi. Antag, at der i den komplekse
Jordan-form for A forekommer en blok svarende til  af størrelse q (> 1). Så forekommer den
komplekst konjugerede blok også (svarende til den komplekst konjugerede af , altså a - ib).
Disse to blokke erstattes i den reelle Jordan-form af en blok af formen
D
E
0

0

0
D
E

0

0
0
D

0

...
...
...
...
...

0
0
0

E

0
0
0

D

hvor E og D er 2×2-matricerne
E

1 0
0 1

og

D

a b
b a

Matricen S har søjler, der for de reelle egenværdiers vedkommende findes som i Sætning 4.20.
For de ikke-reelle, men semisimple egenværdier findes søjlerne som i Sætning 4.14.
For de ikke-reelle og ikke-semisimple egenværdier er søjlerne som følger:
Svarende til den komplekse kæde v (j), 1  j  q, har vi
[Re v(q), Im v(q), Re v(q-1), Im v(q-1),..., Re v(1), Im v(1)].
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4.5. Det 2-dimensionale lineære system

Betragt systemet x = Ax, hvor A er en reel og konstant 2×2-matrix,
A

a b
c d

.

Egenværdierne for A er løsningerne til karakterligningen
² - SpA  + detA = 0,
hvor sporet af A er givet ved SpA = a + d, og determinanten af A er detA = ad - bc.
Hvis løsningerne til karakterligningen er 1 og 2, så har vi
1·2 = detA og 1+2 = SpA.
Vi vil diskutere banekurvernes udseende og opdeler undersøgelsen på følgende måde:
Hovedtilfælde: 1., 2. og 3.
Overgangstilfælde: 4. og 5.
Specialtilfælde: 6. og 7.

Oversigt
1. 1 > 2 > 0 eller 1 < 2 < 0.
Ligevægtspunktet kaldes et knudepunkt med 2 tangentretninger.
Bemærk på fig.4.9 specielt de retlinede banekurver.

Figur 4.9
Knudepunkt med 2
tangentretninger.

2. 1 > 0 > 2. Ligevægtspunktet kaldes et saddelpunkt. Bemærk på
Figur 4.10
Saddelpunkt.

fig.4.10 specielt de retlinede banekurver.

3.  = a g ib, a,b  R, a g 0 og b g 0. Ligevægtspunktet kaldes et
spiralpunkt.
Se fig.4.11.
Figur 4.11
Spiralpunkt.
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4.  = ±ib, b  R, b g 0.
Ligevægtspunktet kaldes et centrum.
I afsnittet om det ulineære plane system (5.3) vil vi skelne mellem et
centrum og et rent centrum. På fig.4.12 ses et rent centrum.
Figur 4.12
Centrum.

5. 1 = 2 =  > 0 eller < 0. Den algebraiske multiplicitet af  er
altså 2. Vi må opdele yderligere:

(a)  semisimpel, d.v.s. dens geometriske multiplicitet er lig dens
algebraiske, nemlig 2, altså har vi A - E = nul-matricen.
Ligevægtspunktet kaldes et stjerneformet knudepunkt. Se fig.4.13.
(b) ' s geometriske multiplicitet er 1.

Figur 4.13
Stjerneformet knudepunkt.

Ligevægtspunktet kaldes et knudepunkt
med én tangentretning. Bemærk de to modsat rettede retlinede
banekurver.
Figur 4.14
Knudepunkt med 1
tangentretning.

6. 1 g 0, 2 = 0. På fig.4.15 består den tykt optrukne linie af
ligevægtspunkter. De andre baner har retningsvektor v (1).
7. 1 = 2 = 0. Vi opdeler som i 5. :
4.15
(a)  = 0 semisimpel. Her er A nulmatricen: Alle punkter i planen er Figur
Specialtilfælde:
ligevægtspunkter.

2

= 0,

1


0.

(b) Den geometriske multiplicitet af  = 0 er én: På fig.4.16 består
den tykt optrukne linie af ligevægtspunkter. De andre baner er
parallelle hermed.
Figur 4.16
Egenværdien 0 har
algebraisk mult.= 2
og geom.mult.=1.

xcvi
xcvi

Kapitel 4

Vi går nu i detaljer.

Tilfælde 1. To forskellige reelle egenværdier med samme fortegn. Løsningerne har formen


x(t) = c1 e

t



v(1) + c2 e

t

v(2)

når v(1) og v(2) er egenvektorer hørende til 1 og 2.
Vi behøver kun at betragte det tilfælde, hvor begge egenværdier er positive, idet tilfældet med
begge egenværdier negative fremkommer af dette ved at vende banernes gennemløbsretning. Hvis
c1 g 0, ses, at x(t) g 0 for t tilstrækkelig stor, og vi finder
x(t)
x(t)

c1 v ( 1) c2 e

(

c1 v ( 1) c2 e

(













)t







)t

v ( 2)
v ( 2)



c1 v ( 1)
c1 v ( 1)

for t  +. Tilsvarende ses, at hvis c2 g 0, så fås

x(t)/ x(t)  c2·v(2)/ c2·v(2) for t  -.

Hvis c1 = 0 eller c2 = 0, så fås retlinede løsninger.
Bemærk, at x(t)  (0,0) for t  -.
Ligevægtspunktet (0,0) kaldes et knudepunkt med to tangentretninger (nemlig v(2) for alle
løsninger pånær 3, og retning v (1) for de to retlinede løsninger i dén retning; den sidste løsning
er ligevægtspunktet selv).

Tilfælde 2. Én positiv (1) og én negativ (2) egenværdi.
Vi gør som ovenfor og finder som dér, at

x(t)/ x(t)  c1·v(1)/ c1·v(1) for t  +,

når c1 g 0 og

x(t)/ x(t)  c2·v(2)/ c2·v(2) for t  -,

når c2 g 0.

Her er der dog den vigtige forskel, at x(t)  + for t  ±, når både c1 og c2 er forskellige
fra nul. Bemærk de retlinede løsninger. Ligevægtspunktet (0,0) kaldes et saddelpunkt.
Tilfælde 3. To ikke-reelle løsninger,  = a ± ib, a,b  R, b g 0. Yderligere forudsættes, at
realdelen (a) er forskellig fra nul. Det fremgår af Sætning 4.14, at løsningerne har formen x(t)
= eatSM(t)c, hvor c er en konstant vektor, S en invertibel matrix, og M(t) er givet ved (24). Lad
y(t) = M(t)c og z(t) = Sy(t) = SM(t)c. Vi ser ved at skrive y(t) = M(t)c ud i koordinater, at y1(t)2

4.5. Det 2-dimensionale lineære system
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+ y2(t)2 = c12 + c22, hvilket viser, at y(t) gennemløber en cirkel, når t varierer. Vi viser, at z(t)
= Sy(t) gennemløber en ellipse, når t varierer.
Det er nok at vise, at billedet ved S af enhedscirklen y12 + y22 = 1 er en ellipse. Lad da z = Sy,
så y = S-1z. Da y~y = |y|2 = 1, fås (S-1z)~(S-1z) = 1, hvoraf følger z~(S-1)~S-1z = 1, d.v.s. z~(SS~)1

z = 1.

Det er nu nok at vise, at den symmetriske matrix B = (SS~)-1 har positive egenværdier, idet det
da er velkendt fra lineær algebra, at ligningen z ~Bz = 1 beskriver en ellipse. B har imidlertid
positive egenværdier, hvis og kun hvis B-1 = SS~ har positive egenværdier. Antag derfor, at v
er en vektor (g 0) og  er et tal, så SS~v = v. Så fås
|v|2 = (v)~v = (SS~v)~v = (S~v)~S~v = |S~v|2 > 0.
Altså ses, at  må være reel og positiv.

Det følger af det lige viste, at løsningerne x(t) = eatSM(t)c spiralerer (indad mod (0,0), hvis a <
0, og udad fra (0,0), hvis a > 0). Ligevægtspunktet (0,0) kaldes et spiralpunkt.
Tilfælde 4.  = ±ib, b  R, b g 0.
Det følger som i Tilfælde 3, at banekurverne nu er ellipser med centrum i (0,0).
Ligevægtspunktet (0,0) kaldes et centrum.
Begrebet centrum behøver en præcisering, når vi går over til en tilsvarende opdeling i det
ulineære tilfælde. Vi vil da skelne mellem et centrum og et rent centrum. I det lineære tilfælde
er ethvert centrum også et rent centrum. Se afsnit 5.3.

Tilfælde 5. Én reel dobbeltrod.
5a.  semisimpel.
Løsningerne er givet præcis som i Tilfælde 1, x(t) = e t (c1·v(1) + c2·v(2)). Men vi ser, at banekurverne alle (med én undtagelse: ligevægtspunktet) er rette linier (halvlinier), der stråler ud fra (0,0).
Ligevægtspunktet (0,0) kaldes et stjerneformet knudepunkt.
5b.  ikke semi-simpel.
Egenrummet er én-dimensionalt. Ifølge Korollar 4.1 i afsnit 4.4(c) findes der en invertibel matrix
S = [v(0),v(1)], hvor v(1) er en egenvektor, og hvor v(0) er en vektor, der opfylder
(A - E)v(0) = v(1),

xcviii
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så A = SQS-1, hvor
 0
1 

Q

Vi finder
e tQ

e

t

1 0
t 1

Den fuldstændige løsning findes heraf eller tages direkte fra Korollar 4.1(b):


x(t) = e t [c1·(v(0) + tv(1)) + c2v(1)], c1, c2  R.
Hvis  >0 ses altså, at x(t)  (0,0) for t  -. Det ses også, at

x(t)/ x(t)  ±c1·v(1)/ c1·v(1) for t  ± ,

når c1 g 0. Når c1 = 0, er løsningsbanen retlinet med retningsvektor lig egenvektoren v(1).
Ligevægtspunktet (0,0) kaldes et knudepunkt med én tangentretning (nemlig v(1)).
Tilfælde 6. 1 g 0, 2 = 0. Den fuldstændige løsning er givet som i Tilfælde 1. I dette tilfælde er
der foruden (0,0) uendeligt mange andre ligevægtspunkter, nemlig samtlige punkter på den rette
linie, som har retning v(2) og går gennem (0,0). Banekurverne (foruden ligevægtspunkterne) er
rette halvlinier udgående fra et af ligevægtspunkterne og alle parallelle med v (1).
Tilfælde 7. 1 = 2 = 0. Som i Tilfælde 6 er der uendeligt mange ligevægtspunkter, men vi må
skelne mellem to undertilfælde:
7a.  = 0 semi-simpel, altså må A være nul-matricen. Planen består af lutter ligevægtspunkter.
7b.  = 0 er ikke semi-simpel. Vi kan overtage resultaterne fra 5b. Vi finder da, når  = 0, at
banekurverne enten er ligevægtspunkter (punkterne på linien s·v (1)) eller rette linier parallelle
med v(1). Sammenlign med Tilfælde 6. Bemærk ligheder og forskelle.

4.6. Ligninger for banekurverne

4.5. Det 2-dimensionale lineære system
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For det plane lineære system,
ax1 bx2
cx1 dx2

x
1
x
2

som vi har diskuteret i afsnit 4.5, kan man finde en ligning for banekurverne på følgende måde.
Lad os betragte et stykke banekurve i hvis punkter tangenten aldrig er lodret. Så er banekurven
grafen for en funktion x2 = x2(x1), der opfylder differentialligningen
dx2

cx1 dx2

dx1

ax1 bx2

Denne differentialligning er det man kalder homogen, hvormed man i denne sammenhæng
mener, at ligningens højre side kun afhænger af forholdet v = x 2/x1. Indføres denne nye
afhængige variabel i stedet for x 2, fås (når x1 g 0)
(42)

x1

dv
dx1

cdv
v
abv

Dette er en differentialligning, i hvilken de variable v og x1 kan adskilles, hvorefter en ligning
for banekurverne opnås ved integration.

De ligninger, man opnår, er dog egentlig ikke til megen nytte. Vi nøjes med at vise, hvordan disse
ligninger ser ud for de systemer, der er behandlet i Eksempel 4.6 og Eksempel 4.9.

Eksempel 4.15. Betragt systemet fra Eksempel 4.6, altså

x
y
Med v = y/x (x

2x 2y
x3y

0) fås af (42) i dette tilfælde efter separation af de variable og integration:

2 2v
dv
P 2v 2 v 1
Integralet udregnes ved dekomposition, og vi finder

ln x C

(1/3)ln|v-½| - (4/3)ln|v+1| = ln|x| + C.

Hermed fås da følgende ligning for de dele af banekurverne for hvilke x
y - ½x = K(y+x)4
hvor K er en konstant.

0 og x


0:

c
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Eksempel 4.16. Betragt systemet fra Eksempel 4.9, altså

x
y
Med v = y/x (x

3x5y
2x y

0) fås af (42) i dette tilfælde efter separation af de variable og integration:

3 5v
dv
P 5v 2 2v2

ln x C

Integralet udregnes, og vi finder
-½ln(5v2-2v+2)+(2/3)Arctan((5v-1)/3) = ln|x| + C.
Hermed fås da følgende ligning for de dele af banekurverne for hvilke x

0 og x


0:

(2/3)Arctan((5y-x)/3x) = ½ln(5y2 - 2xy + 2x2) + C
hvor C er en konstant. C må formodes at afhænge af hvilken banestump man betragter; specielt er C ikke den samme
for hver del af en given maksimal banekurve (hér en spiral).

ci
Øvelser til Kapitel 4
Øvelse 4.1. Betragt det i Eksempel 4.1 givne system på intervallet ]0,+ [. Find den fuldstændige løsning til systemet


ved først at finde den fuldstændige løsning til Euler-differentialligningen t 2ẍ - 4tx + 6x = t4sint.


2

(Vink: En løsning til den inhomogene ligning er x(t) = -t sint. Eftervis det!).

Øvelse 4.2. Vis ved omskrivning til et system af første ordens differentialligninger og ved benyttelse af Sætning 4.1, at
der gælder følgende sætning om lineære n' te ordens differentialligninger:

Sætning. (Eksistens- og entydighedssætning for lineære n'te ordens differentialligninger.)
Betragt en differentialligning af formen

an (t)x ( n) an 1 (t)x n 1 ...a1 (t)x (t)a0 (t)x q(t)


hvor vi antager, at koefficienterne a0, a1, ..., an, samt højresiden q er kontinuerte funktioner defineret på et åbent interval
I. Antag, at den ledende koefficient an(t) er forskellig fra nul på hele intervallet I. Betragt også følgende begyndelsesbetingelser

x(t0 ) x0 ,x (t0 ) p1 ,x (t0 ) p2 ,...,x ( n




1)





(t0 ) pn


1

hvor t0 er et punkt i I. Så har begyndelsesværdiproblemet bestående af differentialligningen og begyndelsesbetingelserne
præcis én maksimal løsning, og denne er defineret på hele intervallet I.

Vis, at {et, e2t, e3t} er lineært uafhængige på R.

Øvelse 4.3.

Er de lineært uafhængige på et vilkårligt interval?

Vis, at {1, cos2t, cos2t} er lineært afhængige på et vilkårligt interval.

Øvelse 4.4.

Øvelse 4.5. I denne øvelse skal man udnytte resultaterne for homogene lineære første ordens systemer på den homogene
lineære differentialligning af n' te orden:

( ) an (t)x ( n) an 1 (t)x ( n


hvor an(t)


0 for alle t




1)



...a1 (t)x a0 (t)x

0

I, og hvor koefficienterne er kontinuerte funktioner på det åbne interval I.

Bevis nedenstående Sætning 1-3 ved at omskrive (*) til et system af n første ordens differentialligninger. Udnyt
resultaterne i afsnit 4.2.
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Definition.

Ved Wronski-determinanten for funktionerne f1, f2,..., fk forstås determinanten

W

f
f2
 1

f2
 f1


 f1
f2


 


 ( k 1)
f1
f2( k 1)





... f k 


... fk 


 

... fk( k 1) 

...



fk



hvor vi naturligvis har forudsat, at funktionerne er k-1 gange differentiable (mindst). For to funktioner f1 og f2 er
deres Wronski-determinant altså

f f
 1 2 


f1 f2 



W

Sætning 1. Lad { 1,

,...,

2

} være løsninger til (*). Så gælder:

n

(a) Hvis løsningerne er lineært uafhængige på intervallet I, så er deres Wronski-determinant W(t) forskellig fra nul
for alle t

I.

(b) Hvis Wronski-determinanten for løsningerne er forskellig fra nul blot i et punkt t0 I, så er løsningerne lineært uafhængige, og Wronski-determinanten er faktisk forskellig fra nul på hele I.

Sætning 2.

Betragt differentialligningen (*). Der gælder:

(a) Der findes n lineært uafhængige løsninger til (*).
(b) Ethvert sæt af n lineært uafhængige løsninger {
enhver løsning

,

1

,...,

2

n

} udspænder mængden af løsninger til (*), d.v.s. at

til (*) kan skrives som en linearkombination af løsningerne

,

1

, ...,

2

.

n

Sætning 3. Wronski-determinanten opfylder differentialligningen
W(t) = -[an-1(t)/an(t)]·W(t)
og er derfor givet ved


a








( )






W(t)

Øvelse 4.6. Lad


1

og


2

W(t0 )e



a ( )

d




være to lineært uafhængige løsninger til den homogene ligning svarende til differential-

ligningen
(#) a2(t)x" + a1(t)x' + 0a(t)x = q(t)
hvor a2, a1, a0 og q er kontinuerte funktioner på intervallet I. Lad W være løsningernes Wronski-determinant.
Vis ved brug af formel (11) i Sætning 4.9, at den fuldstændige løsning til (#) er givet ved x(t) =


(t) + c1 1(t) + c2 2(t),

p
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t

I, hvor c1 og c2 er to arbitrære konstanter, og hvor den partikulære løsning

3p (t)

P

31 (t)

32 (t)q(t)/a2 (t)
W(t)

Øvelse 4.7.

Bevis uligheden (v) i Lemma 4.4.

Øvelse 4.8.

Lad matricen A være givet ved

dt32 (t)

P

p


er givet ved

31 (t)q(t)/a2 (t)
W(t)

dt

1 0

A

1 1

(a) Find etA.
(b) Angiv den fuldstændige løsning til systemet x = Ax.


(c) Tegn de vandrette og lodrette isokliner, når

1




0 , og angiv vektorfeltets retning i ethvert af de maksimale monoto-

niområder, hvori planen opdeles. Angiv de retlinede banekurver.
(d) Udnyt (c) og (b) til at skitsere et repræsentativt udvalg af banekurver, når

Øvelse 4.9.



1

= 1/2.

Find etA for enhver n×n-matrix A, der opfylder ligningen A2 + A = 0.

Øvelse 4.10. (a) Find den fuldstændige løsning til ligningssystemet x = Ax, hvor matricen A er givet ved


A

1 10 0
0 2 0
0 5 3

(b) Angiv en fundamental matrix.

Øvelse 4.11. (a) Find den fuldstændige løsning til ligningssystemet x = Ax, hvor matricen A er givet ved


A

1 3
2
6 0
2
18 9 1

civ
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(b) Angiv en fundamental matrix.

Øvelse 4.12. (a) Find den fuldstændige løsning til ligningssystemet x = Ax, hvor matricen A er givet ved

5
3
2
0

A

10
10
6
0

18
15
9
0

14
12
10
4

(b) Angiv en fundamental matrix.

Øvelse 4.13. (a) Find den fuldstændige løsning til ligningssystemet x = Ax, hvor matricen A er givet ved

A

2
0

6
1

(b) Angiv en fundamental matrix.
(c) Find etA.
(d) Tegn et repræsentativt udvalg af banekurver. Husk specielt de retlinede banekurver.

Øvelse 4.14. (a) Find den fuldstændige løsning til ligningssystemet x = Ax, hvor matricen A er givet ved

A

1 2
1 3

(b) Find etA.
(c) Find den løsning, der til t = 0 starter i (1,0).

Øvelse 4.15. (a) Find en fundamental matrix for ligningssystemet x = Ax, hvor matricen A er givet ved

A

(b) Angiv den fuldstændige løsning.

8
2 8
6 7
1
6
3 5

Øvelser til Kapitel 4

cv

Øvelse 4.16. Betragt differentialligningerne

( )
(

)

ÿa1 y
a0 y

0

y
a2 ÿa1 ya
 0y

0

hvor koefficienterne er reelle konstanter.
(a) Find karakterligningen for begge differentialligninger.
(b) Omskriv begge differentialligninger til første ordens systemer.
Find dernæst de dertil svarende matricers karakterligninger.
(c) Vis for 2×2-tilfældet ved en konkret regning, at matricen ikke kan være semisimpel, når karakterligningen har en
dobbeltrod.
(d) Vis uden konkret regning, at udsagnet i (c) også gælder for 3×3-tilfældet. (Vink: Udnyt Sætning 4.17 og Bemærkning
2 efter Sætning 4.15).

Øvelse 4.17.

Find en ligning for banekurverne for systemet i Eksempel 4.7. Benyt den fremgangsmåde, der er brugt i

Eksempel 4.15 og 4.16 i afsnit 4.5.

KAPITEL 5
5.1. Stabilitet

Vi betragter det autonome system
(1)

x = f(x)

hvor f er en kontinuert vektorfunktion defineret i den åbne delmængde B af R n.
Lad p  B være et ligevægtspunkt for (1), d.v.s. f(p) = 0. Vi skal i dette kapitel diskutere
stabiliteten af p, idet vi dels vil præcisere, hvad vi vil mene med at sige, at p er stabil, dels vil
give tilstrækkelige kriterier for, at p er stabil eller ustabil.
At p er stabil, vil vi løst sagt definere på følgende måde: Hvis en løsning til (1) starter i
nærheden af p, så forbliver den nær p i al fremtid. Her følger den præcise definition.

Definition 5.1. (a) Ligevægtspunktet p for systemet (1) siges at være &-stabilt (eller blot
stabilt), hvis følgende gælder:
~ 0 > 0 } / > 0 ~ x0  B : |x0-p| < / <

 den maksimale løsning x(t), t  ]a,b[,
|x(t)-p|til<(1)
0 for
medalle
x(0)t =
 x00# har b = + og opfylder
(b) Et ligevægtspunkt p siges at være .-stabilt, hvis følgende gælder:
~ 0 > 0 } / > 0 ~ x0  B : |x0-p| < / <

 den maksimale løsning x(t), t  ]a,b[,
|x(t)-p|til<(1)
0 for
medalle
x(0)t =
 x00# har a = - og opfylder
(c) Et ligevægtspunkt p siges at være ustabilt, hvis det ikke er stabilt ( altså ikke &-stabilt).

Bemærkninger. 1. . og & er henholdsvis
det første og det sidste bogstav i det græske
alfabet.
2. Et ligevægtspunkt p for systemet (1) er
.-stabil, hvis og kun hvis p er &-stabil for
det tidsomvendte system x = -f(x). Siger vi
blot stabil (og det gør vi for det meste), så
mener vi &-stabil.
3.

Tidspunktet

Figur 5.1
t

=

0

i

På figuren starter en bane indenfor en
afstand af
fra p. Den forbliver
indenfor en afstand af
.


0

begyndelsesbetingelsen x(0) = x er ikke af

cviii
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nogen betydning ved afgørelsen af om p er stabil, da systemet (1) er autonomt. Der kunne ligeså
godt stå en vilkårlig anden tid t0.
4. Definition 5.1(a) kunne formuleres uden forlangendet om at b = +, idet så uligheden |x(t)-p|
< 0 blot blev forlangt opfyldt for t  [0,b[. Men da vi kan antage, at den lukkede kugle K = {
z  Rn | |z-p|  0 } er indeholdt i B, idet kun små værdier af 0 behøver at betragtes, følger det
af Korollar 2.1, at faktisk er så b = +.
5. Vi skal senere i eksempler se, at et ligevægtspunkt kan være både .- og &-stabil. I det plane
tilfælde betyder dette, at p er et centrum, d.v.s at enhver omegn om p indeholder en ikke-triviel
lukket bane. Se Sætning 6.8.

Det forekommer ofte, at løsninger konvergerer mod et ligevægtspunkt. Vi vil sige, at et ligevægtspunkt er asymptotisk stabilt, hvis det er stabilt, og hvis enhver maksimal løsning, der starter tæt
nok på ligevægtspunktet, konvergerer mod dette. Mere præcist lyder definitionen som følger:

Definition 5.2. (a) Ligevægtspunktet p for systemet (1) siges at være asymptotisk stabilt (eller
en &-attraktor), hvis det er stabilt og hvis følgende implikation gælder:
} / > 0 ~ x0  B : |x0-p| < / <

 den maksimale løsning x(t), t  ]a,b[
x(t)til
 (1)
p for
medt x(0)
+=#.x0 har b = + og opfylder
(b) Ligevægtspunktet p kaldes en .-attraktor (et frastødende ligevægtspunkt) for (1), hvis det
er asymptotisk stabilt for det tidsomvendte system.
(c) Et ligevægtspunkt kaldes en attraktor, hvis det enten er en &-attraktor eller en .-attraktor.
Denne korte betegnelse bruges specielt i situationer, hvor den retning i hvilken banekurverne
gennemløbes er underordnet.

Bemærkning. Man kunne tro, at det forlangende, at løsninger, der starter tilstrækkeligt tæt på
ligevægtspunktet, konvergerer mod dette for t  +, ville sikre stabilitet, og at man således ikke
i Definition 5.2 (a) eksplicit behøvede at forlange stabilitet. Det er imidlertid ikke tilfældet. Det
ses i følgende eksempel.

cix
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5.1. Stabilitet
Eksempel 5.1. (R.E.Vinograd (1957)). Systemet er

(2)

x

y


x 2 (y x)ay 5
y 2 (y 2x)

hvor kun to værdier af konstanten a vil blive betragtet, nemlig 0 og 1.
Det ses let, at (0,0) er det eneste ligevægtspunkt.

Figur 5.2

Figur 5.3

{x,y,-1.5,1.5}
a = 0. Baner for systemet (2).

Isokliner og vektorfeltets retning, når
a = 0.

1) a = 0. Lodrette og vandrette isokliner er let fundet og tegnet, se fig.5.2, hvor også vektorfeltets retning er angivet i
ethvert af de områder, hvori isoklinerne opdeler planen. Man ser med det samme, at der må være 4 retlinede banekurver
på akserne. Men faktisk er der 4 mere, der parvis opfylder ligningerne y = (1/2)(3 ± 5)x. Disse sidste kan findes ved
i udtrykket for dy/dx at indsætte y = x, og dernæst bestemme konstanten




.

(Ved i ligningen for dy/dx at indføre en ny ubekendt funktion v = v(x) = y(x)/x opnås en separabel differentialligning
i v og x, der kan løses på sædvanlig måde. Den derved opnåede ligning mellem x og y er dog ikke til megen nytte.)
Nogle repræsentative banekurver er tegnet på fig.5.3.
Læseren opfordres i Øvelse 5.1 til at vise, at enhver maksimal løsning (x(t),y(t)), med start i det lukkede vinkelrum
mellem isoklinerne y = x og y = 2x, konvergerer mod (0,0) både for t


+


og for t


- . Banekurven for en løsning


med den egenskab kaldes en homoklin bane.

2) a = 1. Vi skal nu vise, at resultatet af at addere leddet
y5

til højresiden i første ligning i (2) er, at samtlige

maksimale løsninger konvergerer mod (0,0) for t


+ . Men


samtidigt skal det vise sig, at der stadigt er homokline baner
som i tilfældet a = 0. Eksistensen af homokline baner viser,
at ligevægtspunktet ikke er stabilt. På fig.5.5 vises nogle
repræsent ative banekurver. Også den lodrette og de vandrette
isokliner er indtegnet på figuren.

Figur 5.4
a = 1. Isoklinerne og vektorfeltets
retning.
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Den lodrette isoklin (x = 0 isoklinen) er nu givet ved ligningen x2(y-x) + y5 = 0. Det kan vises (gør det!), at denne
ligning definerer y implicit som en vilkårligt ofte differentiabel funktion af x


R, og at denne funktion y(x) er

voksende og opfylder y(x)

+


for x




+ .


Det ses som for a = 0, at x-aksen består af baner. På grund af
den i systemet indbyggede symmetri behøver vi kun at betragte

forholdene

i øvre

halvplan

(overvej

sym-

metriforholdene!).

Figur 5.5

I fig.5.4 er vist isoklinerne og vektorfeltets retning i de

{x,y,-1.5,1.5}
a = 1. Foruden banekurver ses også
de vandrette og lodrette isokliner.

maksimale monotoniområder, hvori disse opdeler planen. Vi
skal vise, at enhver maksimal løsning, der starter i område I (området over x-aksen og til venstre for isoklinen y = 2x),
vil forlade dette område gennem linien y = 2x. Dermed
er løsningen i område II, i hvilket den heller ikke kan
forblive (hvorfor ikke?). Den ankommer altså til område
III, hvorefter den må konvergere mod (0,0) for t


+


(hvorfor?). Betragt altså en maksimal løsning, der starter
i område I. Ved at vælge tallet q tilstrækkeligt stort kan
vi sørge for, at startpunktet ligger indenfor firkanten
OABC (se fig.5.6).
Siden AB er lodret, og BC har ligningen y = x + 2q. Vi
behøver nu blot vise, at vektorfeltet på BC er rettet ind i
firkanten, når blot q er tilstrækkelig stor. Hældningskoefficienten for vektorfeltet er y/x, og vi må forlange,




Figur 5.6

at denne er mindre end 1, der jo er hældningen af liniestykket BC.
Vi finder

y

< 1 @ y 2 (y 2x) < x 2 (y x)y 5
x

Ved indsættelse af x = y - 2q fås følgende forlangende, der skal gælde for y

P(y)



[q,4q]:

y 5 y 3 2qy 2 8q 2 y8q 3 > 0

Idet P(y) > q3(q2 + 1 - 32 - 32 + 8) = q3(q2 - 55) for de betragtede værdier af y, er det nok at forlange q 2 > 55, samtidigt
med at q vælges så stor, at OABC indeholder løsningens startpunkt. Hermed har vi vist, at samtlige maksimale løsninger
konvergerer mod (0,0) for t


+ .


Vi viser nu, at der også for a = 1 er homokline baner til ligevægtspunktet (0,0). Vi viser et noget kraftigere udsagn:

cxi
cxi

5.1. Stabilitet
Sætnin g.

Lad H være det lukkede område, der er

begrænset af de rette linier med ligningerne y = 2x og
y = 1/2, samt af kurven x = y3. Så gælder:
(a) H er negativt invariant, d.v.s. ingen løsning, der
starter i H til t = 0, kan forlade H for t < 0.
(b) Enhver maksimal banekurve, der går gennem H, er
en homoklin bane.

Bevis. Påstand (b) følger af (a) og af det tidligere viste.
Vi viser (a). Området

H

er vist på fig.5.7. Da

vektorfeltet klart er udadrettet på liniestykkerne OB og
AB, skal vi blot vise, at dette også er tilfældet på kurven
OA givet ved x = y3, hvor y

Figur 5.7

]0,1/2]. Vektorfeltet er

udadrettet netop når x/y < (d/dy)(y3) = 3y2. Vi finder




x

< 3y 2 @ x 2 (y x)y 5 < 3y 4 (y 2x)
y



Ved indsættelse af x = y 3 fås forlangendet y4 - 7y2 + 2 > 0, der er opfyldt for y2 < (7 - 41)/2 og dermed også for y


1/2. Sætningen er vist og Eksempel 5.1 er slut.

Eksempel 5.2. Systemet x = y, y = -x betragtede vi i Eksempel 4.1. Ligevægtspunkt er (0,0). Vi fandt den fuldstændige




løsning til

x
y

c1

cost
sint
c2
,
sint
cost

tR, c1 ,c2 R

Banekurverne er koncentriske cirkler med radier givet ved (x2+y2)½. Det ses, at hvis en maksimal løsning starter i en
afstand

fra ligevægtspunktet (0,0), så forbliver den i denne afstand i al fremtid, og har iøvrigt befundet sig i denne


afstand i al fortid. Det følger, at (0,0) er såvel - som


eller for t




-stabil. Men (0,0) er ikke asymptotisk stabil hverken for t

- , altså er (0,0) ingen attraktor.

Eksempel 5.3. Det lineære system

x


2
2
x
1 3

betragtede vi i Eksempel 4.2 og fandt dér den fuldstændige løsning til



+
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x1

x

x2

c1 e 4t

1
2
c2 e t
, tR, c1 ,c2 R
1
1

Det ses, at med mindre c1 = c2 = 0 gælder der, at |x(t)|
Da |x(t)|


|c1|e4t 2 + |c2|et 5






et(|c1|+|c2|) 5




+


for t

+ , således at ligevægtspunktet (0,0) er ustabilt.


et(c12+c22)½ 10 for alle t




tæt på (0,0) (altså hvis |c1| og |c2| er små), så har den været tæt på for alle t
at x(t)

(0,0) for t

0, ses det, at hvis løsningen til tiden t = 0 er


0. Altså er (0,0) -stabil. Desuden aflæses,


- , hvorfor vi konkluderer, at (0,0) er frastødende. (0,0) er med andre ord en -attraktor. Bemærk




iøvrigt, at enhver maksimal løsning opfylder x(t)

(0,0) for t

- . Vi vil sige, at (0,0) er globalt frastødende. Se


Definition 5.4 nedenfor.

Den næste sætning har som korollar det intuitivt indlysende resultat, at hvis et ligevægtspunkt er
frastødende (er en .-attraktor), så er det ikke &-stabilt (det er altså ustabilt). Tilsvarende ses af

sætningen, at hvis et ligevægtspunkt er asymptotisk stabilt (en &-attraktor), så er det ikke .-stabilt.

Sætning 5.1.

Betragt systemet x = f(x), x  B G Rn, hvor B er åben. Lad p være et

ligevægtspunkt.
(a) Hvis p er .-stabil, så gælder:
~ x0  B\{p} } / > 0 : den maksimale
|x(t)-p|
løsning
 / forx(t),
allet ]a,b[,
t  [0,b[.
der starter i x0, opfylder
Bemærk, at udsagnet specielt gælder, når p er frastødende (en .-attraktor).
(b) Hvis p er &-stabil, så gælder:
~ x0  B\{p} } / > 0 : den maksimale
|x(t)-p|
løsning
 / forx(t),
allet ]a,b[,
t  ]a,0].
der starter i x0, opfylder
Bemærk, at udsagnet specielt gælder, når p er asymptotisk stabil (en &-attraktor).

Bevis. Vi behøver kun at vise (a).
Lad x0 g p, og sæt 0 = ½|x0-p|. Bestem / > 0, så |y0-p| < / < |y(-t)-p| < 0 for alle t  0. Dette
er muligt, da p er stabilt for det tidsomvendte system. Bemærk, at vi nødvendigvis har, at / 
0. Lad x(t), t  ]a,b[, være den maksimale løsning, der opfylder x(0) = x 0. Vi skal vise, at |x(t)-p|
 / for alle t  [0,b[. Der gælder nu enten, at
|x(t)-p|  0 for alle t  [0,b[, og så er der ikke mere at vise, da 0  /, eller også eksisterer der et
tal t0  0, så |x(t0)-p| < 0. Vi vil vise, at dette sidste medfører, at

|x(t)-p|  / for alle t  [0,b[. Antag nemlig, at der fandtes et tal t1  0, så |x(t1)-p| < /. Så har vi

5.1. Stabilitet

cxiii
cxiii

ifølge bestemmelsen af /, at |x(t1-t)-p| < 0 for alle t  0, og altså specielt også for t = t1. Men
dermed har vi en modstrid, idet x(0) = x0, og 0 = ½|x0-p|.
Hermed er sætningen vist.

Om et ligevægtspunkt p er stabilt, asymptotisk stabilt eller ustabilt er en lokal egenskab, d.v.s.
det er faseportrættet i en omegn om p, der er afgørende. Naturligvis er det også af interesse at
vide, hvad der sker lidt længere væk. For at kunne formulere resultater desangående giver vi et
par definitioner.

Definition 5.3.

Lad p være et ligevægtspunkt for systemet (1). Med ligevægtspunktets

tiltrækningsbassin

(p) forstås mængden af de punkter x 0  B for hvilke den maksimale

løsning x(t), der starter i x0, opfylder x(t)  p for t  +.

Definition 5.4. (a) Ligevægtspunktet p siges at være globalt asymptotisk stabilt (en global
&-attraktor) i mængden B, hvis p er asymptotisk stabil og hvis enhver maksimal løsning x(t)
(startende i B) opfylder x(t)  p for t  + . Med andre ord: Det stabile ligevægtspunkt p er
globalt asymptotisk stabil, hvis dets tiltrækningsbassin er lig B, altså

(p) = B.

(b) Ligevægtspunktet p siges at være en global .-attraktor (globalt frastødende) i mængden
B, hvis p er en .-attraktor (frastødende) og hvis enhver maksimal løsning x(t) (startende i B)
opfylder x(t)  p for t  - . Med andre ord:
Det .-stabile ligevægtspunkt p er globalt frastødende, hvis tiltrækningsbassinet for det tidsomvendte system er lig B.

Bemærkning.

Vinograds eksempel (Eksempel 5.1) viser, at tiltrækningsbassinet for et

ligevægtspunkt for et plant autonomt system kan være hele planen R 2 uden at ligevægtspunktet
er stabilt, og derfor heller ikke globalt asymptotisk stabilt.

Vi giver ikke generelle resultater om tiltrækningsbassinets størrelse eller om global asymptotisk
stabilitet før i afsnit 5.4. Men ved faseplansbetragtninger kan man undertiden sige ganske meget,

cxiv
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og i det lineære tilfælde er det ikke svært.

cxv
5.2. Stabilitetskriterier

Læseren har nok indset, at det i Eksempel 5.3 ikke var størrelsen af egenværdierne, men deres
fortegn, der var afgørende for konklusionen.
Vi giver først et stabilitetskriterium for lineære systemer.

Sætning 5.2. (Stabilitetskriterium for lineære systemer)
Betragt det autonome lineære system x = Ax, hvor A er en konstant n×n-matrix.

Lad 1, 2, ... ,n være matricens egenværdier. Om systemets ligevægtspunkt p = 0 gælder
følgende:
(a) Ligevægtspunktet er asymptotisk stabilt, hvis og kun hvis Re i < 0 for alle i = 1,..,n. (b)
Ligevægtspunktet er stabilt (altså &-stabilt), hvis og kun hvis følgende betingelse er opfyldt:

Re i  0 for alle i = 1, 2, ... ,n, og hvis en af egenværdierne har realdel lig nul, da er denne
egenværdi semi-simpel.
(c) Ligevægtspunktet er frastødende, hvis og kun hvis Re i > 0 for alle i = 1,2, ... , n.
(d) Ligevægtspunktet er .-stabilt, hvis og kun hvis følgende betingelse er opfyldt:

Re i  0 for alle i = 1, 2, ... ,n, og hvis en af egenværdierne har realdel lig nul, da er denne
egenværdi semi-simpel.
(e)

Hvis ligevægtspunktet er asymptotisk stabilt eller frastødende, så er det også globalt

asymptotisk stabilt eller globalt frastødende, henholdsvis.

Bevis. Vi skal ikke give beviset. Dog skal bemærkes, at vi i realiteten har set det for tilfælde (c)
(nemlig i Eksempel 5.3). Beviset for (b) og (d) bygger på Jordans normalform for matricer,
Sætning 4.20.
Bemærk også, at (c) og (d) følger umiddelbart af (a) og (b) ved at anvende disse på det
tidsomvendte system, i hvilket -A erstatter A. Hvis A har egenværdien  med tilhørende
egenvektor v, så har -A egenværdien -  med egenvektor v, og de algebraiske og geometriske
multipliciteter er de samme.

For ulineære systemer findes der ikke et tilsvarende fuldstændigt kriterium til afgørelse af
stabilitetsforholdene for et ligevægtspunkt. Sætning 5.2 giver et fuldstændigt kriterium for lineære
systemer i den forstand, at intet tilfælde lades ude. Det følgende generelle kriterium tager dog
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stilling til, hvad man med nogen ret kan kalde hovedtilfældene. Af hensyn til sætningens
overskuelighed begynder vi med en definition.

Definition 5.5. Lad f  C1(B) være en vektorfunktion defineret i den åbne delmængde B af
Rn. Matricen

J(x)

0f1

0f1

0x1

0x2

0f2

0f2

0x1

0x2


0fn


0f n

0x1

0x2

...
...

...

0f1
0xn
0f2
0xn

0fn
0xn

kaldes Jacobi-matricen for f i punktet x.

Sætning 5.3. Betragt systemet
(2) x = f(x)
i en åben delmængde B af R n. Antag, at f  C1(B). Lad p være et ligevægtspunkt for systemet,
og lad J(p) være systemets Jacobi-matrix i p. Så gælder:
(a) Hvis alle J(p)'s egenværdier har negativ realdel, så er p asymptotisk stabil.
(b) Hvis mindst én af J(p)'s egenværdier har positiv realdel, så er p ustabil.
(c) Hvis alle J(p)'s egenværdier har positiv realdel, så er p frastødende.
(d) Hvis mindst én af J(p)'s egenværdier har negativ realdel, så er p ikke .-stabil.

Bemærkning. Det er værd at notere sig, i hvilke tilfælde Sætning 5.3 ingen oplysninger giver:
1. Om &-stabilitet siger den intet, hvis alle egenværdierne har realdel  0, og mindst én har
realdel = 0.
2. Om .-stabilitet siger den intet, hvis alle egenværdierne har realdel  0, og mindst én har
realdel = 0.
3. Sætningen siger intet om den globale opførsel og heller intet om tiltrækningsbassinets størrelse
(se dog bemærkningen efter beviset for Lemma 5.1).

5.2. Stabilitetskriterier
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Sætning 5.3 (a) er en umiddelbar konsekvens af følgende lemma, der indeholder et noget stærkere
udsagn. Sidst i dette kapitel giver vi et bevis for (b) i tilfældet n = 2. Bemærk, at (c) og (d) følger
umiddelbart af (a) og (b), se bemærkningen i beviset for Sætning 5.2.

Lemma 5.1. Antag, at J(p)' s egenværdier alle har realdelmindre end -c, hvor c > 0. Så findes
der et tal /1 > 0, så den lukkede kugle K = K̄(p,/1) = {z  Rn | |z-p|  /1 } er indeholdt i B, og
der findes et tal / med 0 < /  /1 således, at hvis blot |x0-p| < /, så gælder om den maksimale
løsning x(t), t  ]a,b[, med x(0) = x0, at b = + og, at x(t)  K for alle t  0. Desuden findes
der en konstant M (uafhængig af t og x 0), så vi har uligheden
(3)

Bevis.

|x(t)-p|  M e-ct|x0-p| for alle t  0.

Da f  C1(B), kan vi benytte Taylors formel med udviklingspunkt p på enhver af

funktionerne f1,f2,...,fn. Vi finder således for ethvert i = 1,2,...,n:
f i (x)

fi (p)

0fi
0x1

#(x1 p1 )

0fi

#(x2 p2 )...

0x2

0fi
0xn

#(xn p n )|x p|0i (x p)

hvor 0i(x-p)  0 for |x-p|  0, og hvor alle de partielle afledede skal tages i p. Men p er jo et
ligevægts punkt, så f(p) = 0. Ved udnyttelse af definitionen af Jacobi-matricen J(p) har vi dermed
for alle x  B:
f(x) = J(p)(x-p) + |x-p| 0(x-p).
Systemet x = f(x) kan dermed skrives
x = J(p)(x-p) + |x-p| 0(x-p).
Da d/dt(x-p) = d/dt(x) = x, kan vi ved at erstatte x-p med x antage, at p = 0. Sætter vi nu A
= J(p), så ser systemet derfor nu ud som følger
(4)

x = Ax + |x| 0(x),

hvor 0(x)  0 for x  0. 0 betyder her (0,0,...,0).
Idéen er nu den at vise, at når blot en løsning til (4) starter tæt nok på 0, så opfører den sig
omtrent, som var den løsning til det lineariserede system
(5)

x = Ax.

Resten af beviset gennemfører vi kun for det tilfælde, hvor A = J(p), som kompleks matrix
betragtet, er semisimpel. Når A er semisimpel, findes der en invertibel matrix S med reelle
elementer, så A = SDS-1, hvor D har form som i Sætning 4.14, d.v.s.
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D

diag 1 ,2 ,...,r ,

a1 b1

,

b1 a1

a2 b2

,...,

b2 a2

ak

bk

bk a k

Her er 1, 2,..., r de reelle egenværdier gentaget efter multiplicitet, og µ 1 = a1+ib1,
µ 2 = a2+ib2,..., µ k = ak+ibk er de ikke-reelle egenværdier (også gentaget efter multiplicitet). Vi har
da som i Sætning 4.14


e tD

diag e

t



,..,e



t

,e

cosb1 t sinb1 t

a t


sinb1 t cosb1 t

,..,e

a t


cosbk t sinb k t
sinbk t cosb k t

Efter antagelsen i lemmaet er 1, 2,..., r, a1, a2,..., ak alle negative. Lad -m være det største af
disse tal. (m er altså positiv). Så fås følgende vurdering af matrixnormen af etD
 e tD 2

2

e
 re


t



2





t

2

t

2a t

e
...e
2e
2mt
2ke 2mt
(r2k)e

2a t

...2e
2mt
ne 2mt

gældende for alle t  0. Hermed har vi altså
 e tD   ne

mt

for alle t  0. Idet etA = SetDS-1, fås så for t  0:
 e tA 

(6)

 S # e tD # S

1

  Me

mt

hvor M er givet ved
(7)

n  S #  S

M

1



Af antagelsen i lemmaet følger, at 0 < c < m. Lad  = m-c. Så er  altså positiv. Vælg nu /1
> 0, så |0(x)|  /M for |x|  /1 og således, at den lukkede kugle med centrum 0 (= p) og radius

/1, K = K̄(0,/1), er indeholdt i B. Lad / = min{/1,/1/M}, og lad x0 være et punkt med |x 0| < /.
Lad x(t), t  ]a,b[, være den maksimale løsning til (4) med x(0) = x 0. Ved benyttelse af Sætning
4.12 fås:
(8)

x(t)

e tA x 0 

P0

t

e(t


s)A

 x(s) 0(x(s))!ds

for alle t  ]a,b[. Af (8) fås under benyttelse af (6) for t  [0,b[:

5.2. Stabilitetskriterier

x(t)  M e

(9)

mt

x0 

P0

t

m( t s )

Me
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x(s) # 0(x(s)) ds

Da |x0| < /  /1 gælder der, at |x(t)| < /1 i det mindste på et interval omkring t = 0 (da x(t) er
kontinuert). Lad [0,t1[ være det maksimale højreinterval, på hvilket |x(t)| < /1. For t  [0,t1[ fås
da af (9) under udnyttelse af uligheden |0(x)|  /M, der jo gælder for |x|  /1:
x(t)  M e

mt

x0 

P0

t

m( t s )

e

x(s)  ds

Lad u(t) = |x(t)| emt. Gronwalls lemma (Appendix) anvendes nu på uligheden
u(t)  M x 0 

P0

t

u(s) ds



Herved finder vi efter en lille udregning u(t)  M |x0| e t gældende for t  [0,t1[. Altså har vi for
t  [0,t1[:

|x(t)|  M |x0| e-(m- )t = M |x0| e-ct  /1 e-ct


(10)

Men da t1  b var valgt maksimal med egenskaben |x(t)| < /1 for t  [0,t1[, ser vi, at t1 = b. Men
dermed har vi, at x(t) forbliver i den lukkede og begrænsede mængde K = K̄(0,/1) for alle t 
[0,b[. Ifølge Korollar 2.1 er derfor b = +.
Dermed gælder uligheden (10) for alle t  [0,+[, og hermed er Lemma 5.1 bevist i det
semisimple tilfælde.

Bemærkning .

Undersøger man beviset, ser man, at der kan hentes nogen information om

tiltrækningsbassinets størrelse. Man finder, at K(p, /) tilhører tiltrækningsbassinet, hvis
/ = min{/1,/1/M}, |f(x)-J(p)(x-p)|  (m-c)/M for |x-p|  /1 og

0 < c < m = min{ |Re i|}, hvor M er givet ved (7). Da c blot forlanges større end nul, slutter
vi, at tiltrækningsbassinet indeholder den åbne kugle K(p, /), hvor / = min{/1,/1/M}, og hvor /1
= sup{ /2 | |x|  /2 Y |f(x)-J(p)(x-p| < m/M }.
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Eksempel 5.4. Betragt systemet

x
y

xxy
x 2 2y

Systemet har ligevægtspunkterne (0,0) og (± 2,1). Jacobi-matricen er

1y x
2x
2

J(x,y)

I (0,0) er matricen altså J = diag(-1,-2). Da egenværdierne derfor står i diagonalen, er (0,0) asymptotisk stabil. For de to
andre ligevægtspunkter finder vi en Jacobi-matrix med determinant lig -4. Dermed er produktet af egenværdierne negativt.
Den ene egenværdi er derfor positiv, den anden negativ. Vi konkluderer, at de to ligevægtspunkter er ustabile, altså de
er ikke -stabile, men de er heller ikke -stabile.




Vi prøver, at udnytte bemærkningen lige over dette eksempel. Kan vi sige noget om tiltrækningsbassinet for (0,0)? Da
J(0,0) er diagonal, er S = S-1 = E, så M = 2 2. Vi har, at m = 1. Dernæst skal vi betragte




Vi har


= sup{

1



2

x(y 1)

| x2+y2

x

2





2y
2
2


1 0
0
2

x
y





|x|(x2+y2)½ < 2-3/2 } = 2-3/4. Med






xy
x

2





x

x 2 y 2

= 1/M = 2-3/4/2 2 = 2-9/4 følger det af bemærkningen




ovenfor, at alle maksimale løsninger, der starter indenfor denne afstand fra (0,0), vil konvergere mod (0,0) for t

Figur 5.8



+ .

Figur 5.9

{x,y,-2,2}
Et udvalg af banekurver for
systemet i Eksempel 5.4.

Vi kan imidlertid opnå et meget bedre resultat ved en faseplansbetragtning. Se fig.5.8 i hvilken de vandrette og lodrette
isokliner er indtegnet. Vektorfeltets retning er også angivet. Vi vil vise, at (0,0)' s tiltrækningsbassin inkluderer mængden
Q = ]- 2, 2[ × ]- ,1[. Bemærk, at Q består af to symmetriske halvdele adskilt af lodrette banekurver på y-aksen. Vi




behøver derfor blot betragte højre halvdel. Området II er et positivt invariant og begrænset monotoniområde. Men så må
enhver maksimal løsning i dette område konvergere mod et ligevægtspunkt. Det kan kun være (0,0). Hvis en maksimal
løsning forbliver i monotoniområdet II, må den konvergere mod et ligevægtspunkt, altså (0,0). Hvis ikke den forbliver
i II, så ankommer den til I, hvorefter den konvergerer mod (0,0).
I fig.5.9 er tegnet nogle repræsentative banekurver.

5.2. Stabilitetskriterier

cxxi
cxxi

Sætning 5.3' s styrke ligger i, at den giver et enkelt og generelt beregningsmæssigt kriterium for
asymptotisk stabilitet og for ustabilitet. Det kan ikke undre, at man i hvert konkret tilfælde ved
at udnytte dettes specielle karakter, kan opnå stærkere resultater på anden måde. Eksemplet
ovenfor er på ingen måde enestående.

Eksempel 5.5. Betragt systemet

x
y

x(a x) xy
yxy

der blev behandlet i Øvelse 3.3. Vi antager, at konstanten a er positiv, men betragter systemet i hele R 2. Ligevægtspunkter ne er (0,0), (a,0) og (1,a-1). Vi undersøger ligevægtspunkternes stabilitet ved hjælp af Sætning 5.3.
Systemets Jacobi-matrix er

J(x,y)

a 2x y
x
y
x 1

1) Ligevægtspunktet (0,0).
Her er J = diag(a,-1). Egenværdierne er altså a og -1. Da a > 0 er (0,0) hverken - eller -stabil. Vi skal senere se,


at (0,0) er det, vi vil kalde et saddelpunkt.

2) Ligevægtspunktet (a,0).
Jacobi-matricen er

J

a
a
0 a 1

der har egenværdierne -a og a-1.
For a > 1 er (a,0) hverken - eller -stabil. (Vi har igen et


saddelpunkt).
For a < 1 er begge egenværdier negative, så (a,0) er
asymptotisk stabil.
For a = 1 siger Sætning 5.3 intet, men i Eksempel 3.2 så vi,
at tiltrækningsbassinet for (1,0) inkluderer den åbne første
kvadrant. (Se også Øvelse 5.6).

3) Ligevægtspunktet (1,a-1).
Vi finder Jacobi-matricen til

Figur 5.10

{x,-1,3;y,-2,2}
a = 2. Banekurver for Eksempel 5.5.
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J

2

der har karakterligningen

1
1
a 1 0

+ + a-1 = 0. Egenværdierne

1

og

2

opfylder

1 2

= a-1 og

1

+

2

= -1.

For a < 1 er den ene egenværdi negativ, den anden positiv:
Punktet er hverken - eller -stabil (igen et saddelpunkt).




For a > 1 er enten begge egenværdierne ikke-reelle eller
også er de reelle og har samme fortegn. I begge tilfælde
gælder, at summen af deres realdele er lig -1. Men så har de
begge negativ realdel: Punktet er asymptotisk stabilt. For a
= 1 falder punktet sammen med (a,1), der er omtalt ovenfor.
Vi har gennemført undersøgelsen for dette ligevægtspunkt
uden egentligt at løse karakterligningen. Det er gjort af
hensyn til senere, hvor forekomsten af adskillige parametre
i systemet kan gøre det svært udfra det konkrete udtryk for
egenværdierne at afgøre, hvornår disse har negativ eller

Figur 5.11

{x,-1,3;y,-2,2}
a = 1.15. Banekurver for Eks.5.5.

positiv realdel. Men selvfølgelig kan egenværdierne findes
også i dette tilfælde. De er

1,2

= -½ ± ½(5-4a)½. Heraf kan resultaterne også aflæses.

For banekurvernes forløb henvises til fig.5.10-13.

Figur 5.12

{x,-1,2;y,-1.5,1.5}
a = 1. Banekurver for Eks.5.5.

Figur 5.13

{x,-1,2;y,-1.5,1.5}
a = 0.5. Banekurver for Eks.5.5.

5.2. Stabilitetskriterier

cxxiii
cxxiii

I de næste 4 eksempler (Eksempel 5.6-5.9) viser vi, at hvis den ene af egenværdierne for Jacobimatricen er nul, så kan samtlige de muligheder, der lades åbne, når Sætning 5.3 tages i
betragtning, forekomme.

Eksempel 5.6. Betragt systemet

x
y
Ligevægtspunkterne er ( ,0),


y2
y

R. Jacobi-matricen er i alle punkterne

J = diag(0,-1), der jo har egenværdier 0 og -1.
Vi betragter specielt ligevægtspunktet (0,0). Sætning 5.3 siger om stabiliteten kun, at (0,0) er ikke -stabil. Det er imidlertid let at løse systemet


eksplicit. Vi finder af den første differentialligning
y = y0e-t. Dernæst finder vi af den anden x = x 0 + ½y02(1 - e-2t).
Vi ser, at løsningerne opfylder ligningen

x + ½y2 = x0 + ½y02.

Banekurverne er altså (halve) parabler. Man indser let herudfra, at
ligevægtspunktet (0,0) (såvel som alle de andre) er -stabilt, men ikke

Figur 5.14

{x,y,-1,1}
Banekurver for Eksempel 5.6.
Bemærk, at x-aksen består af
ligevægtspunkter.



asymptotisk stabilt. Se fig.5.14.

Eksempel 5.7. Betragt systemet

x
y

Figur 5.15
Eksempel 5.7. Vektorfeltets retning.

x2
y

Figur 5.16

{x,y,-1,1}
Banekurver for Eksempel 5.7.
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Eneste ligevægtspunkt er (0,0). Jacobi-matricen er J = diag(0,-1), den samme som i foregående eksempel. Egenværdierne
er 0 og -1. Af Sætning 5.3 følger, at (0,0) ikke er -stabil. Systemet kan løses eksplicit, men vi betragter i stedet
fig.5.15, i hvilken de vandrette og lodrette isokliner samt vektorfeltets retning er tegnet. Det fremgår af figuren, at
vektorfeltet på x-aksen overalt er parallel med denne. x-aksen består altså af baner. (Det gør y-aksen iøvrigt også). Af
gennemløbsretningen af de to ikke-trivielle baner på x-aksen fremgår, at (0,0) hverken er

-stabil eller -stabil. Se


fig.5.16 for et udvalg af banekurver.

Af hensyn til næste eksempel og adskillige andre senere eksempler bringer vi her definitionen på
et Hamiltonsk system.

Definition 5.6. Et plant system, x = f(x), x  B, hvor B er en åben delmængde af R 2, kaldes
Hamiltonsk, hvis der findes en reel funktion H  C1(B), kaldet en Hamilton-funktion, således,
at systemet kan skrives
x1
x2

0H
0x2
0H
0x1

Sætning 5.4. Hvis det plane system x = f(x), x  B, hvor B er en åben delmængde af R 2, er
Hamiltonsk med Hamilton-funktion H, så opfylder samtlige banekurver en ligning af formen
H(x) = C
hvor C er en konstant, der afhænger af banen.

Bevis. Lad x(t), t  ]a,b[, være en løsning. Så følger af kædereglen, at
d
H(x(t))
dt

Altså er H(x(t)), t  ]a,b[, konstant.

0H
0H
x 
x

0x1 1 0x2 2

x2 x1 x
1 x
2

0

5.2. Stabilitetskriterier

Bemærkning.

cxxv
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Man bør være opmærksom på, at samme konstant C i ligningen H(x) = C

udmærket kan svare til flere maksimale løsninger.

Eksempel 5.8. Betragt systemet

x
y

y y
x

Eneste ligevægtspunkt er (0,0). Jacobi-matricen er

J

0 0
1 0

der har egenværdien 0 med algebraisk multiplicitet 2, og
geometrisk multiplicitet 1. Det lineariserede system har
(0,0) som et hverken

- eller


-stabilt ligevægtspunkt

iflg. Sætning 5.2. Dette ses iøvrigt let direkte, og man kan
også kigge i afsnittet om det 2-dimensionale lineære
system i Kapitel 4.
Sætning 5.3 siger imidlertid slet intet om stabiliteten af
(0,0) for det oprindelige (det ulineære) system. Dette
system er Hamiltonsk med Hamilton-funktionen
H(x,y) = y2|y|/3 + x2/2 (eftervis det!) og dermed har vi

Figur 5.17

{x,y,-2,2}

Banekurver for Eksempel 5.8.

følgende ligning for banekurverne:
y2|y|/3 + x2/2 = C.
Ved brug af denne ligning kan vi se, at samtlige banekurver er lukkede. Ligevægtspunktet kaldes da et rent centrum, se
Definition 5.11 i afsnit 5.3. I Sætning 6.2 er givet et bevis for det intuitivt indlysende resultat, at (0,0) så er både




- og

-stabil, (i åbenbar modsætning til forholdet for det lineariserede system).

Eksempel 5.9. Betragt systemet

x
y

x x
y

Eneste ligevægtspunkt er (0,0). Jacobi-matricen er J = diag(0,-1) med egenværdierne 0 og -1. Af Sætning 5.3 fås kun,
at (0,0) ikke er -stabil. Systemet kan løses eksplicit, men i fig.5.18 er isoklinerne og vektorfeltetsretning indtegnet. Heraf
ses, at vektorfeltet på enhver af akserne er parallelt med denne. Akserne består derfor af baner. Disse ses, at opdele planen
i fire monotoniområder, der hver især er positivt invariante. Det følger, at enhver maksimal løsning konvergerer monotont
(d.v.s. både x(t) og y(t) er monotone) mod ligevægtspunktet (0,0). Konklusionen er, at (0,0) er globalt asymptotisk
stabilt. I fig.5.19 er vist et udvalg af banekurver.

cxxvi
cxxvi

Kapitel 5

Figur 5.18
Eksempel 5.9. Vektorfeltets retning.

Figur 5.19

{x,y,-1,1}
Banekurver for Eksempel 5.9.

cxxvii
5.3. Det 2-dimensionale ulineære system

Betragt i en åben mængde B af planen (R2) systemet
(11)

x = f(x)

Vi antager, at f har kontinuerte partielle afledede af første orden i B. Antag, at p er et
ligevægtspunkt for (11). Lad J være Jacobimatricen i p. Lad g(x) = f(x) - J(x-p), så følger det,
at g(x)/x-p  0 for x  p. (Med 0 menes her (0,0)): Se beviset for Lemma 5.1. Hermed kan
(11) altså også skrives
(12)

Sætning 5.5.

x = J(x-p) + g(x) ,

Hvis J ikke har nul som egenværdi, så er ligevægtspunktet p et isoleret

ligevægtspunkt, d.v.s. der findes en cirkel C med centrum i p , således at p er det eneste ligevægtspunkt indenfor C.

Bevis. Vi kan ved at indføre en ny variabel z = x-p antage, at p = 0. Hvis q er et andet ligevægtspunk t, så har vi Jq + g(q) = 0. Da J er invertibel (idet den ikke har nul som egenværdi), har
vi dermed q = -J-1g(q), hvoraf følger
q

J

1

g(q)   J

1

 # g(q) ,

hvor vi har brugt en matrixnorm, se afsnit 4.1,(3). Dividér med længden af q på begge sider af
uligheden. Venstre side er dermed lig 1, og højre side er mindre end 1, hvis q er tilstrækkeligt
lille. For tilstrækkeligt små q har vi altså en modstrid. Dermed er sætningen vist.

Vi skal nedenfor angive en sætning (Sætning 5.6), der i det væsentlige siger, at hvis Jacobimatricen i p ikke har nul som egenværdi, så ligner faseportrættet for (12) faseportrættet for det
lineariserede system
(13)

x = Jx.

For at gøre dette udsagn mere præcist, behøver vi nogle definitioner.
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Definition 5.7. Lad x(t), t  ]a,b[, være en maksimal løsning til (12). Ved en vinkelfunktion
(t), t  ]a,b[, hørende til den givne løsning forstås en kontinuert funktion, der angiver vinklen
fra en fast retning (x1-aksen f.eks.) og til retningen fra p mod x(t).

Bemærkning.

Det er vigtigt at bemærke

ordet kontinuert. Spiralerer banen f.eks. omkring p, nulstiller vi altså ikke vinklen efter
hvert omløb.

Figur 5.20
I de to banepunkter
har vinkelfunktionen
forskel er 2 .

x(t) og x(s)
værdier, hvis



Definition 5.8. (a) Ligevægtspunktet p kaldes et knudepunkt, hvis det er en attraktor, og hvis
de løsninger, der konvergerer mod p for t  + (eller for t  - ) ankommer i en bestemt retning, d.v.s. hvis vinkelfunktionen (t) har en grænseværdi 0 for t  + (eller -; 0 kan
afhænge af løsningen).
(b) Et knudepunkt kaldes et knudepunkt med 2 tangentretninger, hvis der er en ret linie gennem
p, som er halvtangent for 2 af de maksimale banekurver (og disse kommer ind fra hver sin side)
og en anden ret linie gennem p, som er halvtangent for resten af de maksimale banekurver, men
således at der er uendeligt mange baner fra hver side.
(c) Et knudepunkt kaldes et knudepunkt med 1 tangentretning, hvis der er en ret linie gennem
p, som er halvtangent for samtlige maksimale banekurver. Også her forlanges, at der er uendeligt
mange baner fra hver side.
(d) Et knudepunkt kaldes et stjerneformet knudepunkt, hvis systemet for enhver retning har en
bane, der har den retning som halvtangent.

5.3. Det 2-dimensionale ulineære system

cxxix
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Ligevægtspunktet p kaldes et saddelpunkt, hvis systemet har præcis 2

Definition 5.9.

maksimale banekurver, der forlader p i en bestemt retning (modsat hinanden), og præcis 2
maksimale banekurver, der ankommer til p i en bestemt retning (modsat hinanden). Endvi-dere
forlanges, at der eksisterer en cirkel med centrum i p, så enhver maksimal banekurve, der
begynder indenfor cirklen (bortset fra p selv og de 4 ovennævnte), forlader denne både for positive og negative tider.

Bemærkning.

At de omtalte banekurver i Definition 5.9 forlader cirklen for f.eks. positive

tider, udelukker på ingen måde, at de kan returnere til cirklen for positive tider. Vi giver et
eksempel nedenfor (Eksempel 5.13).

Definition 5.10. Ligevægtspunktet p kaldes et spiralpunkt, hvis det er en attraktor, og hvis

vinkelfunktionen (t) opfylder (t)  + for t  + (eller -) for enhver maksimal løsning,
der starter tæt nok på p.

Definition 5.11. (a) Ligevægtspunktet p kaldes et centrum, hvis der i enhver omegn af p
findes en lukket bane (ikke p), der omslutter p.
(b) Et centrum p kaldes et rent centrum, hvis samtlige maksimale banekurver, der kommer tilstrækkeligt tæt på p, er lukkede.

Figur 5.21
depkt.m.2 tang.

Knu-

Figur 5.22

Knudepkt.m. 1 tang.

Figur 5.23

Stjerneformet knudepunkt.

cxxx
cxxx

Figur 5.24
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Saddel-

punkt.

Figur 5.25
punkt.

Spiral-

Figur 5.26

Centrum.

Se Eks.6.8.

Med alle disse definitioner er vi nu i stand til at formulere dette
afsnits hovedsætning. Den klassificerer ligevægtspunkterne efter
type.

Figur 5.27

Rent
centrum. Se Eks.B.

Sætning 5.6. Betragt systemet (11). Antag, at f  C2(B). Antag videre, at Jacobi-matricen J
ikke har nul som egenværdi. Lad DiskJ betegne diskriminanten i karakterligningen,
2 - SpJ· + detJ = 0, altså DiskJ = (SpJ)2 - 4·detJ. Så gælder, at hvis ligevægtspunktet 0 for det
lineariserede system (13) er af en af de følgende typer, så er ligevægtspunktet p for det ulineære
system (11) af samme type:
1. Knudepunkt med 2 tangentretninger. Kriterium: detJ > 0, DiskJ > 0.
2. Knudepunkt med 1 tangentretning. Kriterium: detJ > 0, DiskJ = 0, J-E g 0-matricen.
3. Stjerneformet knudepunkt. Kriterium: detJ > 0, DiskJ = 0, J-E = 0-matricen.
4. Spiralpunkt. Kriterium: detJ > 0, DiskJ < 0.
5. Saddelpunkt Kriterium: detJ < 0.

Vi bemærker, at ' centrum' ikke optræder på listen i Sætning 5.6. Men der gælder følgende
sætning.

5.3. Det 2-dimensionale ulineære system

Sætning 5.7.

cxxxi
cxxxi

Under de samme forudsætninger som i Sætning 5.6 gælder, at hvis

ligevægtspunktet 0 er et centrum for det lineariserede system (13) (Kriterium: detJ > 0, SpJ =
0), så er ligevægtspunktet p for det ulineære system (11) enten et centrum eller et spiralpunkt.

Bemærkning. Der gælder den omvendte implikation:
p er et centrum for det ulineære system (11) < 0 er et centrum for det lineariserede system.
Overvej det!

Eksempel 5.10. Betragt Volterra-Lotka-systemet i Eksempel B. Ligevægtspunktet er (1, ), og det er et (rent) centrum.
Det lineariserede system har (0,0) som centrum. Banekurver ses på fig.5.27.

Eksempel 5.11. Betragt Brusselatoren i Eksempel A.


Med

= +1 er ligevægtspunktet et spiralpunkt. Det lineariserede system har (0,0) som centrum.


Eksempel 5.12. Betragt systemet

x
y

xy 2
yx 3

Ligevægtspunkterne er (0,0) og (1,1). Jacobi-matricen i (0,0) er diag(-1,-1). Da J - E dermed er nul-matricen, er (0,0)


altså et stjerneformet knudepunkt for det lineariserede system, og iflg. Sætning 5.6 er (0,0) også et stjerneformet
knudepunkt for det oprindelige system. Jacobimatricen i (1,1) er

1 2
3
1
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Egenværdierne for denne matrix er -1 ± 7. Altså har
det lineariserede system et saddelpunkt i (0,0). Det
oprindelige system har altså et saddelpunkt i (1,1). Dette
system blev brugt i illustrationerne i fig.5.23 og 5.24. På
fig.5.28 ses begge ligevægtspunkter.

Figur 5.28

{x,y,-0.5,1.5}
Sammenlign med fig.5.23 og 5.24.

Eksempel 5.13. Betragt systemet

x


x y2

y


x2 y

Ligevægtspunkterne er (0,0) og (1,1). Jacobi-matricen i (0,0) er diag(1,-1), altså er (0,0) et saddelpunkt for det lineariserede system, og iflg. Sætning 5.6 er (0,0) også et saddelpunkt for det oprindelige system. Jacobimatricen i (1,1) er

1
2

2
1



Egenværdierne for denne matrix er ±i 3 . Altså har det lineariserede system (0,0) som centrum. Iflg. Sætning 5.7 er (1,1)
enten et spiralpunkt eller et centrum for det oprindelige system. Vi kan imidlertid i dette tilfælde finde en ligning for banekurverne, idet systemet er Hamiltonsk med Hamilton-funktion H(x,y) = xy-(x3+y3)/3. Med en passende valgt konstant
C opfylder enhver banekurve altså ligningen

x 3 y 3 3xy

konstant

Det kan herudfra vises, at (1,1) er et centrum. Se også fig.5.29.

C

5.3. Det 2-dimensionale ulineære system

cxxxiii
cxxxiii

Den opmærksomme læser har bemærket, at vi
indledte dette afsnit med en forudsætning om,
at vektorfunktionen

f

i (11) havde

kontinuerte partielle afledede af første orden
i en åben delmængde B af planen, hvorimod
der i Sætning 5.6 blev forlangt kontinuerte
afledede af anden orden. Det følger af det
næste eksempel, at Sætning 5.6 ikke gælder,
hvis der kun kræves kontinuerte partielle

Figur 5.29

{x,y,-1,2}
Banekurver for systemet i Eks.5.13.

afledede af første orden.

Eksempel 5.14.

Betragt for

x12  x22 < 1

systemet

x1

x1

x2

x2 

x2
2
2
ln x1  x2

x1
2
2
ln x1  x2

for (x1,x2) (0,0), og begge lig nul for x1 = x2 = 0. Det kan let vises, at begge højresider har kontinuerte partielle afledede
også i (0,0). Begge de to sidste led har begge partielle afledede lig 0 i (0,0). Dermed er Jacobi-matricen i ligevægtspunktet
(0,0) lig diagonalmatricen diag{-1,-1}. Det lineariserede system har altså (0,0) som stjerneformet knudepunkt.
Vi skal nu se, at for systemet selv er (0,0) et spiralpunkt. For at se dette regner vi i polære koordinater. Vi finder, at r(t)
og (t) opfylder følgende ligninger


r

r

.


1
ln r

Ved løsning af disse fås først r = ce-t, hvor 0 < c < 1, og dernæst
Vi ser, at (t)






og r(t)


0 for t




(t) = -ln t-ln c .




+ . Altså er (0,0) et spiralpunkt for det ulineære system.
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Eksempel 5.15.

Betragt Eksempel 5.5 og specielt figurerne 5.10-13.

Vi angiver i følgende tabel, hvad vi i dette eksempel kan få ud af Sætning 5.6.

Figur

a-værdi

Ligevægtspunktet
(0,0)

Ligevægtspunktet
(a,0)

5.10

2

Saddelpunkt

Saddelpunkt

5.11

1.15

Saddelpunkt

Saddelpunkt

5.12

1

Saddelpunkt

Se nedenfor

5.13

0.5

Saddelpunkt

Knudepkt m.1 tg.

Ligevægtspunktet
(1,a-1)
Spiralpunkt
Knudepkt m.2 tg.
Se nedenfor
Saddelpunkt

Når a = 1, så har Jacobi-matricen i punktet (1,0) egenværdierne -1 og 0. Sætning 5.6 udtaler sig ikke om dette tilfælde.
Dette specialtilfælde blev imidlertid undersøgt i Eksempel 3.2. En nærmere undersøgelse viser, at de baner, der forløber
i den åbne første kvadrant, alle har halvtangent i (1,0) med hældning lig -1. Endvidere kan det vises, at der findes præcis
én bane i den åbne fjerde kvadrant, der "udgår fra" (1,0). Denne bane har også halvtangent i (1,0) med hældning lig -1.
Se fig.5.12 og fig.3.4. Fig.5.30 viser et nærbillede af omegnen af ligevægtspunktet (1,0).
Til sammenligning bringer vi i fig.5.31 banekurver for det lineariserede system.
Det lineariserede system er

x

1 1
x .
0 0

Det ses, at linien x2 = -x1 består af ligevægtspunkter.

Figur 5.31

{x,y,-1,1}
Banekurver for det lineariserede
system. Sammenlign med fig.5.30.
Linien x2 = -x1 består af ligevægtspunkter.

5.3. Det 2-dimensionale ulineære system

Figur 5.30

{x,.9,1.1;y,-.1,.1}
a = 1. Banekurver nær (1,0) for det
oprindelige system.
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5.4. Lyapunov-funktioner

Vi skal nu give et stabilitetskriterium, der skyldes russeren A.M.Lyapunov (1892). Betragt det
autonome system
(14) x = f(x)
hvor f er en kontinuert funktion defineret i den åbne mængde B G Rn og med værdier i R n.
Antag desuden, at begyndelsesværdiproblemet (14) med x(0) = x 0 har en entydigt bestemt
maksimal løsning for ethvert

x0  B, samt at denne løsning afhænger kontinuert af

begyndelsesværdien x0. Disse forudsætninger er f.eks. opfyldt, hvis f har kontinuerte partielle
afledede af første orden overalt i B (d.v.s. f  C1(B) ) , som det ses af Sætning 2.3 og Sætning
2.8. I den sidstnævnte sætning forudsættes, at f lokalt opfylder en Lipschitz-betingelse. Denne
forudsætning følger af forudsætningen f  C1(B).
Af hensyn til overskueligheden i de følgende sætninger indleder vi med nogle definitioner.

Definition 5.12. Lad p  B være et ligevægtspunkt for (14). Lad U være en åben delmængde
af B (U G B) med p  U. Lad V være en reel kontinuert funktion defineret i U og med kontinuerte partielle afledede i U \ {p}. Antag, at
(i) V(p) = 0 og V(x) > 0 for x  U \ {p} og (ii) V (x)  0 for x  U \ {p}, hvor
0V
M 0x fi (x)
i 1
i
n


V(x)
/V(x)#f(x)

Så kaldes V en Lyapunov-funktion for
ligevægtspunktet p i mængden U.

Betingelsen (ii) betyder, at vektorfeltet i
punktet x danner en vinkel med gradienten
til V, der er større end eller lig 90(. Dermed
peger vektorfeltet i retning af svagt aftagende
V-værdier.Se fig.5.32.

Figur 5.32
På figuren ses niveaukurver for V.
Endvidere ses vektorfeltets retning i 3
forskellige punkter.

5.4. Lyapunov-funktioner
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Definition 5.13. Antag, at V er en Lyapunov-funktion for ligevægtspunktet p i mængden U.
Antag yderligere, at følgende skarpe ulighed er opfyldt:
(iii) V (x) < 0 for x  U \ {p}.
Så kaldes V en skarp Lyapunov-funktion for ligevægtspunktet p i mængden U.

Definition 5.14. Antag, at V er en Lyapunov-funktion for ligevægtspunktet p i mængden U.
V siges at opfylde en Krasovski-betingelse, hvis der gælder:
(iv) Mængden M = { x  U \ {p} | V (x) = 0 } indeholder ikke nogen hel positiv halvbane, d.v.s.
for ingen maksimal løsning x(t) og for intet t0 gælder, at x(t)  M for alle t  [t0,b[, hvor b
( +) som sædvanligt betegner højre endepunkt af definitionsintervallet for x(t).

Bemærkni ng. Hvis V er en skarp Lyapunov-funktion, så opfylder V en Krasovski-betingelse,
idet da M = L.

Sætning 5.8. Betragt systemet (14) i den åbne mængde B.
Antag, at p er et ligevægtspunkt og at U er en åben delmængde af B med p  U.
(a) Hvis V er en Lyapunov-funktion for p i U, så er ligevægtspunktet p stabil.
(b) Hvis V er en skarp Lyapunov-funktion for p i U, så er ligevægtspunktet p asymptotisk
stabil.
(c) Hvis V er en Lyapunov-funktion, der opfylder en Krasovski-betingelse, så er p
asymptotisk stabil.

Sætning 5.9.

Betragt systemet (14) i den åbne mængde B.

Antag, at p er et ligevægtspunkt, at U er en åben delmængde
af B med p  U og, at V er en Lyapunov-funktion i U. Antag
desuden, at K og Q er begrænsede og lukkede mængder, der
opfylder følgende to betingelser:
(v) Q G K G U
(vi) max{ V(x) | x  Q } < min{ V(x) | x  0K }, hvor 0K

Figur 5.33
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betegner randen af K.
Så gælder:
(a) Hvis x0  Q og x(t), t  ]a,b[, er den maksimale løsning med x(0) = x0, så er b = + og
x(t)  K for alle t  0.
(b) Hvis Lyapunov-funktionen er skarp eller opfylder en Krasovski-betingelse, så tilhører Q
ligevægtspunktet p' stiltrækningsbassin

(p).

Sætning 5.10. Betragt systemet (14) i mængden B = R n.
Antag, at V er en Lyapunov-funktion i U = Rn, der desuden opfylder betingelsen
(vii) V(x)  + for |x|  +.
Så gælder:
(a) Enhver maksimal løsning x(t), t  ]a,b[, har b = + og for ethvert a1 > a forbliver den
i et begrænset område af R n for alle t  ]a1,+[ (altså i fremtiden).
(b) Hvis Lyapunov-funktionen V er skarp eller opfylder en Krasovski-betingelse i Rn, så er
ligevægtspunktet p globalt asymptotisk stabilt i Rn.

Vi får i beviset for Sætning 5.8 (b) brug for følgende lemma, som dog også er af en vis
selvstændig interesse.

Lemma 5.2. Antag, at ligevægtspunktet p er stabilt og at x(t) er en løsning til (14), for hvilken
der findes en følge {tk} med tk  + og x(tk)  p for k  +.
Så gælder, at x(t)  p for t  +.
Bevis. Lad 0 > 0 være givet. Da p er stabilt, findes et / > 0, så når blot |x(t0)-p| < /, da gælder,
at |x(t)-p| < 0 for alle t  t0. Men for k  k har vi |x(tk)-p| < /. Altså har vi |x(t)-p| < 0 for t 
tk med f.eks. k = k . Hermed er lemmaet bevist.


5.4. Lyapunov-funktioner
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Bevis for Sætning 5.8. (a) Lad V være en Lyapunov-funktion for p i U. Vi skal vise, at p
er stabil. Lad derfor 0 være et vilkårligt givet positivt tal. Vælg 01, så 0 < 01  0 og således, at
den lukkede kugle K̄(p,01) med centrum i p og med radius 01 er indeholdt i U, K̄(p,01) G U.
Da V er kontinuert, har V en mindsteværdi på kugleoverfladen. Lad V m være denne mindsteværdi. P.gr.a. (i) er Vm positiv. Da V er
kontinuert også i p, og da V(p) = 0, findes
der et positivt tal /, så V(x) < Vm for |x-p| <
/. Lad nu x0 være et punkt, der opfylder
uligheden |x0-p| < /, og lad x(t) være den
maksimale løsning, der starter i x0 til tiden
t = 0, altså x(0) = x0.
Funktionen V(x(t)) er svagt aftagende, da

d
V(x(t))
dt

/V(x(t))#
x(t)

Figur 5.34
/V(x(t))#f(x(t))


V(x(t))
 0

Altså kan x(t) ikke forlade K̄(p,01) for noget t > 0. Ifølge Korollar 2.1 er løsningen dermed
defineret for alle t  0, og det følger, at p er stabil, hvormed Sætning 5.8(a) er vist.
(b) Antag nu yderligere, at Lyapunov-funktionen V er skarp. Lad 0 > 0 være bestemt så

K̄(p,0) G U. Bestem dernæst / > 0, så |x0-p| < / medfører, at den maksimale løsning x(t) med
x(0) = x0 opfylder |x(t)-p| < 0 for alle t  0. Dette er muligt, da p er stabil iflg. (a). Betragt en
vilkårlig bestemt maksimal løsning x(t) med |x0-p| < /. Vi skal vise, at x(t)  p for t  +.
Vi har enten
1) der findes en følge {tk}, så tk  + og så
x(tk)  p for k  +, eller
2) der findes tal r > 0 og t0  0, så |x(t)-p|
 r for alle t  t0.
Hvis 1) er tilfældet, følger det af Lemma 5.2,
at x(t)  p for t  +, hvilket var det, vi
skulle vise.
Vi viser nu, at tilfælde 2) ikke kan indtræffe.
Hvis 2) nemlig var tilfældet, så ville vi have,
Figur 5.35
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r  |x(t)-p|  0 for alle t  t0. Løsningen opholder sig altså i det lukkede og begrænsede område
mellem to kugleflader (cirkler, når n = 2). På dette område har V
 en størsteværdi, og den er
negativ iflg. (iii). Vi betegner den med -w, hvor så w > 0. Vi har nu for alle t  t0
t

V(x(t))

P

V(x(t0 ))


V(x(s))ds


w(t t0 )

t

Heraf følger, at 0 < V(x(t))  V(x(t0)) - w(t-t0) for alle t  t0. Her har vi imidlertid en modstrid,
idet højre side er negativ for tilstrækkeligt store værdier af t.
Hermed er Sætning 5.8(b) bevist.

(c) Antag, at V er en Lyapunov-funktion, der opfylder en Krasovski-betingelse. Vi følger
beviset for (b) ovenfor indtil vi kommer til umuligheden af alternativet 2). Vi kan nu ikke længere
sige, at V
 har en negativ størsteværdi på området mellem de to kugleflader. Men som set
tidligere er V(x(t)) en svagt aftagende funktion af t. Da endvidere V(x(t)) > 0 for alle t  0,
må der findes et tal . > 0, så V(x(t))  . for t  +. Da løsningen forbliver i området mellem
de to kugleflader, må der findes en følge {tk} og et punkt x*  U, så tk  + og så x(tk)  x*.
Men så må V(x*) = .. Lad nu y(t) være den maksimale løsning til (14), der opfylder y(0) = x *.
Iflg. Krasovski-betingelsen kan y(t) ikke tilhøre M for alle t  0 , altså eksisterer der et tal t*
> 0, så V
 (y(t*)) < 0. Men så fås


t


V(y(t )) V(y(0))

P


V(y(s))ds
< 0

0

idet vi bemærker, at kontinuiteten af V
 (y(s)) sikrer, at integranden er negativ på et interval.
Hermed har vi V(y(t*)) < V(y(0)) = V(x*) = .. Lad zk(t) være den maksimale løsning til (14),
der opfylder begyndelsesbetingelsen zk(0) = x(tk). Så er zk(t) = x(t+tk) for alle t  0 iflg. Sætning
3.1(b). Da zk(0) = x(tk)  x* = y(0) for k  + følger det af Sætning 2.7, at x(t*+tk) = zk(t*) 
y(t*) for k  +. Men så fås
.



limt

V(x(t))






limk






V(x(t tk ))

hvilket er en modstrid. Hermed er Sætning 5.8(c) bevist.

V(y(t )) < .

cxli
cxli
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Bevis for Sætning 5.9. Lad x0  Q, og lad x(t) være den maksimale løsning, der opfylder x(0)
= x0. Da V(x(t)) er en svagt aftagende funktion af t, kan løsningen p.gr.a. antagelsen (vi) ikke
forlade K for noget t > 0. Løsningen er altså iflg. Korollar 2.1 defineret for alle t  0. Hermed
er Sætning 5.9(a) bevist.
Antag nu, at Lyapunov-funktionen er skarp eller opfylder en Krasovski-betingelse. Vi har da
analogt med beviset for Sætning 5.8(b) og (c) følgende alternativer:
enten 1) findes der en følge {tk} med tk  +  og x(tk)  p for k  + eller også 2) findes
der tal r > 0 og t0  0, så |x(t)-p|  r for alle t  t0.
Gælder 1), så er vi færdige iflg. Lemma 5.2. Alternativet 2) udelukkes ved samme argumenter,
som blev brugt i beviset for Sætning 5.8(b) eller (c). Området mellem kuglefladerne i beviset dér
erstattes nu af området indenfor K og udenfor kuglen bestemt ved |x-p| < r. Hermed er Sætning
5.9(b) bevist.

Bevis for Sætning 5.10. Sætningen er i realiteten et korollar til Sætning 5.9. Lad x 0  Rn, og
bestem r, så den lukkede kugle med radius r og centrum p indeholder x0. Denne kugle betegner
vi med Q. Lad Vmax være størsteværdien for V på Q. Bestem nu tallet R, så V(x) > V

max

for

alle x, der opfylder |x-p| = R. Dette er muligt iflg. antagelsen (vii). Lad nu K være den lukkede
kugle med radius R og centrum p, så er forudsætningerne i Sætning 5.9(a) opfyldt og
konklusionen i Sætning 5.10(a) følger. (b)-delen følger nu umiddelbart af (b)-delen af Sætning
5.9.

Nu skulle man jo nok synes, at vi er godt rustede til at vise stabilitet m.m. Men problemet er
naturligvis: Hvordan finder man en Lyapunov-funktion? Vi bringer to citater:

"... there is no general way for constructing the functions V and the ingenuity of the investigator
must be used to its fullest extent". (Jack.K.Hale: Ordinary Differential Equations, Wiley, 1969, p.295).

"Liapunov' ssecond method has the undeserved reputation of being mainly of theoretical interest,
because auxiliary functions appear to be so difficult to construct. We feel this is the opinion of
those people who have not really tried."
Direct Method, Springer 1977, forordet).

(N.Rouche, P.Habets & M.Laloy: Stability Theory by Liapunov' s
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Eksempel 5.15. Betragt systemet,

x
y

y
x

som vi kender fuldt ud (den harmoniske oscillator, se Eksempel 1.4 og Eksempel 4.1). Ligevægtspunktet er (0,0). Lad
V(x,y) = x2+y2, så er V(x,y) = 2xy+2y(-x) = 0. Altså ser vi, at med U = R2 er (i) og (ii) i Definition 5.12 opfyldt. V er
altså en Lyapunov-funktion for (0,0) i U = R2. Ifølge Sætning 5.8(a) er (0,0) derfor stabil. Dette resultat kommer
selvfølgelig ikke bag på os, se Eksempel 5.2. Bemærk iøvrigt, at systemet er lineært. Koefficientmatricens egenværdier
er ±i, altså rent imaginære, så Sætning 5.3 finder ikke anvendelse.

Eksempel 5.16. Betragt systemet

x
y

y
sinx

som fremkommer ved omskrivning af differentialligningen for et matematisk pendul ẍ + sin x = 0 til et første ordens
system. (0,0) er et af ligevægtspunkterne. (De andre er (p ,0) hvor p er hel). Jacobi-matricen i (0,0) er den samme som


for systemet i forrige eksempel, altså fås ingen information fra Sætning 5.3.
Lad V(x,y) = 1-cos x + y2/2, så er V(0,0) = 0 og V(x,y) > 0 for (x,y)


U = ]-2 ,2 [×R\{(0,0)}. Endvidere fås V(x,y)






= sin x·y + y(-sin x) = 0. Altså er V en Lyapunov-funktion for (0,0) i U. Ifølge Sætning 5.8(a) er (0,0) stabil. Vi bemærker, at V er nul på enhver banekurve. Altså er d/(dt)V(x(t),y(t)) = 0, men så er V konstant på enhver banekurve. 

Det skal ingen hemmelighed være, at denne Lyapunov-funktion er fundet ved separation af de variable i

dy
dx

y
x

sinx
y

Ved denne separation opnås netop efter integration en ligning y2/2 = cos x + C, hvor C er en konstant.
Det er ikke svært at se, at de baner, der opfylder ligningen
V(x,y) = C med en konstant C


]0,2[ er lukkede.

Betragt dog først de baner, der opfylder ligningen V(x,y)
= 2, d.v.s. y2 = 2(1+cos x), altså
y = ±(2(1+cos x))1/2. Den del af disse kurver, der ligger
mellem x = - og x = , begynder og ender i ligevægts



punkterne (- ,0) og ( ,0). De må være heterokline bane



kurver. Når 0 < C < 2, fås y = ±(2(C-1+cos x))1/2. Disse
kurver ses at skære x-aksen to steder på ]- , [. Det ses,




at kurverne er lukkede. De indeholder ingen ligevægtspunkter og må derfor være lukkede banekurver. Hvis C
> 2 er niveaukurverne ikke lukkede kurver. Det er
banekurverne derfor heller ikke. Se fig. 5.36.

Figur 5.36

{x,y,-6,6}
Banekurver for Eksempel 5.16.
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Eksempel 5.17. Betragt systemet

x
y

xyxy
x y x2 y3

Det har et ligevægtspunkt i (0,0). Jacobi-matricen er

J

1 1
1
1

med egenværdierne 0 og -2, så Sætning 5.3 udtaler sig ikke.
Lad V(x,y) = (x2+y2)/2, så er betingelse (i) i Definition 5.12 klart opfyldt. Videre finder vi
V(x,y) = x(-x+y+xy)+y(x-y-x2-y3) = -x2+2xy-y2-y4 = -(x-y)2-y4 < 0
når blot (x,y)


(0,0). Altså er V en skarp Lyapunovfunktion i U = R2 ifølge Definition 5.13. Af Sætning 5.8(b) følger

så, at (0,0) er asymptotisk stabil.
Vi kan imidlertid skærpe dette udsagn betydeligt.
Betingelserne i Sætning 5.10(b) er nemlig også opfyldt.
Den eneste betingelse, vi mangler at kontrollere, er (vii).
Udtrykt i polære koordinater er V = r 2/2, og det der
forlanges i (vii) er derfor, at r2/2


+


for r


+ , men


det er jo klart. Altså er (0,0) ifølge Sætning 5.10(b) globalt asymptotisk stabil i R2.
Se fig. 5.37.

Figur 5.37

{x,y,-1,1}
Banekurver for Eksempel 5.17.

Vi har i Eksempel 5.15 og Eksempel 5.16 set, at V
 kan være identisk nul i hele U. Dette
betyder, at V(x(t)) er konstant langs enhver løsning x(t). Banekurverne ligger altså på
niveaukurver for V. I Eksempel 5.15 var disse cirkler, i Eksempel 5.16 så vi, at niveaukurverne
tæt nok på (0,0) var lukkede kurver. Inspireret af disse og lignende eksempler nævner vi følgende
sætning.

Sætning 5.11. Antag, at p er et centrum for det plane system x = f(x), x  B, B åben, og, at
der findes en Lyapunov-funktion V for p i en åben delmængde U af B. Så gælder:
(a) De lukkede banekurver, der forløber indenfor U opfylder en ligning V(x) = C = konstant.
(b) Hvis V ikke er konstant i nogen åben ikke-tom delmængde af U, så findes der en cirkelskive

cxliv
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K(p,r) med centrum i p og radius r, så samtlige banekurver indenfor K(p,r) er lukkede og
opfylder en ligning V(x) = C.

Bevis. I dette kapitel viser vi kun (a). Vi gør beviset færdig i Kapitel 6 (se beviset for Sætning
6.3). Betragt altså en lukket banekurve indeholdt i U. Lad en maksimal løsning med dén
banekurve være x(t). Så er x(t) periodisk og har definitionsinterval lig R (se Sætning 6.1). Hvis
T (>0) er en periode for x(t), så har vi dermed V(x(t+T)) = V(x(t)) for alle t  R. Men V
 (x(t))
= d/dt(V(x(t))  0, altså er V(x(t)) aftagende for alle t. Men så må V(x(t)) = konstant = C.
Hermed er V(x) = C en ligning for den lukkede banekurve.

Eksempel 5.18. Betragt systemet

4y xe x
4xye x

x

y


y
y

der har et ligevægtspunkt i (0,0). Jacobi-matricen er dér

1 4
4 1

J



med egenværdierne ±i 15. Sætning 5.3 siger intet. Det viser sig, at samtlige løsninger, der starter tæt nok på (0,0), er
periodiske. (0,0) er altså et centrum. Hvis vi vil bestemme en Lyapunov-funktion for (0,0) må vi da ifølge Sætning 5.11
bestemme en ligning for banekurverne nær (0,0). Vi bestemmer en sådan ligning. Vi begynder med at indlægge et nyt
koordinatsystem. Betragt det koordinatsystem, der er drejet 45 i positiv retning i forhold til det gamle. Betragt et punkt,


der i det gamle system har koordinaterne (x,y). I det nye drejede system har det koordinaterne ( , ). Sammenhængen er


givet ved




= (x+y)/ 2, = (y-x)/ 2. For at undgå de lidt irriterende kvadratrødder laver vi enheden på de nye akser om:






Vi sætter u = 2 = x+y og v = 2








= y-x. Så fås ligningssystemet

u
v

x
y
y
 x

v(e u 4)
u(4e u )

En ligning for banekurverne kan nu fås ved separation af de variable i

dv
du

v
u

u(4e u )
v(e u 4)

Af hensyn til nævneren betragter vi kun værdier af u, der er mindre end ln 4. Vi finder efter separation og integration
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s(4e s )
dsC
P0
4 es

1 2
v
2

1 2
s
u 8 u
dsC
P0 4 e s
2

u

hvor det sidste integral ikke kan udtrykkes ved elementære funktioner. Det gør imidlertid ikke så meget. Definér

1 2 1 2
s
v
u 8 u
ds
P0 4 e s
2
2

V(u,v)

i mængden U = {(u,v)| u < ln 4 }. Så fås V(u,v) = 0 for alle (u,v)


> 0 for (u,v)


U\{(0,0)}. For 0




U. Vi har V(0,0) = 0. Vi mangler at vise, at V(u,v)

u < ln 4 udnytter vi, at integranden opfylder uligheden 8s/(4-es)
2

integration af denne ulighed ses det da, at integralet er større end eller lig 4u /3, og dermed

s
8 u
ds
P0 (4 e s )
For (u,v)


U har vi derfor V(u,v)


8

P0

u

1
d1  8
P0
(4 e )






u



8s/3. Ved

2



1
1d1
4

u . For u < 0 har vi

u2

(v2-u2)/2 + u2 = (v2+u2)/2, der klart er større end nul for (u,v)


U\{(0,0)}. Idet vi

har vist, at den givne funktion er en Lyapunov-funktion for (0,0), følger det af Sætning 5.8(a), at (0,0) er stabil for (u,v)systemet. Men så er (0,0) også et stabilt ligevægtspunkt for (x,y)-systemet.
Vi viser nu, at (0,0) faktisk er et centrum for (u,v)-systemet, og dermed for (x,y)-systemet. Da V er bestemt således, at
V = 0 på banekurverne er V(u,v) = C en ligning for disse. Vi så ovenfor, at V(u,v)


(u2+v2)/2, når blot u < ln 4.

Enhver løsning, der starter indenfor U = {(u,v) | u < ln 4 } opfylder derfor, sålænge den bliver i U, uligheden
u(t)2+v(t)2

2C, hvor C er konstant i tiden, men afhængig af hvilken løsning, der er tale om.

På fig.5.38 er (u,v)-planen opdelt i monotoniområder af
de lodrette og vandrette isokliner. Da vektorfeltet er
lodret på den lodrette linie u = ln 4, består denne linie
derfor af baner (én). Men det medfører, at U er positivt
(såvel som negativt) invariant. Altså opfylder en maksimal løsning, der starter indenfor U den ovenanførte
ulighed for alle t, for hvilke den er defineret. Men
uligheden betyder, at løsningen forbliver i et lukket og
begrænset område (nemlig den lukkede cirkelskive med
centrum i (0,0) og radius (2C) ). Ifølge Korollar 2.1 har
den dermed definitionsinterval R, og ifølge Sætning 6.3

Figur 5.38

i Kapitel 6 må samtlige maksimale banekurver i U være
lukkede. Lad os dog her give et argument, der ikke bygger på Sætning 6.3. Betragt en maksimal løsning, der starter på
v-aksen i et punkt (0,v0), hvor v0 > 0. Den ankommer til monotoniområdet I, forbliver i et begrænset område (iflg. det
foregående), og da den ikke kan konvergere mod et ligevægtspunkt, må løsningen forlade I (se Sætning 3.4).
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Dermed ankommer den til monotoniområdet II, som den af
samme grund må forlade for dermed at ankomme til først III
og derpå IV, som den også må forlade. Dermed skærer den vaksen i et punkt (0,v1). Da V(0,v) = v2/2 for alle v


R, og

da V(0,v0) = C = V(0,v1), ses at v1 = v0 (begge er jo
positive). Hermed har vi vist, at banekurven er lukket. Se
fig.5.39 for et repræsentativt udvalg af banekurver. Bemærk,
at både (x,y)- og (u,v)-koordinatsystemet er indtegnet.

Eksempel 5.19. Betragt systemet

Figur 5.39

{x,y,-5,5}
Banekurver for Eksempel 5.18.

x

y


4y xe x
4x ye x

y
y

Figur 5.40

{x,y,-3,3}
Banekurver for Eksempel 5.19.

Bemærk, at "kun" et fortegn er ændret i forhold til systemet i Eksempel 5.18. (0,0) er ligevægtspunkt. Jacobi-matricen
findes at have egenværdierne -1 ± 4i. Ifølge Sætning 5.3 er (0,0) derfor asymptotisk stabil.
Punktet er et spiralpunkt. Vi vil imdlertid også angive en Lyapunov-funktion. Lad V(x,y) = (x2+y2)/2. Så fås
V(x,y) = x(-4y-xex+y) + y(4x-yex+y) = -(x2+y2)ex+y < 0 for (x,y)




(0,0). Men så er alle forudsætningerne i Sætning 5.10(b)

opfyldt. Altså er (0,0) globalt asymptotisk stabil. Se fig.5.40 for et udvalg af banekurver.

Eksempel 5.20. Betragt systemet

x
y

y3 x5
2x 3 y

(0,0) er ligevægtspunkt. En skarp Lyapunov-funktion i U = R 2 er V(x,y) = 2x4+y4. Vi har nemlig V(0,0) = 0, V(x,y) >

cxlvii
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0 for alle (x,y)

(0,0), og V(x,y) = 8x3(-y3-x5) + 4y3(2x3-y)

= -8x8-4y4 < 0 for (x,y)



(0,0).

Da vi endvidere har, at V(x,y) (x2+y2)2/2 for alle (x,y) (Vis




det!), ses det, at V(x,y)


+


for |(x,y)| = (x2+y2)

+ .




Forudsætningerne i Sætning 5.10(b) er dermed opfyldt: Ligevægtspunktet (0,0) er altså globalt asymptotisk stabilt. Se
fig.5.41 for banekurvernes forløb.

Figur 5.42

{x,y,-1,1}
Banekurver for Eksempel 5.21.
Bemærk, at y-aksen består af ligevægtspunkter.

Eksempel 5.21. Betragt systemet

x
y

x 3 xy 2
x 2y

Figur 5.41

{x,y,-1,1}
Banekurver for Eksempel 5.20.

Mængden af ligevægtspunkter er { (0, ) |






R }, altså y-

aksen består af ligevægtspunkter. Specielt er dermed (0,0) et
2

2

ligevægtspunkt. Lad V(x,y) = x +y , så finder vi V(x,y) = 2x(-x3+xy2) +2y(-x2y) = -2x4


0. Vi ser, at V ikke er en skarp

Lyapunov-funktion i nogen åben mængde U, der indeholder (0,0). Vi undersøger, om V evt. opfylder en Krasovskibetingelse i en sådan mængde U. Vi skal se på mængden
M = {(x,y)


U\{(0,0)} | V(x,y) = 0 } = { (0,y)




U|y

0 }.

Vi gør specielt opmærksom på, at da U som sagt er en åben mængde, der indeholder (0,0), er M ikke tom. Men så
indeholder M ligevægtspunkter (endda uendeligt mange), og dermed indeholder M en hel positiv halvbane.
V opfylder altså ikke en Krasovski-betingelse, og det uanset hvordan U vælges. Det kunne vi selvfølgelig have sagt på
forhånd, idet ellers (0,0) iflg. Sætning 5.8(c) ville være asymptotisk stabil. Det kan (0,0) jo ikke være, når der i enhver
omegn om (0,0) findes punkter, der ikke "flyttes" af differentialligningssystemet, nemlig ligevægtspunkterne på y-aksen.
Af Sætning 5.8(a) følger imidlertid, at (0,0) er stabil, da V jo er en Lyapunov-funktion.
Se fig.5.42 for et repræsentativt udvalg af banekurver.

Eksempel 5.22. Betragt systemet
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x

y


y0(x

1 3
x )
3

ax

altså van der Pols ligninger fra Eksempel C. Antag, at a > 0, men
2

2

3

2

< 0. (0,0) er det eneste ligevægtspunkt. Lad V(x,y)

2

= (ax +y )/2, så fås V(x,y) = ax(y+ (x-x /3)) + y(-ax) = a x (1-x /3). Vælg mængden U til






U = ]- 3, 3[ × R. Så er den åben og indeholder ligevægtspunktet (0,0). Det ses, at V er en Lyapunov-funktion i U. Den
er ikke skarp. Vi finder, at M = {(x,y)

U\{(0,0)} | V(x,y) = 0 } = { (0,y) | y






0 }. Da vektorfeltet på M, som jo består

af to rette halvlinier (y-aksens positive og negative del) ikke er nul i noget punkt og ikke er parallelt med M i noget
punkt, kan M ikke indeholde nogen hel positiv halvbane. V opfylder altså en Krasovski-betingelse i U. Betingelserne
i Sætning 5.8(c) er dermed opfyldt. Vi konkluderer, at (0,0) er asymptotisk stabil, under forudsætning af, at a > 0 og
< 0.

Figur 5.43

Figur 5.44

Området indenfor den stiplede ellipse
vises at tilhøre tiltrækningsbassinet
for (0,0).

{x,y,-3,3}
Banekurver for Eksempel 5.22.
Bemærk en ustabil grænsecykel (se
Kapitel 6).

Vi viser, at tiltrækningsbassinet for (0,0) inkluderer det åbne område indenfor ellipsen med ligningen ax 2 + y2 = 3a.
Bemærk, at denne ellipse er 3a/2-niveaukurven for V. Vi vil bruge Sætning 5.4. Lad

> 0 være vilkårlig, men < 3a/2.

Lad Q( ) være det lukkede og begrænsede område indenfor eller på ellipsen med ligningen ax 2 + y2 = 3a-2 . Lad
tilsvarende K( ) være området indenfor eller på ellipsen ax 2 + y2 = 3a- . Se fig.5.43. Vi har så Q( )


K( )




U, og

maksimum for V på Q( ) er 3a/2 - , mens minimum for V på randen af K( ) er 3a/2 - /2. Da det sidste tal klart








er større end det første, er betingelserne i Sætning 5.9 alle opfyldt. Vi konkluderer, at Q( ) tilhører (0,0)' s tiltræknings

bassin for ethvert valg af
2



> 0, selv nok så lille. Heraf følger, at også det åbne område indenfor ellipsen med ligningen

2

ax + y = 3a tilhører tiltrækningsbassinet. Bemærk, at denne ellipse rører randen af U. Se fig.5.44 for et udvalg af
banekurver.

Den følgende sætning er nyttig ved afgørelsen af, om en funktion V opfylder (i) i Definition
5.12, (iii) i Definition 5.13, eller (vii) i Sætning 5.10.

5.4. Lyapunov-funktioner
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Sætning 5.12. Lad P være et homogent polynomium i n variable x = (x1,x2,...,xn) og af lige
grad = 2k, k  0. D.v.s. P har formen
M

P(x)
i


i




... i






ai

2k



i

i ...i






i



i



x1 x2 ...x n

Antag, at P er positivt definit, d.v.s. P(x) > 0 for alle x g 0 (0 betyder her nulvektoren
(0,0,...,0)). Så gælder:
(a) Der findes positive konstanter c1 og c2, så
c1x2k  P(x)  c2x2k for alle x.
(b) Hvis G er en reel funktion, der er defineret ihvertfald i en omegn om 0 = (0,0,...,0) og
opfylder
G(x)
 0 for x  0 ,
x 2k
så er W(x) = P(x)+G(x) > 0 for alle x tilstrækkeligt tæt på 0, men g 0. Dette gælder specielt,
hvis G er et polynomium uden led af grader mindre end 2k+1.

Bevis. Da P er et homogent polynomium af grad 2k, så har vi
r 2k P(x)

P(rx)

gældende for alle reelle tal r og alle vektorer x.
Lad c1 og c2 være henholdsvis mindsteværdien og størsteværdien for P på kugleoverfladen

x = 1. (At disse ekstremumsværdier findes følger af, at kugleoverfladen er en lukket og begrænset
mængde og af, at P er en kontinuert funktion). Da P er positiv definit må c1 > 0.
Mindsteværdien og størsteværdien på kugleoverfladen x = r er så ifølge formlen ovenfor lig med
henholdsvis c1r2k og c2r2k. Hermed er (a) bevist.
Ved brug af resultatet fra (a) fås nu
W(x)

Bestem nu / > 0, så

P(x)  G(x)  c1 x

2k

 G(x)

x

2k

c1 

G(x)
x 2k

.

cl
cl
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G(x)
x 2k

<

c1

for

2

x < / .

Hermed har vi for  x  < /:
W(x)  x

2k

c1

c1

c1

2

2

x

2k

> 0,

hvilket skulle vises.

Bemærkninger.
1. Det homogene andengradspolynomium i to variable P(x,y) = ax2 + 2bxy + cy2 er positivt
definit, hvis og kun hvis den symmetriske matrix
A

a b
b c

har positive egenværdier, altså netop når Sp A = a+c > 0 og det A = ac-b 2 > 0.
2. Det homogene polynomium i tre variable
P(x,y,z) = ax2 + by2 + cz2 + 2dxy + 2exz + 2fyz
er positivt definit, hvis og kun hvis den symmetriske matrix

A

a d e
d b f
e f c

har udelukkende positive egenværdier. (Vis det!).

5.5. Ustabilitet
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5.5. Ustabilitet

Som vi så i Sætning 5.1 gælder det, at ethvert frastødende ligevægtspunkt er ustabilt. Derimod
er det omvendte ikke tilfældet. Eksempelvis er et saddelpunkt for et plant system ustabilt, men
ikke frastødende.

Eksempel 5.23. Betragt systemet

x
y

x3 y3
2xy 2 4x 2 y2y 3

(0,0) er (eneste) ligevægtspunkt. Vi undersøger dets stabilitet.
Lad V(x,y) = 2x2+y2, så er V(0,0) = 0 og V(x,y) > 0 for
alle (x,y)

(0,0). Vi finder

V(x,y) = 4x(x3-y3) + 2y(2xy2+4x2y+2y3) =


4x4 + 8x2y2 +4y4 =4(x2+y2)2 > 0
for alle (x,y)

(0,0). Men så er V en skarp Lyapunov-

funktion for det tidsomvendte system, hvorfor (0,0) altså er
et frastødende ligevægtspunkt for det givne system.
I fig.5.45 er tegnet et repræsentativt udvalg af banekurver.

Figur 5.45

{x,y,-2,2}
Banekurver for Eksempel 5.23.

For plane systemer vil en undersøgelse af vektorfeltets retning i nærheden af ligevægtspunktet
ofte afsløre dettes ustabilitet. Vi viser dette i et eksempel.

Eksempel 5.24. Betragt systemet

x

y


2x(x y)(xy)
y(5x 2 4y 2 )

(0,0) er ligevægtspunkt (det eneste). På fig.5.46 er indtegnet de lodrette og vandrette isokliner samt vektorfeltets retning
i hvert af de områder, hvori isoklinerne opdeler planen. Nogle repræsentative banekurver er tegnet i fig.5.47. Da
vektorfeltet på x-aksen overalt er parallel med denne, består x-aksen af baner. Den ene af disse er den positive x-akse,
der gennemløbes med voksende x. Uanset hvor tæt på (0,0) en løsning starter, når blot den starter på den positive x-akse,
vil løsningen forlade cirklen med radius 1 (f.eks.) og centrum i (0,0). Ligevægtspunktet (0,0) er altså ustabilt.
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Figur 5.46

Figur 5.47

Isokliner og vektorfeltets retning for
Eksempel 5.24.

Det ses iøvrigt let (hvordan), at enhver maksimal løsning (x(t),y(t)), t
x(t)

+


for t


{x,y,-1,1}

Eksempel 5.24

]a,b[, der starter i monotoniområdet I, opfylder

b-.


Fig. 5.47 får én til at stille spørgsmålet: Er punktet (0,0) et saddelpunkt? (Se definitionen af begrebet saddelpunkt i
afsnittet om det 2-dimensionale ulineære system). Svaret er Ja!

Vi giver et bevis, som den utålmodige læser er velkommen til at hoppe over. Vi behøver blot at betragte banekurver i
første kvadrant (se Øvelse 5.23). Det er nok at vise, at ingen maksimal løsning, der starter i monotoniområdet II (se
fig.5.46), konvergerer mod (0,0), idet den da må forlade II gennem linien y = x og ankomme til I.
Vi regner i polære koordinater r og


. Vi udnytter, at r2 = x2+y2 og, at tan = y/x. Ved differentiation m.h.t. tiden t


fås af den første ligning
2rr = 2xx + 2yy = 2(2x4-7x2y2-4y4).






Heraf fås:
rr = xx + yy = 2x4-7x2y2-4y4 > -4x4-8x2y2-4y4 = -4(x2+y2)2 = -4r4.






For y > x fås
rr < -2y4-7x2y2 < 0.


Altså har vi 0 > r > -4r3. Ved differentiation af den anden ligning fås




/cos2 = (-7x3y-2xy3)/x2 = -xy(7x2+2y2)/x2,




hvoraf vi finder


Disse vurderinger for r og


dr
d

hvor


0





/cos2 < -xy(2x2+2y2)/x2 = -2xy/cos2 , altså










< -2xy.

udnytter vi til følgende vurdering

r



r

4r 3
   < 2xy
  

er vinklen for en startposition r = r0 > 0,


4r
4r

sin(2)
sin(20 )

=


0


kr

] /4, /2[, og hvor vi i sidste ulighed har brugt, at






er en

aftagende funktion af t. Vi har nu uligheden dr/d < kr, der også kan skrives (d/d )(r e-k ) < 0. Ved integration fra






til


0

fås
r0exp(-k 0) - r exp(-k ) < 0.


Heraf følger
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r > r0exp(k( - 0)) > r0exp(k( /4- 0)) = konstant > 0.


Altså har vi vist, at ingen maksimal løsning kan konvergere mod (0,0), hvis den starter i den åbne første kvadrant,
hvormed er vist, at (0,0) er et saddelpunkt.

Vi giver nu et kriterium for ustabilitet, der bygger på de samme idéer, som Sætning 5.8, altså på
eksistensen af en funktion V, med visse fortegnsegenskaber for V
 og for V selv.
Sætning 5.13. Lad p  B være et ligevægtspunkt for systemet (14). Lad U være en åben
delmængde af B med p  U. Lad V være en reel, kontinuert funktion defineret i U. Antag, at
V har kontinuerte partielle afledede i U\{p}. Antag videre, at
(a) V(p) = 0 og ~/ > 0 }q  U: |q-p| < /  V(q) > 0
(b) V (x) > 0 for alle x  U\{p}.
Så er p ustabil.

Sætning 5.13 er et korollar til følgende mere generelle sætning.

Sætning 5.14. Lad p  B være et ligevægtspunkt for systemet (14). Lad U være en åben
delmængde af B, og antag, at p  Ū (afslutningen af U d.v.s. U forenet med sin rand). Lad
V være en reel, kontinuert funktion defineret i kuglen K(p,r) ( G B) med centrum i p og radius
r (>0). Antag, at V har kontinuerte partielle afledede i K(p,r)\{p}.
Antag videre, at
(a' ) V(p) = 0 og~/ > 0 }q  UK(p,r): |q-p| < /  V(q) > 0
(b' )V (x) > 0 for alle x  UK(p,r)\{p}
(c) V(x) = 0 for alle x  0UK(p,r), altså på den del af randen af U, som ligger indenfor
K(p,r).
Så er p ustabil.

Bevis for Sætning 5.14. Ved om nødvendigt at vælge en mindre radius kan vi antage, at K̄(p,r)
G B og, at (b' ) er opfyldt for alle x UK̄(p,r)\{p}. Vi skal vise, at enhver maksimal løsning,
der til t = 0 starter i et punkt q  UK(p,r) for hvilket V(q) > 0, nødvendigvis må forlade
kuglen K(p,r) engang i fremtiden. På grund af antagelsen (a' ) vil vi dermed have vist, at p er
ustabil. Antag nu det modsatte af det, som vi vil vise. Antag altså, at der findes en maksimal
løsning x(t), t  ]a,b[, startende i et punkt q  UK(p,r) med V(q) > 0 og således, at x(t)
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forbliver indenfor kuglen K(p,r) i al fremtid. Ifølge Korollar 2.1 er b = +. Af (a' ) følger, at
sålænge løsningen stadig er i U, er V(x(t)) voksende. Af (c) følger da, at løsningen ikke kan
forlade U.
Altså forbliver løsningen i UK̄(p,r) for alle
t  0. Altså forbliver den i den lukkede og begrænsede mængde Q, der er fællesmængden
mellem de lukkede mængder Ū, K̄(p,r) og
{x | V(x)  V(q)}. I ethvert af Q' s punkter x
er V
 (x) > 0, idet V
 (x) = 0 kun er muligt, når
enten x = p eller x  0U. Men for x = p og
for x på randen af U er V(x) = 0, og for
punkter i Q er V(x) > 0. Da Q er en lukket

Figur 5.48

og begrænset mængde har V
 en mindsteværdi på Q. Lad µ være denne mindsteværdi. Så har
vi µ > 0. Hermed gælder følgende vurdering for alle t  0:
t

V(x(t)) V(q)


V(x(s))ds
 µt
P
0

Heraf følger imidlertid, at V(x(t))  + for t  +, hvilket er en modstrid, da V som en
kontinuert funktion er begrænset på den lukkede kugle K̄(p,r). Den gjorte modsatte antagelse
førte altså til en modstrid. Konklusionen er dermed, at enhver maksimal løsning, der til t = 0
starter i et punkt q  UK(p,r) for hvilket V(q) > 0, nødvendigvis må forlade kuglen K(p,r)
engang i fremtiden. Hermed er Sætning 5.14 bevist.

Eksempel 5.25. Betragt systemet

x
y

y 2 2x 3 xy 2
y 3 x 6

5.5. Ustabilitet
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(0,0) og (-1,-1) er ligevægtspunkter. Ved hjælp af Jacobimatricen i punktet (-1,-1) ses det, at dette punkt er et
saddelpunkt, altså ustabilt. (Eftervis det!). For punktet (0,0)
er Jacobi-matricen lig nulmatricen. Den giver altså ingen
oplysninger. Vi prøver med funktionen V(x,y) = xy i
Sætning 5.14. Mængden U tager vi til R +2, altså den åbne
første kvadrant. Radius i kuglen kan vi i dette eksempel tage
til hvad som helst, lad os tage r = 1. (a' ) er opfyldt, da xy >
0 i hele U. (c) er opfyldt, da V(x,0) = 0 for alle x og
V(0,y) = 0 for alle y. Vi finder

Figur 5.49

{x,y,-2,1}
Banekurver for Eksempel 5.25.

V(x,y) = y(y2+2x3-xy2) + x(y3+x6) = y3 + 2yx3 + x7 > 0 for
alle (x,y)


U. Dermed er også (b' ) opfyldt. Hermed er vist,

at ligevægtspunktet (0,0) er ustabilt. Bemærk, at den brugte
funktion V ikke opfylder betingelserne i Sætning 5.13 (hvorfor ikke?). Nogle repræsentative banekurver er tegnet i
fig.5.49. Se også nærbilledet fig.5.50.

Figur 5.50
Eksempel 5.26. Betragt systemet

x

y


{x,y,-0.1,0.1}
Nærbillede af banekurverne ved (0,0)
for systemet i Eksempel 5.25.

xyx 3 y 3
x 4 3xy 2

(0,0) er klart et ligevægtspunkt. Vi viser ved hjælp af Sætning 5.14, at det er ustabilt.
Lad V(x,y) = xy-y2, og lad U være mængden
{(x,y)


R+2 | x > y }. Det ses, at V er nul på randen af U,

og at V(0,0) = 0. Endvidere er V positiv overalt i U. Hvad
V angår finder vi
V(x,y)

= y(xy+x3+y3) + (x-2y)(x4-3xy2)
= x5 + y4 + xy2 + xy(x2-3xy+6y2-2x3).

Vi behøver kun at vise, at hvis r er et tilstrækkeligt lille
positivt tal, og hvis x2+y2 < r2, så er sidste leds sidste faktor
(altså parentesen) positiv (ikke-negativ er dog nok). Men det
homogene andengradspolynomium x2-3xy+6y2 er positivt
definit (hvorfor det?). Da parentesens sidste led er af tredie
grad, følger det af Sætning 5.12, at parentesen er positiv, når
blot (x,y) er tilstrækkeligt tæt på (0,0). Hermed er samtlige
forudsætninger i Sætning 5.14 opfyldt. Det følger, at (0,0) er

Figur 5.51

{x,y,-3,3}
Banekurver for Eksempel 5.26.
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ustabil. Nogle repræsentative banekurver er tegnet i fig.5.51.

Eksempel 5.27. Betragt systemet

x
y
z

x 2 xz
yz
x3yz 2

Der er to ligevægtspunkter, nemlig (0,0,0) og (-1,0,-1). Jacobi-matricen i punktet (-1,0,-1) findes let. Den har karakterligning (1- )( 2+3 +1) = 0, altså én positiv og to negative egenværdier. Punktet er altså ustabilt. Jacobi-matricen i
punktet (0,0,0) giver ingen oplysninger om stabiliteten af dette punkt, da den har 0 som eneste egenværdi. Vi forsøger
os med Sætning 5.14, og bruger funktionen V(x,y,z) = xyz2 i området U = R+3, altså den åbne første oktant. Radius i
2
kuglen kan vi i dette eksempel tage til hvad som helst, lad os tage r = 1. (a' ) er opfyldt, da xyz
> 0 i hele U. (c) er

opfyldt, da V(x,0,0) = V(0,y,0) = V(0,0,z) for alle x, y og z. Vi finder
V(x,y,z) = yz2(x2-xz) + xz2(-yz) + 2xyz(x+3y+z2) = xyz(xz+2x+6y),


som er positiv for alle (x,y,z)


U. Dermed er også (b' ) opfyldt. Hermed er vist, at ligevægtspunktet (0,0,0) er ustabilt.

Bemærkning. For systemet i Eksempel 5.27 gælder, at vektorfeltet i xz-planen (y = 0) er parallelt med denne plan. Altså må xz-planen være invariant (både positivt og negativt). Med andre
ord: Enhver maksimal løsning, der starter i xz-planen, forbliver i denne i al fremtid og har været
der i al fortid. Det samme gælder iøvrigt for yz-planen, men ikke for xy-planen.

Eksempel 5.28. Betragt det system vi så på i Eksempel 5.24. Vi vil forsøge at benytte Sætning 5.13 til at vise, at ligevægtspunktet (0,0) er ustabilt. (Dette ved vi er tilfældet fra overvejelserne i Eksempel 5.24). Vi tager U = R 2 og sætter
V(x,y) = ax2+by2 og får så V(x,y) = 2ax(2x3-2xy2) + 2by(-5x2y-4y3) = 4ax4 - (4a+10b)x2y2 - 8by4. Hvis vi vælger a =


5 og b = -2, har vi altså V(x,y) = 5x2 - 2y2 og V(x,y) = 20x4 + 16y4, og dermed er i Sætning 5.13 betingelsen (b) klart


opfyldt. Betingelsen (a) er opfyldt, da V er positiv i hele vinkelrummet bestemt ved uligheden |y| < |x| (5/2).


Ustabiliteten af (0,0) følger altså (også) af Sætning 5.13.

5.5. Ustabilitet
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Bevis for Sætning 5.3(b)

Ustabilitetsdelen af Sætning 5.3 sagde: (b) Hvis mindst én af J(p)' s egenværdier har positiv
realdel, så er p ustabil. Denne del undlod vi at bevise. Vi skitserer her et bevis byggende på
Sætning 5.14. Vi gør det kun for n = 2.
Hvis begge egenværdier har positiv realdel, så er punktet frastødende. Vi behøver derfor blot at
betragte det tilfælde, hvor egenværdierne for matricen A = J(p) er reelle og opfylder 1 > 0 og
2  0. Som i beviset for Sætning 5.8
x =har
A(x-p)
vi, at+systemet
|x-p|0(x-p),
x = f(x) kan skrives

hvor 0(x-p)  0 for x  p. Matricen A kan diagonaliseres, A = SDS-1, så vi har
x = SDS-1(x-p) + |x-p|0(x-p).
Med y = S-1(x-p) fås
(16) y = Dy + |y|0*(y), hvor 0*(y) = 0(Sy)|Sy|/|y|,

når y g 0 og 0*(0) = 0. Vi har, at 0*(y)  0 for y  0.

Det er nok at vise, at (0,0) er ustabil for systemet (16). Vi lader V(y1,y2) = y12-y22.
Så finder vi
V
 (y) = 2y1(1y1+|y|0*1(y)) - 2y2(2y2+|y|0*2(y)) = 21y12 - 22y22 + |y|(2y10*1(y)-2y20*2(y))

= 21y12

- 22y22 + |y|20**(y), hvor 0**(y) = (2y10*1(y) - 2y20*2(y))/|y| for y g 0 og 0**(0) = 0. Vi har, at
0**(y)  0 for y  0, da |yi|/|y|  1 for i = 1 og 2.

Lad nu i Sætning 5.14 mængden U være vinkelrummet U = { y  R2 | y12 > y22 }.
Så finder vi for y  U:
V
 (y) = 21y12 - 22y22 + |y|20**(y)  21y12 + |y|20**(y)

 1(y12+y22) + |y|20**(y) = |y|2(1 + 0**(y)) > |y|21/2,

når blot |y| < r og r er tilstrækkeligt lille. Hermed er (b' ) i Sætning 5.14 opfyldt. Da også
forudsætningerne (a' ) og (c) er opfyldt, har vi altså vist, at (0,0) er ustabil for systemet (16). Det
var det, vi skulle vise.
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Øvelser til Kapitel 5

Øvelse 5.1.

Betragt systemet i Eksempel 5.1. Vis, at enhver maksimal løsning (x(t),y(t)), med start i det lukkede

vinkelrum mellem isoklinerne y = x og y = 2x, konvergerer mod ligevægtspunktet (0,0) både for t

Øvelse 5.2.

+


og for t

- .


Vis, at det følgende er en parameterfremstilling for den lodrette isoklin i Eksempel 5.1, hvor a = 1:

(3)

1
2

1 s
s5

x

,

y

sx

1 s
s3

1
2

,

s]0,1]

(Parameterfremstillingen er hentet fra Hahn: Stability of Motion).

Vis, at ligevægtspunktet (0,0) for systemet i Eksempel 4.3 hverken er - eller -stabilt.

Øvelse 5.3.





Øvelse 5.4. Afgør ved hjælp af Sætning 5.2 stabilitetsforholdet for ligevægtspunktet (0,0) for alle tilfældene 1-7 i
oversigten over det 2-dimensionale lineære system i Kapitel 4.

Øvelse 5.5.
{ (x,y) | y


Vis, at tiltrækningsbassinet for (0,0) i Eksempel 5.4 indeholder mængden
1


y




x+q


y

- x+q }, når




og q vælges på passende vis og således, at de to rette linier y = ± x+q




går gennem hvert sit af ligevægtspunkterne (± 2,1).


Øvelse 5.6.

Betragt ligevægtspunktet (1,0) i Eksempel 5.5, hvor a = 1. I Eksempel 3.1 og Øvelse 3.1 viste vi, at

maksimale løsninger, der starter i (x0,y0) med x0>0 og y0 > 0, konvergerer mod (1,0) for t + . Undersøg om dette også
er tilfældet, når x 0 > 0 og y0


0. Afgør på det grundlag, om (1,0) er -stabil eller -stabil.


Øvelse 5.7.

Undersøg stabiliteten af ligevægtspunkterne for systemet i Øvelse 3.4.

Øvelse 5.8.

Undersøg stabiliteten af ligevægtspunkterne for Gause-Lotka-Volterra-systemet i Øvelse 3.5.

Øvelse 5.9.

Lad A, B og C være reelle tal, og lad

,

1

2

og

3

være rødderne i ligningen

Øvelser til Kapitel 5
3

+A

2
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+ B + C = 0.

(a) Vis, at
(i)

A = -(

(ii)

C=-

(iii)

AB-C = -(

1
1

+

2

2

3

+

1 +

)

3

)(

2

2

+

)(

3

3

+

).

1

(b) Vis på grundlag af (i)-(iii) Routh-Hurwitz' kriterium:
Re

i

< 0 for i = 1,2 og 3


A>0

C>0


(Vink: Del undersøgelsen: 1) Alle tre rødder reelle, 2) En reel rod


1



AB-C > 0.

og to ikke-reelle


1,2

=µ ±i ,






0 ).

Øvel se 5.10. (a) Formulér og bevis et resultat svarende til resultatet i Øvelse 5.9 (a) og (b) for andengradsligningen


2



+ A + B = 0.

(b) Lad M være en 2×2-matrix med reelle elementer. Vis, at M' s egenværdier begge har negativ realdel, hvis og kun
hvis Sp M < 0 og det M > 0.

Øvelse 5.11.

Undersøg stabiliteten af ligevægtspunkterne for May-Leonard-systemet i Øvelse 3.6.

Øvelse 5.12.

Undersøg stabiliteten af ligevægtspunkterne for Rosenzweig-MacArthur-systemet i Øvelse 3.7.

Øvelse 5.13.

Man bemærker i skemaet i Eksempel 5.14, at a = 0.5 gør (a,0) til et knudepunkt med 1 tangentretning.

Eftervis dette.

Øvelse 5.14.

Undersøg i Eksempel 5.14 punktet (a,0), når a = 1/4. Udfyld også resten af skemaet for denne a-værdi.

Gentag for a = 3/4.

Øvelse 5.15.

Find matricerne for de lineariserede systemer, der nævnes sidst i afsnit 5.3.

Øvelse 5.16. Vis, at ligevægtspunktet (0,0) for systemet

x
y
er globalt asymptotisk stabilt.

Øvelse 5.17. Betragt systemet i Eksempel 5.21.

x xy 2
y yx 2
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(a) Vis, at x-aksen består af baner.
(b) Vis, at de baner, der ikke ligger på akserne, opfylder ligningen ln(y2) + (x/y)2 = C, hvor C er en løsningsafhængig
konstant.
(c) Sammenlign systemet med det system (*), der fremkommer ved at dividerer højresiderne med x. Tegn de vandrette
og lodrette isokliner for (*). Angiv vektorfeltets retning. Vis, at enhver maksimal løsning til (*), der starter i højre
halvplan, konvergerer mod (0,0) for t

Øvelse 5.18.

+ . Hvad siger dette om banerne for systemet i Eksempel 5.21?


Betragt systemet

x
y

x 3 2y 3
2xy 2

(a) Tegn de vandrette og lodrette isokliner. Angiv vektorfeltets retning på isoklinerne og i ethvert af de maksimale
monotoniområder, hvori isoklinerne opdeler planen.
(b) Vis, at ligevægtspunktet (0,0) er globalt asymptotisk stabilt.

Øvelse 5.19.

Betragt systemet

x

y


y
y sinx

som fremkommer ved omskrivning af ẍ + x + sin x = 0 til et første ordens system (sammenlign med Eksempel 5.16: Der


er nu gnidning eller luftmodstand mod pendulet).
(a) Tegn de vandrette og lodrette isokliner, og angiv vektorfeltets retning på disse samt i ethvert af de maksimale monotoniområder, hvori planen opdeles.
(b) Vis, at (0,0) er asymptotisk stabil ved at bruge funktionen V(x,y) = 1 - cos x + y2/2.
(c) Vis, at ligevægtspunktet (0,0)' s tiltrækningsbassin omfatter mængden {(x,y)| |x| <





|y| < 2|cos(x/2)|}.

(Vink: Gå frem som i Eksempel 5.22).

Øvelse 5.20.

Betragt systemet

x
y

x 3 xy 2
yx 2 y

(a) Find samtlige ligevægtspunkter.
(b) Afgør ligevægtspunkternes stabilitetsforhold.
(c) Tegn isoklinerne og angiv vektorfeltets retning på disse samt i ethvert af de maksimale monotoniområder, hvori
planen opdeles.
(c) Vis, at tiltrækningsbassinet for (0,0) indeholder det åbne kvadrat ]-1,1[ × ]-1,1[. (Vink: Man kan argumentere udfra
tegningen fra (c) ).

Øvelse 5.21.

Afgør stabiliteten af ligevægtspunktet (0,0) for systemet

Øvelser til Kapitel 5

x 3 xy 2
y 3 x 2 y

x
y

Øvelse 5.22.
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Betragt systemet

x
y
z

x xy 2 x 3
7y3x 2 y 2yz 2 y 3
5zy 2 z z 3

Vis, at ligevægtspunktet (0,0,0) er globalt asymptotisk stabilt ved at bruge funktionen V(x,y,z) = 3x 2 + y2 + 2z2.

Øvelse 5.23.

Lad (x(t),y(t)), t

I, være en maksimal løsning til systemet i Eksempel 5.24.
a

Vis, at kurverne givet ved (a) (x (t),ya(t)) = (-x(t),y(t)), t

I, og (b) (xb(t),yb(t)) = (x(t),-y(t)), t

I, begge er løsninger

til differentialligningerne, med andre ord: Vis, at faseportrættet for systemet i Eksempel 5.24 er symmetrisk m.h.t. både
x-aksen og y-aksen. Undersøg også symmetriforholdene for systemet i Eksempel 5.23.

Øvelse 5.24.

Betragt systemet

2xyx 3
2x 2 y 3

x
y

(a) Tegn de vandrette og lodrette isokliner. Angiv vektorfeltets retning i ethvert af de områder, hvori isoklinerne opdeler
planen.
(b) Vis, at ligevægtspunktet (0,0) er ustabilt ved at vise, at enhver maksimal løsning (x(t),y(t)), t
den åbne første kvadrant opfylder x(t)


+


for t


]a,b[, der starter i

b-.

(c) Vis, at faseportrættet er symmetrisk m.h.t. y-aksen.

Øvelse 5.25.

Øvelse 5.26.

Vis, at Sætning 5.13 følger af Sætning 5.14.

Betragt systemet fra Eksempel 5.25. Vis ved en faseplansbetragtning, at ligevægtspunktet (0,0) er

frastødende.

Øvelse 5.27. Betragt systemet i Eksempel 5.27. (a) Angiv dét system af to differentialligninger, der bestemmer tidsudviklingen for de banekurver, der forløber i xz-planen (jvf. bemærkningen lige ovenfor).
(b) Find ligevægtspunkterne, og bestem deres stabilitet.
(c) Besvar de tilsvarende spørgsmål for de banekurver, der forløber i yz-planen.
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Øvelse 5.28. Betragt systemet i Øvelse 5.24. Vis ved at gå frem som i Eksempel 5.28, at ligevægtspunktet (0,0) er ustabilt.

Øvelse 5.29. Betragt systemet

x
y

2xy y 3
x2y 2

der klart har (0,0) som et ligevægtspunkt.
(a) Vis, at (0,0) er ustabil ved at vise, at V(x,y) = -xy , (x,y)

R2, opfylder forudsætningerne (a) og (b) i Sætning 5.13.

(b) Tegn de vand-rette og lodrette isokliner. Angiv vektorfeltets retning i ethvert af de områder, hvori isoklinerne opdeler
planen. Brug figuren som et udgangspunkt for et bevis for, at (0,0) er ustabil.

KAPITEL 6
6.1. Periodiske løsninger og grænsecykler

Vi betragter (som sædvanligt) det autonome system
(1)

x = f(x)

hvor f er en kontinuert vektorfunktion defineret i en åben delmængde B af R n. Vi forudsætter,
at f lokalt opfylder en Lipschitz-betingelse i B, dette er f.eks. tilfældet, hvis f har kontinuerte
partielle afledede af første orden i

B. Med disse forudsætninger sikrer vi os, at

begyndelsesværdiproblemet (1) med x(0) = x 0  B har præcis én maksimal løsning (Sætning 2.2
og 2.3).

I dette kapitel skal vi beskæftige os med spørgsmålet om eksistensen af periodiske løsninger til
systemet (1).
Vi vil kalde en (vektor-)funktion x(t) for periodisk, hvis den er defineret for alle t  R, og der
findes et positivt tal T, så x(t+T) = x(t) for alle t  R. Tallet T kaldes en periode for
funktionen. En konstant funktion er periodisk med ethvert positivt tal som periode. En konstant
vektorfunktion x(t) = p er som bekendt løsning til systemet (1), hvis og kun hvis p er et
ligevægtspunkt. Vi kalder ligevægtsløsningen for en triviel periodisk løsning. Det vi er
interesseret i er eventuelle ikke-trivielle periodiske løsninger.

Vi begynder med et beskedent resultat, hvis anden halvdel (b) blot gentager et tidligere resultat
(Sætning 3.2).

Sætning 6.1. (a) En maksimal løsning til (1) er periodisk, hvis og kun hvis dens banekurve er
lukket.
(b) En maksimal løsning til (1) er periodisk, hvis og kun hvis der findes tal t1 og t2 med t1 <
t2, så x(t1) = x(t2).

Bevis. Som sagt er (b) bevist i Kapitel 3 (Sætning 3.2). Vi beviser (a), idet vi først bemærker,
at påstanden: ' Enhver periodisk løsning har en lukket banekurve' , er helt triviel.
Vi viser den omvendte påstand. Antag altså, at den maksimale løsning x(t), t  ]a,b[, har en
lukket banekurve K. Da kurven er en banekurve, er den også en simpel kurve. Dermed er den det
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homeomorfe billede af en cirkel S, d.v.s. at der findes en kontinuert bijektion 3 af cirklen S
på kurven K, således at også 3-1 er kontinuert. K er derfor en lukket og begrænset mængde. Da

x(t)  K for alle t  ]a,b[, følger det af Korollar 2.1, at ]a,b[ = ]-,+[ = R. Vi skal vise, at der
findes tal t1 og t2, så t1 < t2 og x(t1) = x(t2); det følger så af Sætning 3.2 (altså nærværende
sætnings del (b)), at x(t) er periodisk. Antag det modsatte, altså at x(t) g x(s) for alle t g s. Vi
skal vise, at det fører til en modstrid. Vektorfunktionen x er altså en enentydig kontinuert afbildning af R på K. Den sammensatte funktion %(t) = 3-1(x(t)) er dermed en kontinuert enentydig

afbildning af R på cirklen S, og funktionen h(s) = %(tan(½s)) er en kontinuert enentydig
afbildning af det åbne interval ]-1,1[ på cirklen S. Men hvis et punkt på cirklen er en kontinuert
funktion af s  ]-1,1[, så kan vinklen til punktet (regnet fra en bestemt retning) også beskrives
ved en kontinuert funktion (s) med værdier i [0,2 [. Denne funktion må så også være
enentydig. Som en reel, kontinuert, enentydig funktion defineret på et interval må den være
monoton. Da dens definitionsmængde er et åbent interval må også billedmængden være et åbent
interval. Men så kan billedmængden altså ikke være [0,2 [. Hermed har vi opnået en modstrid.
Bemærkning. En homoklin bane er ikke en lukket bane. (Overvej det!). Se f.eks. Eksempel 5.1.

Eksempel 6.1. Betragt systemet

yax(1 x 2 y 2 )
xay(1 x 2 y 2 )

x
y

(2)

hvor a er en positiv konstant. Vi indfører polære koordinater r og

. Vi har x = rcos og y = rsin . Af r2 = x2 + y2,

fås når (x(t),y(t)) er løsning til (2), at

2rr

d
(r 2 )
dt

2xx2y

y

2a(x 2 y 2 )(1 x 2 y 2 )

2ar 2 (1 r 2 )

altså r = ar(1-r2). Af tan = y/x finder vi tilsvarende, at


(1tan2 )


altså


d
tan
dt

xy
 xy

2
x

x 2 y 2
x2

= 1. I polære koordinater ser systemet (2) derfor således ud

(3)

r



ar(1 r 2 )
1

1
cos2 

1tan2 

6.1. Periodiske løsninger og grænsecykler
Systemet (3) kan løses eksplicit. Vi finder (t) = t +
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. Vi bemærker, at ligningen for r har de konstante løsninger r =



0 og r = 1 ( og r = -1 med mindre vi antager, at r

0


0). For r


0, ±1 kan vi løse ligningen ved separation af de

variable. Vi finder

atk

dr
P r(1 r)(1r)
ln r

½ln 1 r

1
½

P r 1 r
½ln 1r

½
dr
1r
r2
½ln
1 r2

Heraf findes, at løsningerne (bortset fra den konstante løsning r = 0) er givet ved r = ±(1+Ce-2at)-½, for en eller anden
konstant C. Af dette udtryk kan opførslen for t + aflæses. I stedet for at løse ligningen for r eksplicit kan vi betragte




faserummet for den autonome differentialligning r = ar(1-r2). Faserummet er én-dimensionalt. Ligevægtspunkter er -1,


0 og 1.

Figur 6.1
Vektorfeltet på faselinien for differentialligningen r = ar(1-r2).

Figur 6.2

{x,y,-2,2}
Banekurver for Eksempel 6.1.

Vektorfeltets retning ses på fig.6.1. Heraf følger umiddelbart, at -1 og 1 begge er asymptotisk stabile, og at 0 er ustabil
(frastødende). Vi kunne imidlertid også anvende Sætning 5.3. Jacobimatricen er nu blot et tal, nemlig J = d/dr(ar(1-r 2))
= a -3ar2. For r = 0 er J = a > 0, så r = 0 er ustabil. For r = ±1 fås J = -2a < 0, så r = ±1 er begge asymptotisk stabile.
Konklusionen for systemet (2) er da, at det foruden (0,0), som er dets eneste ligevægtspunkt, har en periodisk bane givet
ved ligningen x2+y2 = 1. Denne bane gennemløbes i positiv omløbsretning med vinkelhastighed 1. For alle andre
løsninger (x(t),y(t)) gælder, at x(t) 2+y(t)2


1 for t


+ . Se fig. 6.2.


Definition 6.1. Lad x̄(t) være en periodisk løsning til x = f(x) og lad dens banekurve være
betegnet . Banekurven  siges at være orbitalt stabil, hvis
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~ 0 > 0 } / > 0: dist(x0,) < / Y x0  B <

 Den maksimale løsning x(t) med x(0) = x0 er defineret for alle t  0 og dist(x(t),) < 0 for
alle t  0. #

Her betyder dist(z,M) den mindste afstand
fra punktet z til mængden M, eller mere
præcist: dist(z,M) = inf{|z-m|  m  M}.

Figur 6.3
stabil: En bane, der starter indenfor
det skraverede område forbliver
indendenfor en afstand
af
.




Definition 6.2. Lad x̄(t) være en periodisk løsning til x = f(x), og lad dens banekurve være
betegnet . Banekurven  siges at være asymptotisk orbitalt stabil, hvis den er orbitalt stabil
og desuden opfylder
} / > 0: dist(x0,) < / Y x0  B <

 Den maksimale løsning x(t) med x(0) = x0 er defineret for alle t  0 og dist(x(t),)  0 for
t  +. #

Det fremgår umiddelbart af resultaterne i Eksempel 6.1, at banekurven x2+y2 = 1 dér er
asymptotisk orbitalt stabil.

Eksempel 6.2. Det lineære system x = y, y = -x har, som vi tit har set, udelukkende periodiske løsninger, alle med




periode 2 . Banekurverne er cirkler. Det indses let, at enhver af disse banekurver er orbitalt stabil, men ikke asymptotisk


orbitalt stabil.

Den næste sætning gælder kun for plane systemer, altså to-dimensionale systemer.

clxvii
clxvii

6.1. Periodiske løsninger og grænsecykler

Sætning 6.2. Betragt det plane system x = f(x), og antag, at det har ligevægtspunktet p  B
og at dette er et rent centrum. Lad  være en lukket banekurve, der omslutter p og indenfor
hvilken samtlige banekurver er lukkede og omslutter p. Lad U betegne det indre af  . Så er
p stabil, og enhver af de løsninger, der starter i U, er orbitalt stabil.

Bevis. Ligevægtspunktet p kan betragtes som en lukket banekurve, altså som banekurve for en
periodisk løsning. Det er derfor nok at vise, at enhver periodisk løsning, der starter i U er orbitalt
stabil. Bemærk, at i specialtilfældet er de to stabilitetsbegreber identiske.

Antag, at * er en

banekurve i U og antag, at den er ustabil udefra ((indefra - vi indsætter de relevante ændringer
i dobbeltparenteser)). Lad V være det åbne område mellem  og * ((det indre af * )). Så
findes der et r > 0, så
~ / > 0 } x0  V med dist(x0 ,*) < / og } t > 0 :

dist(x (t ),*)  r.

Med / = 1 bestem x01  V så dist(x01,*) < 1 og t1 > 0, så dist(x1(t1),*)  r. Lad banekurven
hedde 1. Med / = 1/2 bestem x02  V og indeni ((udenfor)) 1, så

dist(x02 ,*) < 1/2 og t2 > 0, så dist(x2(t2),*)  r. Lad banekurven hedde 2. Med / = 1/3

bestem x03  V og indeni ((udenfor)) 2, så dist(x03,*) < 1/3 og t3 > 0, så dist(x3(t3),*)  r.
Lad banekurven hedde 3. På denne måde fås en følge af lukkede banekurver (n)1 . Da følgen


(xn(tn)) G V er begrænset, kan vi af den udtage en konvergent delfølge. Vi kan roligt antage, at
den oprindelige følge allerede er konvergent, lad os kalde grænseværdien y. Vi har y  V og
dist(y,*)  r. Lad 0 være banekurven gennem y. Men fra et vist trin n0 må xn0 tilhøre det

indre ((ydre)) af 0, men så ligger n også indenfor ((udenfor)) 0. Men det betyder, at xn(tn)
tilhører det indre ((ydre)) af n0 , hvilket udelukker, at xn(tn)  y for n   .

Eksempel 6.3.

Volterra-Lotka-systemet (Eksempel B) har udelukkende periodiske løsninger, sålænge

begyndelsesværdierne (x0,y0) R2+. Enhver af disse banekurver er ifølge Sætning 6.2 orbitalt stabil, men jo ikke asymp

totisk orbitalt stabil.

Den næste sætning gælder uafhængigt af dimensionen.

Sætning 6.3. Antag, at løsningerne til x = f(x) opfylder en ligning H(x) = K = konstant, hvor
H er en reel kontinuert funktion defineret i definitionsområdet B for f. Antag, at H ikke er
konstant i nogen ikke-tom åben delmængde af B. Så gælder:
(a) Systemet og dets tidsomvendte har ingen asymptotisk stabile ligevægtspunkter og heller ingen
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asymptotisk stabile lukkede banekurver.
(b) Hvis systemet er plant med f  C2(B), og p er et centrum for det lineariserede system, så er
p et rent centrum for x = f(x).

Bemærkning. Det er helt afgørende for sætningens gyldighed, at ligningen har formen H(x) =
C for en funktion H, der er kontinuert i B. Som beskrevet i afsnittet om det plane lineære
system (afsnit 4.5) kan man finde ligninger for disse systemer også når f.eks. (0,0) er et
knudepunkt med 2 tangentretninger, se Eksempel 4.15. Disse ligninger har bare ikke den
beskrevne form.

Bevis. (a) Antag, at en løsning x(t)  p for t  +. Så har vi H(x(t)) = K for alle t  0. Da
H er kontinuert, har vi også H(p) = K. Hvis p er asymptotisk stabil, må H derfor have værdien
K i det mindste i en kugle omkring p. Ifølge sætningens forudsætning er dette ikke tilfældet,
hvorfor p altså ikke kan være asymptotisk stabil. At ingen lukket banekurve kan være
asymptotisk orbitalt stabil, vises på samme måde.
(b) Når p er et centrum for det lineariserede (plane) system x = J(p)(x-p), så er p iflg. Sætning
5.7 i afsnittet om det 2-dimensionale ulineære system enten et centrum eller et spiralpunkt. Men
et spiralpunkt er en attraktor, hvorfor p altså er et centrum ifølge (a). At det må være et rent
centrum ses som under (a).

Definition 6.3.

Lad x(t), t  ]a,b[, være en maksimal løsning til x = f(x), x  B, hvor B er

åben, B G Rn. (a) Punktmængden + = { x(t) | t  [0,b[ } kaldes den positive halvbanekurve.
Tilsvarende kaldes punktmængden - = { x(t) | t  ]a,0] } for den negative halvbanekurve. (b)
Et punkt q  B kaldes et &-grænsepunkt for x(t) eller et grænsepunkt for + , hvis b = + og
der findes en følge {tk} med tk  + for k  + således, at x(tk)  q for k  +. Tilsvarende
kaldes q  B et .-grænsepunkt for x(t) eller et grænsepunkt for - , hvis a = - og der
findes en følge {tk} med tk  - for k  + således, at x(tk)  q for k  +. (c) Mængden

af samtlige &-grænsepunkter betegnes med L (x) (eller L(+) ). Mængden af samtlige .grænsepunkter betegnes med L (x) (eller L(-) ). (d) Hvis en lukket banekurve er &

grænsemængde for en ikke-periodisk løsning, kaldes den en &-grænsecykel . En .-grænsecykel
defineres tilsvarende. Begge typer betegnes også blot som grænsecykler .
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(Bemærk, at . og & er henholdsvis det første og det sidste bogstav i det græske alfabet).

Eksempel 6.4. Betragt systemet (2) i Eksempel 6.1. Hvis (x(t),y(t)) er en maksimal løsning forskellig fra (0,0), så består
L (x,y) af enhedscirklen, x2+y2 = 1, og L (x,y) = {(0,0)}, hvis (x(t),y(t)) starter indenfor cirklen, og L (x,y) = , hvis






(x(t),y(t)) starter udenfor cirklen. Hvis (x(t),y(t)) starter på cirklen, har vi L (x,y) = L (x,y) = enhedscirklen. For den




konstante løsning (x(t),y(t)) = (0,0) har vi L (0,0) = L (0,0) = {(0,0)}. Enhedscirklen er en -grænsecykel.






Sætning 6.4. Lad x(t), t  ]a,b[, være en maksimal løsning til x = f(x), x  B G Rn, B åben.
Antag, at b = +. Lad + være den positive halvbanekurve. Så har vi
(a) L (x) er positivt såvel som negativt invariant og er lukket relativt til mængden B, d.v.s. hvis


{q(m)} er en følge af &-grænsepunkter med q(m)  q for m  +, og hvis q  B, så gælder q 
L (x).


(b) Hvis der findes en lukket begrænset mængde K G B med + G K, så gælder:
L (x) g L, L (x) G K og L (x) er sammenhængende.






Hvis i stedet for b = +, vi har a = -, så gælder udsagnene (a) og (b), når L (x) erstattes af


L (x).


Bevis. (a) At ethvert &-grænsepunkt q er såvel positivt som negativt invariant betyder, at den
maksimale løsning y(t), der opfylder y(0) = q, har definitionsinterval R og opfylder y(t)  L (x)
for alle t  R. For at vise det, lad {tk} være en følge med x(t k)  q, tk  + for k  +. Lad
y(t) være den beskrevne maksimale løsning. Lad z k være den maksimale løsning, der opfylder
zk(0) = x(tk). Så har vi ifølge Sætning 3.1(b), at z k(t) = x(tk+t) sålænge t+t k > a. Men af Sætning
2.8 om kontinuert afhængighed af begyndelsesværdidata fås, da z k(0) = x(tk)  q = y(0), at også
zk(t)  y(t) for k  +. Altså har vi, at følgen {x(tk+t)} konvergerer mod y(t), altså må y(t)
 L (x) for alle t  R. Hermed er invariansen vist.
For at vise lukketheden antag, at {q(m)} er en følge af &-grænsepunkter med q(m)  q for m 
+, og antag, at q  B. For hver af grænsepunkterne q (m) findes der en følge {tk(m)} med tk(m)
 + for k  +. Ved om nødvendigt at udelade nogle tk(m)' erkan vi opnå, at |x(tk(m))-q(m)| < 1/m
for alle k  m. Med tm = tm(m) har vi nu
|x(tm)-q| = |x(tm(m))-q|  |x(tm(m))-q(m)| + |q(m)-q|  1/m + |q(m)-q|.
Da dette sidste udtryk går mod nul for m  +, har vi, at q  L (x), idet det er forudsat, at q 
B.
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(b) Antag nu, at der findes en lukket begrænset mængde K G B med + G K. Da enhver følge
af punkter i en lukket og begrænset delmængde af R

n

har en konvergent delfølge, så har ek-

sempelvis følgen {x(m)} dermed en konvergent delfølge. Men det punkt q, som delfølgen
konvergerer mod, må ligge i K og dermed i B. Altså har vi q  L (x), så L (x) g L og L (x)


G K. Vi bemærker, at på grund af den sidste inklusion og under de givne forudsætninger i (b) er
L (x) ikke kun relativt lukket, men også lukket som en delmængde af R n betragtet. Vi får brug


for dette nu.
At &-grænsemængden

L (x)


er sammenhængende betyder, at den ikke er en disjunkt

foreningsmængde af to lukkede ikke-tomme mængder. Antag det modsatte, altså at L (x) er en


disjunkt foreningsmængde af to ikke-tomme lukkede mængder M og N. Lad d = dist(M,N)
være afstanden mellem dem. Den må være positiv. Da der findes vilkårligt store værdier af t, for
hvilke x(t) er tættere på M end d/2, og ligeledes vilkårligt store værdier af t, for hvilke x(t)
er tættere på N end d/2, må der findes en følge {t k}, med tk  + for k  +, så dist(x(tk),M)
= d/2. Følgen {x(tk)} har en konvergent delfølge, lad dennes grænsepunkt være q. Vi har, at
dist(q,M) = d/2, så q tilhører ikke M. Men af dist(q,N)  dist(M,N) - dist(q,M) = d/2 > 0 ses,
at q heller ikke tilhører N. Hermed har vi opnået en modstrid, idet q  L (x) = M F N.


Bemærkning. En delmængde af Rn kaldes kurvesammenhængende , hvis hver to punkter i
mængden kan forbindes med en kontinuert kurve, der helt forløber i mængden. Hvis en mængde
er kurvesammenhængende, så er den også sammenhængende. Den omvendte sætning gælder
imidlertid ikke. Der blev ikke i Sætning 6.4(b) påstået, at L (x) er kurvesammenhængende.


Som det ses i Øvelse 6.3 er grænsemængden for et én-dimensionalt system enten tom eller består
af ét punkt.
For n  3 viser grænsemængden sig at kunne være uhyre kompliceret, så kompliceret, at den
undertiden fortjener at blive kaldt kaotisk.
Vi skal nu kigge på det plane tilfælde (n = 2), hvor forholdene er betydeligt simplere end for n
 3, men også betydeligt mere interessante end for n = 1.

6.2. Grænsemængder og periodiske løsninger for
et plant autonomt system

6.2. Grænsemængder og periodiske løsninger for plant system
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Betragt et plant autonomt system x = f(x), hvor x  B, og B er en åben delmængde af planen
R2. Vi forudsætter som altid, at f lokalt opfylder en Lipschitz-betingelse i B, hvilket f.eks. er
opfyldt, hvis f  C1(B).

Sætning 6.5. (Poincaré-Bendixson). Lad x(t), t  ]a,+[, være en maksimal løsning til x = f(x)
og antag, at der findes en lukket og begrænset mængde K G B G R2, så x(t)  K for alle t  0.
Antag endvidere, at intet ligevægtspunkt tilhører L (x).
Så er &-grænsemængden L (x) en lukket banekurve. Der gælder en analog sætning om L (x).


Bemærkning.

Poincaré-Bendixsons sætning siger ikke, at

L (x) nødvendigvis er en


grænsecykel. Men dette er tilfældet, hvis ikke x(t) er en periodisk løsning. (Se Definition 6.3 (d)).

Den følgende sætning giver nogle flere detaljer.

Sætning 6.6. Lad x(t), t  ]a,+[, være en maksimal løsning til x = f(x) og antag, at der findes
en lukket og begrænset mængde K G B G R2, så x(t)  K for alle t  0. Antag yderligere, at
systemet kun har endeligt mange ligevægtspunkter i B, så gælder enten
(i) L (x) = {p}, hvor p er et ligevægtspunkt, og der gælder, at x(t)  p for t  +,
eller
(ii) L (x) er en lukket banekurve, og enten er + = - = L (x) (d.v.s. x(t) er en periodisk
løsning) eller også gælder, at dist(x(t),L (x))  0 for t  +, hvor x(t) nærmer sig L (x) enten
indefra eller udefra,
eller
(iii) L (x) er en banepolygon, d.v.s. den består af et antal ( 1) ligevægtspunkter, samt af et
antal ( 1) banekurver, der "begynder" og "ender" i disse ligevægtspunkter (heterokline eller
homokline banekurver).
Der gælder en analog sætning om L (x).


Bevis for Sætning 6.5 og 6.6. Vi skal ikke give noget bevis for disse sætninger, idet et sådant
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er ret omstændeligt. Vi skal imidlertid senere i Eksempel 6.5 vise, hvordan et argument kan gives
for konklusionerne i sætningerne.

Følgende sætning er nyttig, men den er en simpel konsekvens af Poincaré-Bendixsons sætning
og Sætning 5.1.

Sætning 6.7. Betragt et plant system x = f(x), x  B, hvor B er en åben plan mængde. Antag,
at p er et frastødende ligevægtspunkt og, at M er en positivt invariant lukket og begrænset
delmængde af B, så p  M og således, at p er det eneste ligevægtspunkt i M. Så indeholder
M en ikke-triviel lukket bane. Vi kan dog sige mere: Lad x(t) være en vilkårlig maksimal
løsning, der starter i M\{p}. Så er L (x) en ikke-triviel lukket bane.

Bevis. Lad x0  M\{p}, og lad x(t), t  ]a,b[, være den maksimale løsning, der starter i x 0. Da
M er positivt invariant, lukket og begrænset følger det af Korollar 2.1, at b = + . Da p er
frastødende følger det af Sætning 5.1, at der findes et / > 0, så |x(t)-p|  / for alle t  0. Hvis
vi i Poincaré-Bendixsons sætning (Sætning 6.5) sætter
K = { z  M | |z-p|  / }, så er alle forudsætningerne i denne sætning opfyldt. Sætningen siger,
at L (x) er en lukket bane, og den kan ikke være et ligevægtspunkt.


Eksempel 6.5.

Vi betragter den situation, der er beskrevet i Sætning 6.7. Vi vil med nogle yderligere forudsætninger

vise, hvordan man kan argumentere for konklusionen i korollaret uden at bruge Poincaré-Bendixsons sætning. Vi skal
antage, at den lodrette isoklin (x = 0 isoklinen) indenfor den positivt invariante, lukkede og begrænsede mængde M


består af én kurve og, at denne er grafen for en funktion x2 = g(x1). Ligeledes skal vi antage, at den vandrette isoklin (y


= 0 isoklinen) indenfor M består af én kurve og, at denne er givet ved x1 = h(x2). Det frastødende ligevægts-punkt p
er selvfølgelig skæringspunktet mellem disse to kurver. Vi ved, at de eneste punkter, hvor f 1 og f2 kan skifte fortegn
er der, hvor de er nul, altså på henholdsvis kurven x2 = g(x1) og kurven x1 = h(x2).
Vi skal antage, at der faktisk foregår et fortegnsskift. Dermed får vi et billede som vist på fig.6.4, hvor vi (tilfældigt) har
valgt at lade vektorfeltet snurre i positiv omløbsretning.

6.2. Grænsemængder og periodiske løsninger for plant system
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M ses at være opdelt i 4 monotoniområder: I-IV.
I ethvert af disse områder vil for enhver maksimal løsning
x(t) både x1(t) og x2(t) være monotone funktioner af
t. Betragt nu en maksimal løsning x(t), der starter på den
lodrette isoklin i et punkt x0 (ikke = p) og på den del, der
skiller I fra IV (altså pA). Idet det eneste ligevægtspunkt
indenfor M er frastødende ses det af Sætning 3.4 (og
Sætning 5.1), at løsningen må forlade I. Dette kan
åbenbart kun ske gennem den del af den vandrette
isoklin, der skiller I fra II (altså pB). Argumentet kan nu
med de indlysende ændringer gentages. Konklusionen er,

Figur 6.4

at løsningen returnerer til pA i punktet x(1).
Der er nu tre muligheder: Enten er x(1) = x0, og så er banekurven lukket. Eller x(1) falder til højre eller til venstre for x0.
Lad os betragte det ene tilfælde: x (1) falder til venstre for x0. Så ses det, at når næste gang banekurven returnerer til pA
i punktet x(2), må dette punkt ligge til venstre for x(1). Vi ser, at banekurven spiralerer omkring ligevægtspunktet p i
udadgående retning. Punktfølgen {x(k)}, der ligger i ordnet rækkefølge på kurvestykket pA, må nødvendigvis være
konvergent, lad os sige, at x(k)

y0 for k

+ . Da M er lukket, ligger y0 i M.


(Se fig.6.5).Vi påstår nu, at den maksimale løsning y(t),
der starter i y0, er periodisk. Lad y(1) være det punkt på
pA, som y(t)' s banekurve returnerer til første gang. Da
banekurver for forskellige løsninger ikke kan skære hinanden, må y(1) enten falde i y0 (og så er vi færdige)
eller y(1) falder til venstre for y0. Hvis dette sidste var
tilfældet ville enhver negativ halvbanekurve, der starter
på kurvestykket mellem y0 og y(1), nødvendigvis skære
kurvestykket pA i y0 ved første tilbagekomst (bagud i

Figur 6.5

tiden), igen da banekurven ikke kan skære x(t)' s
banekurve. Da dette er umuligt, må y(1) = y0. Vi har

opnået konklusionen i Sætning 6.7.

Lad os til slut angive, hvordan et system, der opfylder forudsætningerne i dette eksempel, kan se ud.
Betragt systemet

(4)

x1
x2

(g(x1 ) x2 )G(x1 ,x2 )
(x1 h(x2 ))H(x1 ,x2 )

hvor G og H begge er positive indenfor M (eller begge negative, så spiraleres blot med uret i stedet). Vi forudsætter,
at g, G, h og H er C1-funktioner i en omegn om ligevægtspunktet, således at vi ved betragtning af Jacobimatricen kan
give betingelser for, at p er frastødende. Vi finder
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J

J(p)

g (p1 )G(p)

G(p)

H(p)

h (p2 )H(p)

Heraf fås determinanten til det J = G(p)H(p)(1-g' (x
1)h' (x
2)), og sporet til Sp J = g' (p
1)G(p)-h' (p
2)H(p). Vi konkluderer,
at ligevægtspunktet p er frastødende, hvis g' (x1)h' (x
2) < 1 , og hvis g' (p
1)G(p)-h' (p
2)H(p) > 0. Bemærk, at vi ikke har
givet nogen betingelse, der sikrer eksistensen af en positivt invariant mængde M. Eksistensen af en sådan må vises i hvert
enkelt tilfælde. Vi giver nu et konkret eksempel.

Eksempel 6.6. Betragt van der Pol-systemet fra Eksempel C. Ligningerne er

(5)

hvor a og


x

y0(x

y

ax

1 3
x )
3

er positive konstanter. Hvis vi sætter g(x) = (x3/3 - x), h(y) = 0, G(x,y) =-1 og H(x,y) = -a, så har systemet


(5) formen (4) fra Eksempel 6.5. I Eksempel C er vist, hvordan man kan konstruere en positivt invariant mængde M (i
dette tilfælde en sekskant). Betingelserne for, at ligevægtspunktet (0,0) er frastødende er (fra Eksempel 6.5): 1) g' (0)h' (0)
< 1, der trivielt er opfyldt, da h(y) = 0, og 2) -g' (0) + h' (0)a > 0, altså g' (0) < 0, hvilket giver betingelsen
> 0, som jo


er forudsat. Konklusionen er altså, at enhver maksimal løsning, der starter i den omtalte sekskant (dog ikke i (0,0) ), vil
spiralere mod en lukket banekurve, hvis da ikke løsningen selv er periodisk.

Vi skal nu give et eksempel, der viser, at &-grænsemængden for en maksimal løsning kan være
andet end et ligevægtspunkt eller en lukket banekurve selv i to dimensioner. Den mulighed
nævnes jo også i Sætning 6.6 (iii).

Eksempel 6.7. Betragt først systemet x = f(x) givet ved


(6)

x1

f1 (x)

x2

f2 (x)

2(x2 x1 )
1 2
2x2
x
2 1

Systemet er Hamiltonsk med Hamilton-funktion H(x) = x13/6 + x22 - 2x1x2. Enhver banekurve opfylder altså en ligning

6.2. Grænsemængder og periodiske løsninger for plant system
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H(x) = C for en passende valgt konstant C.
Systemet har ligevægtspunkterne (0,0) og (4,4). Jacobimatricen i (0,0) har egenværdierne -2 og 2. Punktet er altså
et saddelpunkt. I (4,4) har Jacobi-matricen de rent imaginære
egenværdier

±2i. Punktet er ifølge Sætning 6.3 et rent

centrum også for det ulineære system (6).I fig.6.6 er vist et
repræsentativt udvalg af banekurver. Man bør specielt
bemærke, at den ikke-trivielle banekurve, der er givet ved
ligningen H(x) = 0, er en homoklin banekurve.

Figur 6.6

{x,y,-5,10}
Banekurver for systemet (6).
Vi betragter nu et andet system, der fremkommer af (6) ved
at dreje hver eneste vektor f(x) en vinkel

(x), der afhænger af x. Vi vil dreje vektorer indenfor den homokline bane

med en vinkel, hvis numeriske værdi aftager udad fra ligevægtspunktet og bliver nul på homoklinen. Derved sikres, at
den homokline banekurve for (6) også er (homoklin) banekurve for det roterede system. Se fig. 6.7.
Da H(4,4) = -16/3, og da H(x) = 0 overalt på homoklinen, er det
nærliggende at vælge vinklen

til

(x) = -k H(x), hvor k er en

konstant. Hvis k > 0 bliver vektorfeltet f(x) drejet i positiv omløbsretning.
Det drejede vektorfelt g(x) fås ved at multiplicere f(x) med en
matrix, der drejer vektorer en vinkel

(7)
Figur 6.7

g(x)

(x):

cos.(x) sin.(x)
f(x)
sin.(x) cos.(x)

Vi betragter altså nu systemet x = g(x), d.v.s. systemet


(8)

x1
x2

f1 (x)cos.(x) f2 (x)sin.(x)
f1 (x)sin.(x)f2 (x)cos.(x)

hvor f1 og f2 er givet i (6). Bemærk, at systemet (8) har de samme ligevægtspunkter som systemet (6).
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For k > 0 forventer vi, at en bane, der starter indenfor
homoklinen, men ikke i (4,4), spiralerer udad fra ligevægtspunktet mod homoklinen, der bliver dens -grænsemængde.
En sådan banekurve er vist på fig.6.8.

Den følgende sætning giver svar på spørgsmålet,

Figur 6.8

{x1,x2,0,10}
Banekurve for det roterede system.

hvordan fase-portrættet omkring et stabilt men
ikke asymptotisk stabilt ligevægtspunkt ser ud i det plane tilfælde. Det er samtidigt et eksempel
på en anvendelse af Poincaré-Bendixsons sætning.

Sætning 6.8. Betragt det plane system x = f(x), x  B, hvor B er en åben delmængde af R 2.
Antag, at p er et isoleret ligevægtspunkt, og at p er stabil. Så gælder:
(a) Hvis p ikke er asymptotisk stabil, så er p et centrum, altså enhver omegn om p indeholder
en ikke-triviel lukket bane.
(b) Hvis p er &-grænsepunkt for en ikke-triviel løsning x(t), så er p asymptotisk stabil.
Bevis. (a) Antag, at p ikke er asymptotisk stabil, men dog stabil. Lad 0 > 0 være vilkårligt

givet. Vælg først / > 0, så /  0 og således, at cirkelskiven K(p,/) ikke indeholder andre
ligevægtsp unkter end p (her bruges, at p er et isoleret ligevægtspunkt), og vælg dernæst

/1

således, at |y0-p| < /1 sikrer, at den maksimale løsning y(t), der starter i y0, forbliver indenfor
K(p,/) for alle t  0 (her bruges, at p er stabil). Til det bestemte /1 findes et punkt y0 med
|y0-p| < /1 og således, at den maksimale løsning y(t), der starter i y0, ikke konvergerer mod p

for t  + (her bruges, at p ikke er asymptotisk stabil). Ifølge Lemma 5.2 er p ikke et &grænsepunkt for y(t). Men så må der findes et tal  > 0 således, at |y(t)-p|   for alle t  0.

Men hermed har vi, at løsningen y(t) tilhører den lukkede og begrænsede mængde K̄(p,/)\K(p,)
for alle t  0. Da denne mængde ikke indeholder ligevægtspunkter, må ifølge PoincaréBendixsons sætning L (y) være en lukket bane. Hermed er vist, at K(p, 0) indeholder en ikke

6.2. Grænsemængder og periodiske løsninger for plant system
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triviel lukket bane, og dermed er (a) vist. (b) Antag, at p er &-grænsepunkt for en ikke-triviel
maksimal løsning x(t). Da p er stabil, følger det af Lemma 5.2, at x(t)  + for t  +.
Hermed udelukkes, at p kan være et centrum. Ifølge (a) må p derfor være asymptotisk stabil.

Eksempel 6.8. Det er let at konstruere systemer med lige så mange grænsecykler, som man ønsker sig. Betragt i første
omgang følgende klasse af systemer skrevet i polære koordinater (jvnf. Eksempel 6.1):

r




(9)

g(r)
1

Et nulpunkt r0 for g svarer til en lukket bane (en cirkel) med den radius. Den orbitale stabilitet af den lukkede bane
bestemmes af fortegnet for g til højre og venstre for r0.
På fig.6.9 er vist et eksempel, hvor de nulpunkter for g, der
er mærkede med cirkler er ustabile og de andre asymptotisk
stabile. Det er muligt for en lukket bane at være asymptotisk
stabil fra den ene side, men ikke fra den anden. Overvej det!

Vi skriver også systemet i sædvanlige retvinklede koordinater:

Figur 6.9
r
cos r
sin

d
(rcos)
dt

x

g(r)
x
r

Tilsvarende findes y således, at det samlede system er

x
(10)
y

x
g(r) y
r
y
g(r)x
r

hvor r = (x2+y2)½. Vi definerer specielt, at højre siderne i (10) er nul for (x,y) = (0,0). Hvis vi forlanger, at g er
differentiabel i [0,+ [ med g'


kontinuert og g' (0) = 0, så er højresiderne i (10) dermed1(R
C 2)-funktioner.

Som et eksempel på et system med uendeligt mange grænsecykler betragter vi systemet (10), hvor g(r) = r 2sin(1/r) for
r


0, og g(0) = 0. Dette system har uendeligt mange grænsecykler i enhver omegn om (0,0): Ligevægtspunktet (0,0) er

et centrum, men bemærk, at der i enhver omegn er baner, der ikke er lukkede.
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6.3. Et kriterium for ikke-eksistens af periodiske
løsninger til plane systemer

Før vi formulerer Bendixson-Dulac' s sætning, som er et kriterium for ikke-eksistens af periodiske
løsninger til plane systemer, bør vi nævne en fundamental sætning, der også undertiden kan
bruges i bestræbelsen på at udelukke muligheden af periodiske løsninger for plane systemer.

Sætning 6.9. Antag, at  er en lukket banekurve for systemet x = f(x), x  B, hvor B er en åben
delmængde af planen, der foruden  også indeholder ' sindre. Antag, at f  C1(B). Så er der
mindst ét ligevægtspunkt indenfor .
Hvis der er kun er ét ligevægtspunkt, så er det ikke et saddelpunkt.

Bevis. Beviset udelader vi, men opfordrer læseren til at eksperimentere med blyant og papir.
Tegn en lukket bane. Tegn vektorfeltet på banen. Overvej vektorfeltets forløb i det indre af den
lukkede bane.

Sætning 6.10. (Bendixson-Dulac). Betragt det plane system x = f(x), x  B, hvor B er en åben
delmængde af planen. Antag, at f  C1(B). Lad G G B være et enkeltsammenhængende område.
Antag, at der findes en reel funktion 3  C1(B), så
div(3f) 

0
0
(3f1 )
(3f2 )
0x1
0x2

ikke er identisk med nul i nogen åben ikke-tom delmængde af G og ikke skifter fortegn i G. Så
indeholder G ikke nogen hel ikke-triviel lukket banekurve.
Bemærkning. Vi skal kalde en funktion 3, der opfylder forudsætningerne i Sætning 6.10 for
en Dulac-funktion.

6.3. Kriterium for ikke-eksistens af periodiske løsninger
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Bevis. Beviset bygger på Green' s sætning i planen. Den siger
Q

hvor

0P 0Q

dA
0x2 0x1

PP

Pdx1 Qdx2



er det område, der omsluttes af den lukkede kurve . Med P(x) = -3(x)f2(x) og Q(x)

= 3(x)f1(x) fås så

Q

PP

3f2 dx1 3f1 dx2



div(3f)dA



Denne sidste ligning gælder under alle omstændigheder, sålænge

 er en lukket kurve. Men

antag nu, at  er banekurven for en ikke-triviel periodisk løsning x(t). Så fås
T

Q

( 3f2 f1 3f1 f2 )dt
P

3f2 dx1 3f1 dx2



0

0

når T er løsningens periode. Men planintegralet kan ifølge antagelsen i sætningen ikke være nul.
Hermed har vi en modstrid, og sætningen er dermed vist.

Eksempel 6.9. Betragt systemet

x
y

y
x y(1x 2 x 4 )

Eneste ligevægtspunkt er

(0,0). Jacobi-matricen i lige

vægtspu nktet har egenværdier -½ ± i½ 3. Så (0,0) er et
asymptotisk stabilt spiralpunkt. Da dette er en lokal egenskab,
er eksistensen af en lukket banekurve ikke dermed udelukket.

Vi prøver Bendixson-Dulac' s sætning med Dulac-functionen


= 1. Vektorfeltets divergens skal beregnes, og vi finder

{x,y,-2,2}0
(y)
Banekurver for Eksempel 6.9.
0x

Figur 6.10

0
( x y(1x 2 x 4 ))
0y

(1x 2 x 4 )
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R2. Altså har systemet ingen ikke-trivielle periodiske løsninger. I fig. 6.10 ses nogle repræsentative

banekurver.

Eksempel 6.10. Betragt systemet

x

y

Lad


y
ax bycx 2 dy 2 ,

bg0

(x,y) = be-2dx, så fås

0
0
(y3)
(( ax bycx 2 dy 2 )3)
0x
0y

b 2e

2dx

som jo altid er negativt. Systemet har altså ingen ikke-trivielle periodiske løsninger.

Eksempel 6.11. Betragt systemet

x
y

y
1 xy

Systemet har ingen ligevægtspunkter. Ifølge Sætning 6.9 har systemet derfor ingen periodiske løsninger.
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Som allerede nævnt kan grænsemængder for et autonomt system

x = f(x) i n variable være

yderst komplicerede, når n  3. Vi skal her give et berømt eksempel, der skyldes meteorologen
E.N.Lorenz (1963).

Eksempel 6.12. (Lorenz-ligningerne).
Ligningssystemet er

(11)

Systemet betragtes i R3. Konstanterne

x
y
z

1(y x)
rx y xz
xy bz

, r og b er alle positive.

Ligevægtspunkter. Disse må opfylde y = x, z = x2/b og x(x2 - b(r-1)) = 0. For r

1 er der derfor præcis ét lige

vægtspunkt, nemlig (0,0,0). For r > 1 er der 3 ligevægtspunkter: Foruden (0,0,0) har vi

b(r 1), b(r 1),r 1

og

b(r 1),

b(r 1),r 1 .

Jacobi-matricen er

J

1 1 0
r z 1 x
y
x
b

J

1 1 0
r
1 0
0 0
b

I ligevægtspunktet (0,0,0) fås altså



der har karakterpolynomiet -( +b)(
der opfylder





2 3

= (1-r) og




2

2


+



+ (1+ ) + (1-r)). Dette har dels en negativ rod




3





1

= -b, dels to rødder

2

og



,

3

= -(1+ ). Heraf ses, at for r < 1 er (0,0,0) asymptotisk stabilt, og for r > 1 er


(0,0,0) ustabilt. (For r = 1: ?). For r > 1 er Jacobi-matricen for de to andre ligevægtspunkter givet ved

1
J



1

1
1

± b(r 1) ± b(r 1)

0
. b(r 1)
b
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Man finder, at de to matricer har samme karakterpolynomium, nemlig


det(J- E) = -[



3

+ (b+ +1)




2



+ b( +r) + 2 b(r-1)].




Vi udnytter nu Routh-Hurwitz' kriterium (se Øvelse 5.9). Med betegnelser fra denne øvelse er A = b+ +1 > 0,


C = 2 b(r-1) > 0 og AB - C = b[ ( +b+3) - ( -b-1)r]. Vi ser, at hvis












b+1, da er AB - C > 0 uanset r (r > 1

selvfølgelig). I så fald er da ifølge Routh-Hurwitz' kriterium disse to ligevægtspunkter asymptotisk stabile. Det er de også,
hvis


> b+1 og 1 < r < ( +b+3)/( -b-1). Hvis








> b+1 og r = rh = ( +b+3)/( -b-1), finder vi v.hj.a. resultatet i






Øvelse 5.9, at én egenværdi er reel og negativ, og de to andre er rent imaginære ±iµ, µ


0. For


> b+1 og r > rh er

de to ligevægtspunkter ustabile. For parameterværdier i dét område er banekurvernes opførsel særdeles interessant. Vi
tager som eksempel (følgende Lorenz)


= 10 og b = 8/3. Så er


> b+1, og rh = 470/19


24.7368. Med r = 28 fås

ved numerisk integration en banekurve, hvis projektioner i xy- og xz-planen er gengivet på fig.6.11-6.14. Stadig med


= 10 og b = 8/3, men med r = 350 fås ved numerisk integration en banekurve, hvis projektioner i xy- og xz-planen

ses på fig. 6.15-6.16.
Det bør bemærkes, at banekurvernes udseende efter en vis indsvingningstid ikke afhænger meget af begyndelsespunktet:
Det kaotiske billede (fig.6.11-6.14) fås også ved andre startværdier. På fig.6.15-6.16 har vi tilsyneladende en grænsecykel.
Begyndelsesværdierne er her valgt, så indsvingningen er (praktisk talt) overstået.

Figur 6.11

{x,-20,20;y,-25,25}
= 10, r = 28, b = 8/3. Start i
(5,5,5), t
[0,8]. Se fig.6.12.


Figur 6.12

{x,-20,20;y,-25,25}
Fortsættelsen af banen fra fig.6.11
med t
[8, 12.4]. Se fig.6.13-14.


6.4. Grænsemængder for højere ordens systemer

Figur 6.13

{x,-20,20;z,0,45}
Samme bane som i fig.6.11, men projiceret ned i xz-planen.

Figur 6.14
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{x,-20,20;z,0,45}
Samme bane som i fig.6.12 men projiceret ned i xz-planen.
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Figur 6.15

Figur 6.16

{x,-60,60;y,-120,120}
= 10, r = 350, b = 8/3. Start i
(-45,12,420), t
[0, 0.4].

{x,-60,60;z,250,450}
Samme bane som i fig.6.15, men projiceret ned i xz-planen.



Vi viser nu, at der findes en positivt invariant ellipsoide, altså en ellipsoide med den egenskab, at enhver løsning, der
starter indenfor ellisoiden, må forblive der i al fremtid. Desuden skal det vise sig, at enhver maksimal løsning, der starter
udenfor ellipsoiden, før eller senere indfanges af denne. Heraf følger, bør man bemærke, at enhver maksimal løsning er
defineret for alle t


0 (Korollar 2.1).Betragt ellipsoiden med ligningen

V(x,y,z)

x2 y2 1

 (z (r1))2
21 2 2

0

hvor k > 0. Vi viser, at vektorfeltet overalt på ellisoiden er rettet ind i denne, når blot k er stor nok.
Vi finder

/V#f(x,y,z)


V(x,y,z)
1
x[1(y x)y(rx y xz)(z (r1)](xy bz)
1
x 2 y 2 bz 2 (r1)bz
x 2 y 2 b z

r1
2

2



r1
2

2

Idet d1 er afstanden fra (0,0,½(r+1)) til (x,y,z) og d2 er afstanden fra (0,0,r+1), har vi v.hj.a. trekantsuligheden d1


d2 - ½(r+1). For d2 > (r+1), og når 2 > 1, fås d1

fås dernæst







d2 - ½(r+1) > [1 - 1/(2 )]d2. Med a = min{1,b} og s = min{1, }
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2

r1
2

a d12 

2

r1
2

a x 2 y 2  z


V(x,y,z)





a 1

2

1
2.

1 2 1
)
d22
2
2.
4.

a(1

2

r1
2

d22 

1 2
d2
4.2

1
[a(2. 1)2 1] d22
2
4.

 d22




Når


vælges, så


> ½ + 1/(2 a), da er

d22



> 0, og vi har

x 2 y 2 (z (r1))2  2s

x2 y2

(z (r1)2
21 2

2sV(x,y,z).
Altså fås uligheden

d22 


V(x,y,z)


2sV(x,y,z)

gældende for d2 > (r+1). Heraf fås ikke blot, at V < 0, sålede at vektorfeltet er indadrettet på enhver stor nok ellipsoide




af den beskrevne art, men også, at sålænge afstanden fra (x,y,z) til (0,0,r+1) er større end
-2s



(r+1), vil en løsning

(x(t),y(t),z(t)) opfylde uligheden V(x(t),y(t),z(t)) V(x(0),y(0),z(0))·e t, hvoraf følger, at enhver maksimal banekurve




må ankomme til ellipsoidens indre før eller senere.
Til slut skal vi se, at ethvert begrænset område i faserummet R 3 hele tiden taber rumfang, mens det flyder med strømmen.
Det skal forstås således: Lad D0

R3 være begrænset og have rumfang R 0, og lad

Dt = { (x(t),y(t),z(t)) | (x(0),y(0),z(0))

D0}. Så er rumfanget af Dt, R(t), stadigt aftagende, faktisk gælder generelt for

et autonomt system x = f(x), at

d
R(t)
dt

PD

div f(x)dV

hvor divergensen af f er givet ved

div f

0f1
0x1



0f2
0x2

...

0f n
0x n

I vores tilfælde finder vi, at div f = -( +1+b), altså konstant og negativ. Vi finder dermed, at R(t) opfylder den simple
differentialligning (d/dt)R(t) = -( +1+b)R(t). Hermed har vi altså, at R(t) = R0e-(

+1+b)t

. Vi ser, at R(t)


0 for t


+ .


Bemærk, at dette ikke betyder, at Dt nødvendigvis skrumper ind til et punkt. Hvis f.eks. samtlige punkter i D0 har baner,
der konvergerer med en grænsecykel, som på fig. 6.15-6.16, behøver D t ikke skrumpe ind til et punkt. Vi har en
tiltrækkende lukket bane, en periodisk attraktor. På fig.6.11-6.14 derimod er der tale om en kaotisk attraktor ("strange"
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attraktor). Karakteristisk for en kaotisk attraktor er, at efterhånden som Dt nærmer sig attraktoren strækkes D

t

ud og

foldes over. Attraktoren får derved en kompliceret struktur, som vi ikke her skal gøre noget forsøg på at beskrive.
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Øvelser til Kapitel 6
Øvelse 6.1.

Betragt systemet

x

y


x(x 2y)
y(y 2x)

Vis, at systemet er Hamiltonsk (se Definition 5.6), med en Hamilton-funktion H(x,y) = xy(x-y). Skitsér et repræsentativt
udsnit af banekurver, inklusive alle de retlinede. Kan ligevægtspunktet (0,0) klassificeres efter type som i afsnittet om
det 2-dimensionale ulineære system?

Øvelse 6.2.

Overvej følgende (korrekte) påstande:

(a) Hvis p er et globalt asymptotisk stabilt ligevægtspunkt for systemet x = f(x) i mængden B, så er L (x) = {p}. Hvis


n

mængden B er hele R , så er L (x) = .




(b) Hvis x(t) er en periodisk løsning til x = f(x) og

er banekurven, så er L (x) = L (x) = .







(c) Lad x̄(t) være en periodisk løsning til x = f(x), og lad


0

stabil. Så gælder, at hvis blot x er tilstrækkeligt tæt på
= .








være banekurven. Antag, at



er asymptotisk orbitalt


0



, så har løsningen x(t) med x(0) = x grænsemængden L (x)


er en -grænsecykel.


Øvelse 6.3. Lad n = 1. Betragt differentialligningen x = f(x), hvor f er defineret på det åbne interval B
at den maksimale løsning x(t) er defineret for alle t

R. Antag,

0. Vis, at L (x) enten er tom eller består af ét punkt, nemlig et

ligevægtspunkt. Forklar hvorfor det ikke kan være et intervalendepunkt. Det samme gælder om L (x), hvis x(t) er
defineret for alle t

Øvelse 6.4.



0. Giv eksempler.

Betragt systemet (10) (eller (9)). Skitsér grafen for en funktion g, der sikrer dels

(a) at systemet har ét ligevægtspunkt (0,0) som er asymptotisk stabilt, dels
(b) at systemet har to grænsecykler, den ene ustabil, den anden asymptotisk orbitalt stabil, og endelig
(c) at alle løsninger er begrænsede for t

Øvelse 6.5.

0.

I Eksempel 6.10 var det væsentligt for argumentet, at b

x
y



0. Betragt systemet

y
xx 2

(a) Find ligevægtspunkterne.
(b) Tegn de vandrette og lodrette isokliner. Angiv vektorfeltets retning i ethvert af de områder, hvori isoklinerne opdeler
planen.
(c) Afgør om muligt ligevægtspunkternes stabilitetsforhold.
(d) Vis, at systemet er Hamiltonsk og angiv en Hamilton-funktion.
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(e) Vis v.hj.a. (d), at samtlige løsninger, der starter på x-aksen i (x0,0) med -½ < x0< 1, er periodiske.
(f) Skitsér et repræsentativt udvalg af banekurver.

Øvelse 6.6.

Betragt Volterra-Lotka-systemet

x
y

x xy
yxy

Vis, at systemet ikke har nogen ikke-triviel periodisk løsning, der helt forløber udenfor første kvadrant.

KAPITEL 7
Hopf-bifurkation

Ordet ' bifurkation' betyder oprindeligt tvedeling
eller forgrening (latin: furca, gaffel eller fork).
I dag bruges det ofte meget løst til blot at angive, at der sker en kvalitativ ændring med det system
man betragter, når en parameter ændres hen over en bestemt værdi.
Vi skal her betragte den kvalitative ændring, der sker med faseportrættet i omegnen af et
ligevægtspunkt for et plant autonomt system indeholdende en parameter c, når det lineariserede
system for en værdi c 0 af parameteren er et centrum (rent imaginære egenværdier), og når c
varieres henover c0 .

Som eksempel på hvad man kan forvente, kan vi betragte Brusselatoren (Eksempel A). Vi vil
opfatte . som et fast positivt tal og  som "bifurkationsparameteren", d.v.s. den vi ændrer hen

over en kritisk værdi. For  = .+1 har Jacobimatricen i ligevægtspunktet (1, /.) de rent

imaginære egenværdier ±i  . . Det lineariserede system er altså et centrum, men det vises ved
hjælp af en Lyapunov-funktion i Eksempel A, at punktet faktisk er et spiralpunkt for det
oprindelige system. For  > .+1 er ligevægtspunktet ustabilt og for  < .+1 er punktet
asymptotisk stabilt. For ( . -1)² <  < ( . +1)² er egenværdierne ikke-reelle. Det ses, at for alle

-værdierne i dette interval (inklusive  = .+1) er ligevægtspunktet et spiralpunkt. I den ene ende

af -intervallet spiraleres der ind, i den anden ende spiraleres der ud. Hvordan kan det nu lade
sig gøre ved en kontinuerlig ændring af  at komme fra det ene billede til det andet? Som hjælp

til et svar kan man betragte fig.A3 i Eksempel A. Der opstår en lukket bane, i dette tilfælde for
-værdier større end .+1.
Navnet Hopf-bifurkation har denne form for bifurkation fået efter den tyske matematiker E. Hopf,
der som den første beskrev fænomenet i 1942.

Betragt det autonome system x = f(x,c), hvor f foruden af x også afhænger af en parameter c.
Vi tænker os f defineret, kontinuert og med kontinuerte partielle afledede med hensyn til x 1 og
x2 for (x,c)  B×I, hvor B er en åben delmængde af planen og I et interval. Antag, at f(x,c)
= 0 har en løsning x = p(c) for enhver parameterværdi c  I og, at p(c) er en kontinuert funktion af c. Antag for c-værdier mellem c 1 og c2  I (hvor c1 < c2), at Jacobimatricen for p(c) har
egenværdier (c) = µ(c)±i(c), hvor

(c) > 0 for alle c  ]c1,c2[, og at der findes en parameterværdi c 0  ]c1,c2[ for hvilken µ(c0) = 0,

cxc
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altså for hvilken egenværdierne er rent imaginære.

Under disse forudsætninger gælder nu følgende sætning:

Sætning 7.1. Antag, at µ(c) > 0 for alle parameterværdier c på den ene side af c 0 og µ(c)
< 0 for alle værdier af c på den anden side af c 0 (med begrænsningen c  ]c1,c2[). Lad d1 og
d2 være reelle tal med c 1 < d1 < c0 < d2 < c2. Så gælder:
}/ > 0 ~a  ]0,/] }c  ]d1,d2[ så den maksimale løsning x(t) til x = f(x,c) med
x(0) = p(c)+(a,0) er periodisk og omslutter ligevægtspunktet p(c).

Meget løst sagt siger sætningen, at der "opstår" periodiske løsninger, når parameteren c varierer
i en omegn om c0. Man skal dog vare sig for at læse noget ind i sætningen, som ikke står der. Der
er således intet til hinder for, at det c, der siges at eksistere svarende til ethvert givet a  ]0,/],
er et og det samme for alle a, nemlig i så fald nødvendigvis c0.
Se det følgende eksempel.

Eksempel 7.1.

Betragt det lineære system x = A(c)x , hvor matricen A(c) er givet ved

A(c)

c 1
1 c



Vi finder egenværdierne til

= c±i, og vi har p(c)=(0,0) for alle c. Vi ved, at dette system kun har periodiske løsninger

(forskellig fra ligevægtspunktet (0,0)), når c = 0.

Sætning 7.1 siger intet om på hvilken side af c0, de lukkede baner opstår. Dette skyldes de relativt
svage forudsætninger, der blev gjort. Vi har medtaget Sætning 7.1, da den er let at vise. Det gør
vi lidt senere. Hvis vi forudsætter lidt mere, får vi et stærkere udsagn. Desværre bliver den
sætning, vi så har (Sætning 7.2), sværere at bevise.

Hopf-bifurkation

cxci
cxci

Sætning 7.2. Antag, at de generelle forudsætninger nævnt før Sætning 7.1 er opfyldt. Antag
yderligere, at f  C³(B×I) og at dµ/dc g 0 for alle c  ]c1,c2[. Så gælder:
(a)

Der findes et / > 0, et 0 > 0 og en kontinuert funktion c(a), defineret for a  ]0,/] og

med værdier i ]c 0-0,c0+0[, så den maksimale løsning x(t) til x = f(x,c) gennem (a,0) + p(c),
hvor c  ]c0-0,c0+0[, er periodisk hvis og kun hvis c = c(a).
Vi har, at c(a)  c0 for a  0.
Den lukkede bane gennem (a,0) + p(c(a)) omslutter ligevægtspunktet p(c(a)).
(b) Hvis p(c0) er et spiralpunkt, så eksisterer der et reelt tal /1  ]0,/], så værdimængden for
c(a), a  ]0,/1], er indeholdt i det af de to intervaller ]c0-0,c0[ eller ]c0,c0+0[, i hvilket p(c) og
p(c0) har modsatte stabilitetsforhold.

Eksempel 7.2. Betragt systemet

hvor

r

(x 2  y 2 )

x

cx y xg(r)

y

xcy yg(r)

og g C3([0, [) med g(0) = g' (0) = g"(0) = 0, og hvor c er en reel konstant. Med disse


forudsætninger er begge højresider i C 3(R3). (0,0) er (det eneste) ligevægtspunkt, og Jacobimatricen er her

J

med egenværdierne



c 1
1 c

(c) = c±i. Forudsætningerne for Sætning 7.2 er således opfyldt, med c 0 = 0, og

p(c) = (0,0). Systemet har imidlertid en speciel simpel form i polære koordinater, nemlig

r

r(c g(r))




1 .

Heraf ses umiddelbart, at samtlige periodiske løsninger (udover ligevægtspunktet), er cirkler med centrum i (0,0), og
disses radier er givet ved g(r) = c. Da disse cirkler går gennem (r,0) ses, at den i Sætning 7.2 nævnte funktion c(a) er
givet ved c(a) = g(a).
Da der intet er i vejen for, at g f.eks. kan skifte fortegn i enhver omegn om r = 0, ses det, at vi ikke kan sige ret meget
generelt om funktionen c(a) i Sætning 7.2.
Som eksempel på en funktion g, der skifter fortegn i enhver omegn af 0, kan gives
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g(r)

for r

r 7 sin

1
r

0 og g(0) = 0. Denne funktion kan ved lidt regning vises at tilhøre C3([0, [), og man finder


g' (0) = g"(0) = g' "(0) = 0.
For c = 0 ses det, at systemet har en periodisk løsning i enhver omegn om (0,0), d.v.s. at (0,0) (ifølge Definition 5.11
i afsnit 5.3 om det ulineære plane system) er et centrum. Bemærk dog, at i ingen omegn af (0,0) er samtlige baner lukkede.
Idet vi vender tilbage til det generelle g, bemærker vi, at for c givet kan der udmærket være flere værdier af a for hvilke
banen gennem (a,0) er lukket. Det eneste,der kræves er jo, at g(a) = c. I eksemplet fra før var der for c = 0 uendeligt
mange a-værdier. På de følgende figurer er et andet eksempel, i hvilket g(r) = A r 3(1-r) illustreret.

Figur 7.1
3

g(r) = Ar (1-r), A = 9. Linien
c = 0.5 skærer grafen to
steder svarende til to grænsecykler.

Figur 7.2

Figur 7.3

Banekurver for systemet i Eksempel
7.2. c = 0.05.

c = 0.2.

Figur 7.4

Figur 7.5

Figur 7.6

c = 0.5.

c = 0.9.

c = 0.96. Grænsecyklerne er væk.

Eksempel 7.3. Brusselatoren blev nævnt i indledningen. Vi viser, at forudsætningerne for Sætning 7.2 er opfyldt. Vi

cxciii
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tager I = ]0, [, c1 =



1

=(






-1)² og c2 =







2

=(




+1)². Fra Eksempel A ser vi, at for


(4. ( . 1)2 ) / 2 .

Re ( ) = ( - -1)/2 og ( ) = Im ( ) =










] 1, 2[ gælder, at µ( ) =






Altså har vi for c0 =

0



= +1, ( 0) =


> 0. Videre finder vi, at dµ/d =1/2 > 0 for alle






] 1, 2[. Vi ved, at ligevægtspunktet for






=


0

= +1 er et spi-



ralpunkt (som allerede nævnt i indledningen). Vi kan altså konkludere, at for

> +1 og tilstrækkeligt tæt på




+1 har



Brusselatoren en ikke-triviel lukket banekurve, hvis størrelse går mod nul for




+1. Dette stemmer fint med numeriske

undersøgelser, se figurerne i Eksempel A.

Bevis for Sætning 7.1 og 7.2.

Lad y = x-p(c), så er y = x = f(x,c) = f(y+p(c),c) = g(y,c). Da f er kontinuert med kontinuerte
partielle afledede m.h.t x1 og x2, ses det, at g er kontinuert og har kontinuerte partielle afledede
m.h.t. y1 og y2 (her bruges, at p(c) er kontinuert). Vi kan derfor nu antage, at x = f(x,c) har
x = 0 som ligevægtspunkt for alle c  I. Vi kan antage, at µ(c) > 0 for c > c0 og µ(c) < 0 for
c < c0. Det omvendte tilfælde går nemlig på samme måde.
Lad d1 og d2 være vilkårlige tal, der opfylder

c 1 < d1 < c0 < d2 < c2.

Lemma 7.1. } a0 > 0: c  [d1,d2] Y a  ]0,a0] < {den maksimale løsning x(t) til x = f(x,c)
med x(0) = (a,0) har en vinkelfunktion (t), der er strengt voksende (eller strengt aftagende) fra
værdien 0 til værdien 2 }.

Dette lemma siger med andre ord, at banen tager sig en tur fra (a,0) omkring ligevægtspunktet og
tilbage til den positive x1-akse til et punkt (3(a,c),0). Herved defineres altså en funktion 3(a,c),
(a,c)  ]0,a0]×[d1,d2], med værdier i ]0, [.
Beviset for Lemma 7.1 bygger på indførelse af nye koordinater hvorved Jacobimatricen får
formen

J(c)

µ(c) (c)
(c) µ(c)
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Herefter indføres polære koordinater. Vi udelader beviset.

Lemma 7.2. } a1  ]0,a0]: a  ]0,a1] < 3(a,d1) < a Y 3(a,d2) > a.
Bevis. Antag, at påstanden vedrørende 3(a,d2) er falsk. Så har vi altså:
~ a1  ]0,a0] } a  ]0,a1]: 3(a,d2)  a.

Vi viser, at dette medfører, at (0,0) er stabil, hvilket strider mod µ(d2) > 0.
Lad 0 > 0 (0  a0). Vælg a  ]0,0], så 3(a,d2)  a.
Situationen er nu som skitseret på fig.7.7. Enhver løsning,
der starter i det skraverede område
må forblive der i al fremtid. Heraf følger, at (0,0) er stabil,
hvilket som sagt er en modstrid. Påstanden vedrørende
3(a,d2) må altså være sand. Påstanden vedrørende 3(a,d1)
vises også indirekte. Antagelsen, at påstanden er falsk,

Figur 7.7

fører til konklusionen, at (0,0) ikke er asymptotisk stabil, hvilket er en modstrid med µ(d1) < 0.
Hermed er Lemma 7.2 bevist.

Lemma 7.3. 3(a,c) er en kontinuert funktion af (a,c), hvor (a,c)  ]0,a0]×[d1,d2].
Bevis. Dette lemma følger direkte af Sætning 2.8.
Vi kan nu bevise Sætning 7.1: Ifølge Lemma 7.2 har vi for alle a  ]0,a1], at 3(a,d1)-a < 0 <

3(a,d2)-a. Til ethvert sådan a findes der derfor af kontinuitetsgrunde (Lemma 7.3) et c  ]d1,d2[,

så 3(a,c)-a = 0. Men så er løsningen til begyndelsesværdiproblemet x = f(x,c) med x(0) = (a,0)
en periodisk løsning (Sætning 6.1). Hermed er sætningen bevist.

Beviset for Sætning 7.2 (a) bygger på de omskrivninger, der som nævnt bruges i et bevis for
Lemma 7.1. Vi må derfor også udelade dette bevis. Vi viser derimod sætningens sidste del, altså
(b). Antag derfor, at p(c0) er et spiralpunkt, og at µ(c) > 0 for c > c0. Antag først, at p(c0) er
stabilt. Så eksisterer der et a1 > 0, så 3(a,c0) < a for alle a  ]0,a1]. Men fra Lemma 7.2 ved vi,

at 3(a,d2) > a for alle a tilstrækkeligt tæt på 0, vi kan ligeså godt sige for alle a  ]0,a1]. Men

Hopf-bifurkation
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så må værdimængden for c(a), a  ]0,a1], nødvendigvis være indeholdt i ]c 0,c0+0[. Hvis i stedet
p(c0) er ustabilt, forløber argumentet ganske analogt. Hermed er Sætning 7.2 (b) vist.

Eksempel 7.4. Betragt van der Pol-systemet i Eksempel C. Vi skal kalde den positive konstant a for b her.
I eksemplet finder vi egenværdierne for Jacobimatricen i ligevægtspunktet (0,0) udregnet. Med c =
forudsætningern e for Sætning 7.2 er opfyldt. Da imidlertid systemet for



ses det hurtigt, at



= 0 simpelthen er x = y , y = -bx, hvis banekur-

ver alle er ellipser, så må den i Sætning 7.2 omtalte funktion c(a) åbenbart være konstant lig nul. Sætningen siger også,
at for parameterværdier ( ) i et interval omkring 0 og for tilstrækkeligt små a-værdier er banekurven gennem (a,0) ikke
lukket, når



0. Nu viser det sig imidlertid, at systemet ikke desto mindre har en ikke-triviel periodisk løsning. Her er

dog ingen modstrid, idet denne periodiske løsnings banekurve krydser den positive x-akse udenfor det positive nulpunkt
i x-



x3 uanset hvor stor  (  0) er.

Eksempel 7.5. Betragt igen van der Pol-systemet, dog i en lidt ændret form:

x


y0(cx

y


1 3
x )
3

bx

Vi antager, at b og  begge er positive. c er bifurkationsparametren.
Jacobi-matricen for ligevægtspunktet (0,0) er

J

Karakterpolynomiet er 

2

0c 1
b 0

- c  + b, hvoraf vi finder at der sker en Hopf-bifurkation for c = 0.

For c = 0 har systemet Lyapunov-funktionen V(x,y) = x2 + y2/b. Den er ikke skarp, idet V (x,y) = -2 x4/3. Men den
opfylder en Krasovski-betingelse, så (0,0) er asymptotisk stabil, når c = 0. Altså forekommer Hopf-banerne for c > 0.
Med samme V fås for generelt c: V (x,y) = 2 x2(c - x2/3). De lukkede Hopf-baner kan ikke befinde sig helt i et område,
hvor V (x,y) > 0, derfor må vi nødvendigvis have c(a) < a2/3.
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Bemærkning. Det er interessant at overveje, hvorledes den ved en Hopf-bifurkation opståede
lukkede bane kan forsvinde, når c varieres, hvis da banen overhovedet forsvinder.
Vi nævner følgende muligheder:
(a) Den lukkede bane kan fortsætte med at vokse ud over alle grænser; den forsvinder altså ikke.
Et eksempel er Brusselatoren i Eksempel A.
(b) Banen kan konvergere mod en banepolygon. Et eksempel kan findes i Eksempel I (Eksempel
I.2, fig.I12-I14).
(c) Banen kan vokse for dernæst at aftage og svinde ind til et punkt ved en anden Hopfbifurkation. For et eksempel se Eksempel H (Eksempel H3, fig.H14-H16).
(d) Den lukkede bane kan forene sig med en større lukket bane, hvorefter de begge forsvinder
i den blå luft. Se Eksempel 7.2, fig.7.2-7.6, eller Eksempel H (Eksempel H3, fig.H10-H13).
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Øvelse 7.1. Betragt systemet (*) i Opgave 1 (se side O.1). Vis, at der sker en Hopf-bifurkation for µ = 1. Angiv på
hvilken side af µ = 1, der optræder en lukket bane.

Øvelse 7.2.
parameteren

Betragt Rosenzweig-MacArthur-ligningerne fra Øvelse 3.7. Vis, at der sker en Hopf-bifurkation, når
passerer henover den -værdi for hvilken f' () = 0.

Vis, at den lukkede bane må omslutte toppunktet af parablen v = f(u) for enhver værdi af , for hvilken den lukkede bane
eksisterer.
(Vink: Brug Bendixson-Dulac' s sætning med = 1/(uv).)


Øvelse 7.3.

Betragt systemet

x

y

y

(xc)yx 2 1

(sammenlign med Eksamensopgave JAN89, nr.1).
(a) Vis, at der sker en Hopf-bifurkation i ligevægtspunktet (-1,0) ved c = 1.
(b) Det oplyses, at for c = 1 er (-1,0) et ustabilt spiralpunkt. Afgør på det grundlag v.hj.a. Sætning 7.2 på hvilken side
af c = 1 den lukkede Hopf-bane optræder.

KAPITEL 8
Ikke-autonome systemer. Et eksempel.

Betragt Ricatti-differentialligningen
x  a x  b x 2

(1)

c sin(&t)  d

hvor a,b,c,d og & er konstanter.
Vi betragter kort tilfældet b = 0. Ligningen er da lineær og har konstante koefficienter.
Den fuldstændige løsning til den homogene ligning er x(t) = k exp(-at), k  Ü.
En partikulær løsning til den inhomogene ligning kan let bestemmes til
x(t) = d/a + (a sin(&t) - & cos(&t))c/(a2+&2).
Hermed er den fuldstændige løsning til (1) i tilfældet b = 0 givet ved
x(t) = d/a + (a sin(&t) - & cos(&t))c/(a2+&2) + k exp(-at), k  Ü.
Vi ser, at hvis a g 0, så er netop én af løsningerne periodisk. De andre løsninger nærmer sig den
periodiske for t +, når a > 0 og for t -, når a < 0.

Vi skal nu antage, at b g 0. Vi laver en transformation, der vil reducere antallet af konstanter.
Sæt y(t) = x(t)/b + a/(2b 2). Så fås af (1) følgende differentialligning for y:

y  y 2

(2)

c
d
a2
sin(&t) 

b
b
4b 2

Hvis konstanten (a2 + 4bd)/(4b2) g 0, så kan vi ved en yderligere transformation
v(t) = y(kt) få en differentialligning for v i hvilken konstanten på højre side i (2) er 1, eller hvis
c g 0, kan vi opnå 1 som koefficient til sinus-leddet. Denne transformation vil vi dog ikke udføre
for netop ikke at skulle gøre en af de nævnte forudsætninger.

Vi betragter i det følgende differentialligningen
(3)
hvor c, d og & er konstanter.

x  x 2

c sin(&t)  d

cxcviii
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Lad os kort betragte specialtilfældet c = 0 (eller & = 0). Differentialligningen er da separabel.
For d > 0 fås med d = k2, k > 0, løsningerne
x(t)

k(C e 2kt )
, CÜ
e 2kt C

Der er to ligevægtsløsninger, nemlig x(t) = k og x(t) = -k. Hvis en løsning starter til t = 0 med
x(0) > k , så vil C = (k+x(0))/(k-x(0)) tilhøre ]-,-1[. En sådan løsning vil konvergere mod k
for t  . Det samme sker, hvis -k < x(0) < k i hvilket tilfælde C > 0. Hvis x(0) < -k vil C 
]-1,0[. Løsningen vil konvergere mod -k for t-.
I ingen af de tre tilfælde er de maksimale løsninger defineret på hele Ü. Eksempelvis er
definitionsintervallet i det sidste tilfælde ]- , -ln(-C)/(2k)[, og vi har her, at x(t) - for t  -ln(C)/(2k). For d = 0 finder vi dels ligevægtsløsningen x(t) = 0, dels løsningerne x(t) = 1/(t+C), C
 Ü. For d < 0 fås med d = -k2 , k > 0, løsningerne x(t) = k tan(C-kt), hvor C  Ü.
Vi betragter nu (3) i tilfældet d - |c|  0, & > 0. Dette tilfælde er interessant fordi vi da har to
kurver x = ±(csin(&t) + d) , på hvilke løsningernes tangent-hældninger er vandrette. Betragt fig.
8.1. Over den øverste kurve og under den nederste er hældningskoefficienterne negative. Imellem
de to kurver er hældningskoefficienterne positive. Det ses heraf, at en løsning x(t), der på et

Figur 8.1

Fire løsninger nærmer sig den øverste periodiske løsning.

cxcix
cxcix

Ikke-autonome systemer. Et eksempel.

tidspunkt t0 befinder sig i intervallet
[(d-|c|)1/2 ,(d+|c|)1/2 ] vil forblive i dette interval for alle t > t0. Den afbildning , der afbilder en
begyndelsesværdi

x(0) over i x(2/&), er en kontinuert afbildning af intervallet [(d-

|c|)1/2,(d+|c|)1/2] ind i sig selv. Men enhver kontinuert funktion, der afbilder et lukket interval ind
i sig selv har mindst ét fixpunkt. Derfor findes der en begyndelsesværdi i
[(d-|c|)1/2 ,(d+|c|)1/2 ], så den tilsvarende løsning x(t) har x(2/&) = x(0). Denne løsning må være
periodisk med perioden 2/&, idet x(t) og x(t+2/&) er to løsninger med samme værdi for t =
0, men så er de ens for alle t ifølge entydighedssætningen. Tilsvarende vises, at der er (mindst)
én periodisk løsning x(t) med værdier i intervallet [-(d+|c|) 1/2 , -(d-|c|)1/2]. Vi skal nu vise, at der
kun er to periodiske løsninger ialt, nemlig én i hvert af de to intervaller. Antag da, at x1 og x2
er to løsninger, der begge forløber i intervallet
[(d-|c|)1/2 ,(d+|c|)1/2 ]. Antag, at x1 (t) > x2 (t), og lad
d
3
dt

(x1 x2 )3 

3 = x1 - x2 . Så finder vi
2 d

c 3

Heraf fås for t > t0 :


0  3(t)  3(t0 )e

2 d



c (t t )




Men så kan ikke begge løsninger være periodiske (selv ikke når d - |c| = 0). Analogt vises, at der
er præcis én periodisk løsning gennem intervallet [-(d+|c|) 1/2 ,-(d-|c|)1/2 ]. Det følger dernæst også,
at enhver maksimal løsning, der på et tidspunkt befinder sig over den nederste periodiske løsning,
for t  vil nærme sig den øverste periodiske løsning. Omvendt vil enhver maksimal løsning
under den øverste periodiske løsning nærme sig den nederste for

t -. Det ses let, at de

maksimale løsninger under den nederste periodiske løsning har definitionsintervaller af formen
]-, b[, hvor b <  og opfylder x(t)  - for
t

Figur 8.2

4 løsninger nærmer sig
en periodisk løsning.



b

.
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Analogt gælder for de maksimale løsninger over den øverste periodiske løsning, at de har
definitionsintervaller af formen ]a, [, hvor a > -  og opfylder x(t)   for t  a. Det er
således kun de maksimale løsninger mellem de to periodiske løsninger, der har definitionsinterval
lig Ü.
Vi betragter nu (3) i tilfældet d - |c| < 0, & > 0.
Betragt først fig. 8.2 og 8.3. Her ser vi de to mulige opførsler repræsenteret. På fig. 8.1 er der
åbenbart ingen periodiske løsninger, mens der tilsyneladende er vist en på fig. 8.3. Forløbet på
fig. 8.3 er ganske som på fig. 8.1. Den følgende sætning giver tilstrækkelig e kriterier for begge
tilfælde.

Sætning 8.1. (a) Hvis &  2 [2/(3c+d)](c-d) så er der ingen periodiske løsninger.
(b) Hvis &  [2/d](c-d) , så er der præcis to periodiske løsninger, og de øvrige løsningers
opførsel er kvalitativt den samme som beskrevet for tilfældet d - |c|  0.

Beviset for (b) udnytter de samme idéer som beviset for tilfældet |c| - d  0.
Vi vil bestemme det positive tal k, så felthældningen på kurven x = g(t) = -k cos( &t) er større
end kurvens egen hældning, d.v.s. vi forlanger
2
f(g(t),t) > g' (t), hvor f(x,t) = -x
+ csin(& t) + d.

Hermed vil argumenterne fra tidligere kunne bruges. Konkret er forlangendet derfor
-k2 cos2 (&t) + c sin(&t) + d > &k sin(&t).
Eller udtrykt ved sinus alene:
k2 sin2 (&t) + (c- &k )sin(&t) + d - k2 > 0.
Med x = sin(&t) forlanges altså
(4)

k2 x2 + (c- &k )x + d - k2 > 0 for alle

x  [-1,1].
Det ses let, at vi kan tillade lighedstegn for
endeligt mange værdier af x , f.eks. for
x = -1. Vi vælger den derved bestemte værdi for
k, nemlig k = (c-d)/&. Så er (4) opfyldt, hvis og
kun hvis d > 2[(c-d)/&]2. Se fig.8.4.

Figur 8.4 Hældningsfeltet og g(t)
=
-kcos 8.3
t i Her
grænsetilfældet
er der ingen for
Figur
uligheden
> 2[(c+d)/ ]2.
periodiskedløsninger.

Ikke-autonome systemer. Et eksempel.
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For at bevise (a) viser vi, at der findes en kurve
af formen
x = g(t) = A sin(&t/2+/4),
som ingen løsningskurve kan krydse, hvorved en
periodisk løsning er udelukket.
Vi forlanger altså, at f(g(t),t) < g' (t), hvor f(x,t)
= -x2+csin(&t)+ d, og det gør vi for
Figur 8.5

Løsningskurverne kan
ikke krydse x = A sin( t+ /4).


t  [/(2&), 3/(2&)]. Vi sætter u = &t/2+/4.
Da sin(& t) = 1- 2 cos2 u, skal vi derfor vise, at

(A2 - 2c)cos2u - A(&/2)cos u - A2 + c + d er negativ for u  [/2, ], når blot A vælges
passende. Med x = cos u skal vi så vise, at
p(x) = (A2 - 2c)x2 - A(&/2)x - A2 + c + d < 0
for x  [-1,0]. Vi vælger den værdi for A, der får p(-1) til at blive nul. (Som ovenfor kan
lighedstegn tillades i enkelte punkter). D.v.s. A = 2(c-d)/&. Nu er x+1 faktor i p(x), og vi finder,
at p(x) < 0, hvis og kun hvis
(A2 - 2c)(1-x) + A&/2 > 0 for x  [-1,0].
Hvis A2  2c, d.v.s. &  (c-d)(2/c), så er denne ulighed opfyldt. Hvis A2 < 2c, så er uligheden
opfyldt, hvis og kun hvis 2(A2 - 2c) + A&/2  0, d.v.s.
&  2(c-d)[2/(3c+d)]. Da 2(c-d)[2/(3c+d)] > (c-d)(2/c) er vores betingelse for ikke-eksistens
af periodiske løsninger dermed
&  2(c-d)[2/(3c+d)].
Se figur 8.5.

Eksempel. Med c = 2 og d = 1 har vi iflg. de fundne kriterier ingen periodiske løsninger for
løsninger for




< 1.069... og periodiske

> 1.414... . I området mellem disse to værdier kan man evt. gøre numeriske forsøg, men man bør være

opmærksom på, at en løsning kan se periodisk ud meget længe for dog til sidst at gå mod minus uendelig.

ccii
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Vi skal nu give en nødvendig og tilstrækkelig betingelse for eksistensen af periodiske løsninger
i tilfældet c > d > 0. Men først et simpelt generelt resultat, hvis bevis vi overlader til læseren.

Sætning 8.2. Hvis 3 er løsning til differentialligningen(3), så er både
%1(t) = 3(t+p2/&) og %2(t) = -3(/& - t)

løsninger til (3), når p er hel.

Korollar 8.1. Den maksimale løsning 3n gennem ( (2n+1)/(2&), 0), n hel, opfylder
3n ( (2n+1)/& - t) = - 3n (t)

og har et definitionsinterval, der er symmetrisk om Tn = (2n+1)/(2&).

Beviset for korollaret bruger entydighedssætningen for begyndelsesværdiproblemet for (3).

Sætning 8.3. Differentialligningen (3), hvor c > d > 0 og & > 0, har periodiske løsninger, hvis

og kun hvis den maksimale løsning 30 gennem ( /(2&), 0) er defineret i 3/(2&) og opfylder
30 (3/(2&))  0.

Når 30 (3/(2&)) > 0, har differentialligningen præcis 2 periodiske løsninger.
Hvis 30 (3/(2&)) = 0 , er der præcis èn periodisk løsning.

Bevis. Lad 3n være den i korollaret ovenfor nævnte maksimale løsning. Så gælder, at

32k (t)= 30 (t - k2/&) og 32k+1 (t) = 31 (t - k2/&). Definitionsintervallet for 32k er af formen
](4k+1)/(2&)

- a, (4k+1)/(2&)

+ a[ , hvor

a

er uafhængig af

k. Tilsvarende er

definitionsintervallet for 32k+1 af formen ](4k+3)/(2&) - b, (4k+3)/(2&) + b[ , hvor b er
uafhængig af k.
Antag først, at 30 (3/(2&)) > 0. Så gælder åbenbart, at 30(t) > 31 (t) i fællesmængden af de
to funktioners definitionsintervaller. Heraf følger, at a  b + /&. Så følger endvidere, at 31(t) >
32 (t) i fællesmængden for disse to funktioners definitionsintervaller. Heraf følger, at b  a + /&.
Vi ser, at vi nu har

a  b + /&  a + 2/&, så vi må konkludere, at a = b = . Da nu

funktionsfølgen ( 3n ) er aftagende fås

Ikke-autonome systemer. Et eksempel.
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30( (4k+1)/(2&)) > 32 ((4k+1)/(2&)) = 30 ((4k-3)/(2&)).

D.v.s. talfølgen ( 30 ((4k+1)/(2&)) ) er voksende. Den er åbenbart opadtil begrænset af (c+d).
Derfor har den en grænseværdi A. Lad nu 3 være den maksimale løsning med 3(/(2&)) = A.
Vi skal vise, at 3 er periodisk med periode 2/&. Vi har

3(/(2&)) = A = lim 30 ((4k+1)/(2&)) = lim 3-2k (/(2&)).

Heraf følger, da løsningerne afhænger kontinuert af begyndelsesværdierne, at
3(t) = lim 3-2k (t) for alle t. Men så fås

3(t+2/&) = lim 3-2k (t+2/&) = lim 3-2k-2 (t) = 3(t).

Da også %(t) = -3(/& - t) er løsning, har vi hermed to periodiske løsninger, og disse er
forskellige da %(/(2&) ) = -3(/(2&))< 0.

Hvis 30 (3/(2&)) = 0 er 30 åbenbart periodisk.
Antag nu, at 30 (3/(2&)) < 0. Det er nok at vise, at definitionsintervallet for 30 ikke er lig Ü.
Antag, at definitionsintervallet var lig Ü. Så gælder åbenbart, at
- (c+d) < 30(t) < 31 (t) < 32(t) < 33 (t) ...

for alle t.

Heraf følger analogt med tidligere, at talfølgen ( 30 ((4k+1)/(2&)) ) er aftagende og nedadtil
begrænset af - (c+d), og har dermed en grænseværdi B. Den maksimale løsning

3 med

3(/(2&)) = B kan nu lige som ovenfor vises at være periodisk med periode 2 /&. Da også %(t)
= -3(/& - t) er løsning, har vi hermed to forskellige periodiske løsninger (da %(/(2&) ) = 3(/(2&)) > 0). Vi har åbenbart, at

%(t) > 30(t) > 3(t) for alle t  Ü.

Vi skal nu udnytte en generel teknik fra Ricatti-ligningsteorien. Vi "kender" to løsninger til
differentialligningen (3) nemlig % og 3. Vi skal nu finde en formel, der udtrykker alle andre
løsninger ved disse to. Sæt x(t) = 1/u(t) + 3(t) og indsæt i (3), så fås

u´ (t)- 2u(t)3(t) = 1. Sæt tilsvarende x(t) = 1/v(t) + %(t) og indsæt i (3). Hermed har vi også v´ (t)
- 2v(t)%(t) = 1. Gang den første ligning med v, den anden med u, og træk så ligningerne fra
hinanden. Så har vi efter division med uv:
vu´

uv´
uv

2(3(t) %(t))

1
u

1
v

%(t)

u
v

0

Altså har vi
d u
( )  (%(t)
dt v

3(t))

3(t)
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Denne homogene lineære differentialligning har sin fuldstændige løsning givet ved
u
v



Ke

(t)

hvor -(t)

,

P0

(%(s) 3(s))ds

t

og hvor K er en konstant. Heraf findes så følgende udtryk for x(t):
(5)

x(t)

%(t)
1

Ke
Ke


(t)







3(t)

(t)

Løsningen x(t) = 30(t) kan altså skrives på denne form. Da åbenbart for denne løsning u(0) > 0

> v(0) ses, at K < 0. Det følger af (3), at %(t) - 30(t)  0 for t +. Heraf følger imidlertid, at
%((4k+1)/(2&)) - 30((4k+1)/(2&)) = %(/(2&)) - 30((4k+1)/(2&))  %(/(2&)) - B for k  +.

Men %(/(2&)) - B = %(/(2&)) - 3(/(2&)) > 0, hvormed vi har en modstrid.

Udtrykket (5) for en vilkårlig løsning udtrykt ved to givne kan udnyttes til at vise, at den øverste
periodiske løsning (når den eksisterer) er asymptotisk &-stabil og tiltrækker alle løsninger, der
starter over den nederste periodiske løsning. Tilsvarende ses det, at den nederste periodiske
løsning er asymptotisk .-stabil og tiltrækker (for t -) alle løsninger under den øverste
periodiske løsning.

Vi skal give et simpelt argument for, at (3) ingen periodiske løsninger har, når d = 0 og c g 0.
Antag, at d = 0 og x(t) er en periodisk løsning til (3). Integrér ligning (3) over et periodeinterval.
Da x(t) = 0 for alle t er en umulighed, fås en positiv størrelse på venstre side men nul på højre.
Argumentet virker også for d < 0).

På den følgende figur er indtegnet tre kurver: Den øverste kurve er &' =[2/d' ](1-d' ) , hvor
d'
= d/c og &' = &/c. Parameterværdier givet ved punkter over denne kurve giver periodiske

løsninger. Den nederste kurve er &' = 2[2/(3+d' )](1-d' Under
).
denne fås ingen periodiske
løsninger. Tværtimod skærer en løsning højst et af de sammenhængende områder i hvilke
felthældningen

er

positiv.

Den

midterste

kurve

er

beregnet

ved

numerisk

differentialligningsløsning. Den er bestemt som den &' -værdi, der til den givne d' -værdi gør, at
en løsning med x(/(2&)) = 0 også har x(3/(2&)) = 0. Ifølge Sætning 8.3 deler denne kurve &' d' -plane
n så over kurven har vi to periodiske løsninger, på kurven én og under ingen periodiske

Ikke-autonome systemer. Et eksempel.
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løsninger.

Vi giver en tabel over de værdier, der er brugt ved tegning af skillekurven:
d'

.07

.1

.15

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

&'

2.661

2.216

1.789

1.525

1.187

.955

.768

.600

.442

.2905

Disse værdier er fundet v.hj.a. Maple.

Figur 8.6.

Figuren viser de i teksten beskrevne kurver.

EKSEMPEL A
Brusselatoren

A.1. Modellen

Modellen skyldes Prigogine og Lefever (1968). Betragt reaktionsskemaet
k1
A



k2
X

BX



k3
YD

2XY



k4
3X

X



E

hvor stofferne A og B tænkes at være tilstede i så stor mængde, at deres koncentrationer (a og
b) kan anses for at være konstante. Idet koncentrationerne af X og Y betegnes med henholdsvis
x og y, og idet reaktionerne anses for at være elementære, finder vi differentialligningerne
dx
dt
dy
dt

(1)

k1 a k2 bxk3 x 2 y k4 x
k2 bx k3 x 2 y

A.2. Dimensionsløse variable
Sæt 2 = t/T, u = x/X, v = y/Y, hvor T, X og Y er konstanter, som vi vælger om et øjeblik.

Antag, at (x(t),y(t)) er en løsning til systemet (1). Så gælder at, (u( 2),v(2)) løser følgende
differentialligninger:
du
d2

du dt
dt d2

1 dx dt
X dt d2

T
k a k2 bXuk3 X 2 Yu 2 v k4 Xu
X 1
Tk1 a
X

(Tk2 bk4 T)uTXYk3 u 2 v

og tilsvarende
dv
d2

k2 bTX
Y

u TXYk3 u 2 v
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Vi vælger nu T, så k 4T = 1, og X så Tk1a/X = 1. Y vælges lig X. Hermed opnås følgende
dimensionsløse system:
u

(2)
v


du
d2
dv
d2

1 (1)u.u 2 v
u .u 2 v

hvor . = TX2k3 og  = Tk2b. Udover at have fået et dimensionsløst system bemærker vi, at

antallet af indgående parametre er blvet reduceret til 2 (. og ). I det følgende betragtes
systemet (2), idet det bemærkes, at der til enhver løsning til (2) svarer en løsning til (1) og
omvendt. Sammenhængen er, som vi har set, givet ved u( 2) = x(T2)/X og v(2) = y(T2)/X.
A.3. Faseplansundersøgelse

Vi betragter systemet (2) i den lukkede første kvadrant. På fig.A1 er tegnet isoklinerne svarende
til lodret og vandret hældning, d.v.s. henholdsvis u = 0- og v = 0-isoklinerne.
Den lodrette isoklin, -isoklinen, er givet ved

v

1
.u

1
Den vandrette isoklin, 0.u 2

isoklinen, består af to dele: Dels v-aksen, og dels hyperblen v = /(.u).

Figur A1.

Figur A2

Lodrette og vandrette isokliner.
4 monotoniområder.

Femkant OABCD er positivt invariant.

Isoklinerne skærer hinanden i ét punkt, nemlig (1, /.). Det er ligevægtspunktet. Første kvadrant
opdeles af de lodrette og vandrette isokliner i 4 monotoniområder: I, II, III og IV. Vektorfeltets
retning i de fire områder og på isoklinerne er angivet på fig.A1.

Brusselatoren
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Vi viser nu, at enhver maksimal løsning (u(t),v(t)), t  ]a,b[, der starter i første kvadrant, er
defineret for alle t  0 (har altså b = +), og forbliver i et begrænset område af første kvadrant
for t  0.
Lad OABCD (se fig.A2) være en femkant, der er bestemt på følgende måde: A har
koordinaterne (0,), hvor  skal bestemmes senere. AB har hældningen 1, BC har hældningen

-1, og CD er lodret. Det forudsættes, at  er valgt stor nok ( > 0) til at sikre, at siderne AB
og BC ligger helt over den lodrette isoklin. Vektorfeltet er klart rettet ind i femkanten på siderne
OA, OD og DC. På EB er feltet også klart indadrettet. Tilbage er AE og BC. Vi betragter
først AE. En ligning for linien er - u + v = , en indadrettet normal er derfor (1,-1). Vektorfeltet
er altså indadrettet på AE, når blot
(1,-1)#( 1 - (+1)u + .u2v , u - .u2v ) > 0, hvor v = u + . Denne betingelse giver ved udregning
2.u2v - (2+1)u + 1 > 0. Idet v = u +   , er det derfor nok at sørge for, at 2.u2 - (2+1)u +

1 > 0. Denne sidste ulighed er ihvertfald opfyldt, hvis diskriminanten er negativ, d.v.s. hvis 
> (2+1)2/(8.) = 1.

Betragt dernæst liniestykket BC. En indadrettet normal til BC er (-1,-1). Betingelsen for, at
vektorfeltet er indadrettet på BC, er derfor (-1,-1)#( 1 - (+1)u + .u2v , u - .u2v ) > 0, hvilket
giver den simple betingelse u > 1. Denne betingelse er opfyldt på BC bortset fra i punktet B.
Vi konkluderer, at når blot  vælges større end både 0 og 1, så er femkanten OABCD
positivt invariant. Det annoncerede resultat følger nu af Korollar 2.1.

A.4. Ligevægtspunktets type og stabilitet
Ligevægtspunktet fandt vi til (1, /.). Jacobi-matricen i dette punkt er
J

med karakterligningen

 1 .

.

2 + (.-+1) + . = 0. Egenværdiernes sum og produkt er derfor

henholdsvis
1 + 2 =  - . - 1

og 1·2 = ..

Heraf ses, at
Rek < 0 for k = 1 og 2, hvis og kun hvis  < . + 1,
Rek > 0 for k = 1 og 2, hvis og kun hvis  > . + 1.
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For  = . + 1 finder vi, at 1,2 = ±i..

Karakterpolynomiets diskriminant er DiskJ = (.-+1)2 - 4.. Heraf ses, at DiskJ < 0, hvis . +
1 -2. <  < . + 1 + 2., DiskJ = 0 for  = . + 1 ± 2. og DiskJ > 0 for alle andre -værdier.

Vi kan nu tage stilling til såvel type som stabilitet, når blot  g . + 1. På basis af de ovennævnte
regninger har vi:

Asymptotisk stabilt

? .-attraktor (frastødende)

Knudepkt.m.2 tang. 1 Spiral ? Spiral 1 Knudepkt.m.2 tang.
.+1-2.

.+1

.+1+2.



1-tallet ved  = . + 1 ± 2. skal betyde, at ligevægtspunktet for disse -værd ier er et
knudepunkt med 1 tangentretning. Da de to egenværdier er identiske i dette tilfælde, skal vi blot
undersøge, om matricen J - 1E er nul-matricen eller ej. Det ses umiddelbart, at den ikke er.
Altså må ligevægtspunktet være et knudepunkt med 1 tangentretning.

Figur A3



= 1,
= 2.5. Ligevægtspunktet er et ustabilt spiralpunkt. Bemærk grænsecyklen.

Figur A4

{u,v,0,3}
= 1,
= 1. Ligevægtspunktet er et
stabilt spiralpunkt.




Vi bemærker, at vi endnu intet har sagt om type og stabilitet, når  = . + 1. Det problem vender
vi os mod nu. Det er meget sværere.

Brusselatoren
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A.5. Stabilitet og type for  = . + 1
Vi skal v.hj.a. en Lyapunov-funktion vise, at ligevægtspunktet er asymptotisk stabilt. Da Jacobimatricens egenværdier er ±i., er punktet altså et spiralpunkt. Idéen til en Lyapunov-funktion
er givet af John Tyson i en artikel i J.Chem.Phys.58 (1973),3919-30.
Vi indfører de nye variable
x = u - 1 og y = v - /. = v - (.+1)/.
hvorefter (2) efter nogen regning kan skrives
.(xy)(.1)x 2 2.xy.x 2 y

x

(3)

(.1)x .y (.1)x 2 2.xy .x 2 y

y

Med z = x + y fås følgende system i x og z:
(4)

x
z

.z(1 .)x 2 2.xz.x 2 z .x 3
x

I første omgang forsøges med funktionen V(x,z) = ½(x2 + Az2). Vi finder så, at
V
 (x,z) = xx + Az(-x) = (.-A)xz + (1-.)x3 + 2.x2z + .x3z - .x4.
Ved at betragte små og numerisk set lige store værdier af x og z, ses det, at vi V ingen chance
har som Lyapunov-funktion, med mindre koefficienten til andengradsleddet er 0. Altså forlanger
vi A = .. Men så vil trediegradsleddene få V
 (x,z) til at skifte fortegn i enhver omegn om (x,z)
= (0,0). Vi fastholder, at A = ., men tilføjer 3. og 4. gradsled til V. Dermed kan vi fastholde,

at V er positiv i en udprikket omegn om (0,0) og forhåbentlig opnå, at V
 er negativ i samme
omegn. Vi sætter altså
V(x,z) = ½x2 + ½.z2 + ax3 + bx2z + cxz2 + dz3 + Ax4 + Bx3z + Cx2z2 + Dxz3 + Ez4.
Vores første forlangende er, at V
 ikke indeholder 3.gradsled. Vi finder
V
 (x,z) = x3(1-.-b) + x2z(2.+3a.-2c) + xz2(2b.-3d) + z3c. + led af mindst 4.grad.
Koefficienterne til trediegradsleddene sættes lig nul, og vi finder:
a = -2/3, b = 1 - ., c = 0 og d = (2/3).(1-.).
Vi vil nu forsøge at bestemme A, B, C, D og E, så
V
 (x,z) = k(x2 + .z2)2 + led af mindst 5.grad
Vi har nu, at
(5) V(x,z) = ½x2 + ½.z2 - (2/3)x3 + (1-.)x2z + (2/3).(1-.)z3 + Ax4 + Bx3z + Cx2z2
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+ Dxz3 + Ez4.
Hermed findes
V
 (x,z) = x4(.-2-B) + x3z(-3.+2(1-.)2+4A.-2C) + x2z2(4.(1-.)+3B.-3D) + xz3(2.C-4E)
+ z4D. + led af mindst 5.grad.
Da (x2 + .z2)2 = x4 + 2.x2z2 + .2z4 forlanger vi for det første, at koefficienterne til x3z og xz3
begge er nul, d.v.s.
(6)

4A. - 2C = 3. - 2(1-.)2 og E = ½.C.

Desuden forlanger vi så, at
. - 2 - B = k, 4.(1-.) + 3B. - 3D = 2.k og .D = .2k.

Disse krav er opfyldt, hvis og kun hvis k = -(.+2)/8, D = .k, B = . - 2 -k og (6) er opfyldt.
(6) kan imidlertid opfyldes af uendeligt mange sæt (A, C, E). Vi tager for simpelheds skyld C
= 0. Så får vi E = 0 og A = (-2.2+7.-2)/(4.).

Resumé: Med V(x,z) valgt som i (5) og med E = C = 0, A = (-2.2+7.-2)/(4.),
D = .k og B = . - 2 -k, hvor k = -(.+2)/8, har vi

V
 (x,z) = k(x2 + .z2)2 + led af mindst 5.grad.

Konklusion: Da (x2 + .z2)2 er et homogent, positivt definit polynomium af fjerde grad, følger
det af Sætning 5.12, at V
 (x,z) < 0 i en udprikket omegn om ligevægtspunktet (x,z) = (0,0). Af
samme sætning ses, at V(x,z) > 0 i en udprikket omegn af (0,0), idet V er en sum af et
homogent, positivt definit polynomium af anden grad og led af højere orden. Da også V(0,0) =
0, ser vi, at V er en skarp Lyapunov-funktion, således at (0,0) iflg. Sætning 5.8 er et asymptotisk
stabilt ligevægtspunkt for systemet (4). Dermed er (1, /.) et asymptotisk stabilt ligevægtspunkt
for systemet (2). Da ligevægtspunktet enten er et centrum eller et spiralpunkt (Sætning 5.7), må
det altså være et spiralpunkt.

A.6. Eksistens af en grænsecykel

Brusselatoren

Figur A5

{u,v,0,10}
= 4,
= 10. Ligevægtspunktet er
et ustabilt knudepunkt med 2 tangentretninger. Bemærk grænsecyklen.
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Figur A6

{u,v,0,3}
= 1,
= 2. Ligevægtspunktet er et
stabilt spiralpunkt, som vist i
[0,200]).
afsnit A5.( t




Vi viste i afsnit A.3., at enhver maksimal løsning, der starter i første kvadrant, forbliver i et
begrænset område af denne. Når ligevægtspunktet er en .-attraktor (frastødende), d.v.s for  >
. + 1, følger det da af Sætning 6.7, at der må findes mindst én ikke-triviel lukket bane i første
kvadrant. Det kan vises, at der er præcis én. Denne er naturligvis en grænsecykel, og den må være
indeholdt i den mindste femkant OABCD, der opfylder kravene i afsnit A.3.
I Eksempel 7.3 er vist, at der sker en Hopf-bifurkation, når  passerer . + 1. Den opståede
Hopf-bane er iflg. Sætning 7.2 kun sikker på at eksistere i et åbent interval med . + 1 som
venstre endepunkt. Men af resultatet ovenfor ser vi, at den eksisterer for alle  > . + 1.
Det bør erindres, at for

 > . + 1 + 2.

er ligevægtspunktet et knudepunkt med to

tangentretninger. Det er altså ikke nødvendigt, at et enligt ligevægtspunkt indenfor en lukket bane
er et spiralpunkt.

Øvelser til Eksempel A

Øvelse A1. Undersøg, for hvilke
Vis dernæst, at for disse værdier af

- og




og



-værdier ligevægtspunktet ligger til venstre for toppunktet for


-isoklinen.

er ligevægtspunktet altid asymptotisk stabilt.

Øvelse A2. Argumentér for, at enhver maksimal løsning, der starter i første kvadrant, før eller senere må ankomme til
femkanten OABCD fra fig.A2, når blot

er valgt større end både

0

og

.

1
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Øvelse A3. Vis, at den positivt invariante femkant OABCD fra fig.A2 kan erstattes af en anden positivt invariant
femkant, ABCQR, hvis vandrette side QR ligger over u-aksen.

Øvelse A4. Lad



= 1 og

= 4. Tegn de vandrette og lodrette isokliner. Tegn femkanterne OABCD og ABCQR (fra

Øvelse A3). Skitsér i samme koordinatsystem den lukkede banekurve, der ses på fig.A3.

EKSEMPEL B
Volterra-Lotka' s rovdyr-byttedyrsmodel
B.1. Modellen

Vi betragter først den oprindelige og meget simple model. Modellen regner med én slags byttedyr
og én slags rovdyr. Endvidere regnes der med, at byttedyrenes vækst ikke begrænses af mangel
på føde. Lad N1(t) betegne antallet af byttedyr til tiden t og N2(t) antallet af rovdyr. Uden
rovdyr antages det, at byttedyrstallet N1 opfylder følgende simple differentialligning dN1/dt =
aN1. Denne ville give anledning til eksponentiel vækst N 1(t) = N1(0)·eat, hvis ikke der blev
introduceret rovdyr. Rovdyrene antages at æde et antal byttedyr pr. tidsenhed proportionalt med
antallet af tilfældige sammenstød mellem byttedyr og rovdyr. Dette sidste antal er proportionalt
med N1·N2. Altså finder vi, at følgende differentialligning bestemmer byttedyrenes vækst:
(1)

dN1
dt

aN1 bN1 N2

hvor a og b er positive konstanter.
Hvis ikke rovdyrene får noget at æde (og de æder kun byttedyr), så dør en vis procentdel pr.
tidsenhed , altså dN2/dt = -cN2. Denne differentialligning har løsningen N2(t) = N2(0)·e-ct. Men
på grund af at der ædes bN 1N2 byttedyr pr. tidsenhed regner modellen med, at der sker en
dermed proportional forøgelse af rovdyrantallet. Hermed kommer differentialligningen for
rovdyrenes vækst til at se således ud:
(2)

dN2
dt

cN2 dN1 N2

N2 (dN1 c)

Det er muligvis lettere at forstå ligning (2), når højre side er faktoriseret, som gjort. Man ser, at
der er vækst i rovdyrantallet, når der er flere end et vis mindste antal, c/d, af byttedyr tilstede. Er
der under dette antal aftager rovdyrantallet. For små rovdyrantal synes dette måske urimeligt, men
man må forestille sig dyrene spredt ud over et fast geografisk område. Man kan på en måde
opfatte rovdyrene og byttedyrene som 2 forskellige slags molekyler i en gas indeholdt i en
beholder med konstant rumfang.
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B.2. En analog kemisk model

Lotka opstillede i 1920 en kemisk model, der viser sig at give anledning til de samme
differentialligninger som (1) og (2). Betragt reaktionskemaet
k1
AX



k2
2X

XY



k3
2Y

Y



P

hvor koncentrationen af A (og temperaturen) tænkes holdt konstant. Idet reaktionerne anses for
elementære, fås differentialligningerne

(3)

dx
dt
dy
dt

k1 ax k2 xy
k2 xy k3 y

Den eneste forskel mellem systemet bestående af (1) og (2) og systemet (3) er, at der kun
forekommer 3 forskellige konstanter (k1, k2 og k3) i det kemiske system imod 4 i det økologiske
system (a, b, c og d). Det skal imidlertid vise sig, at begge ved overgang til dimensionsløse
variable reduceres til et system med kun én konstant. De to systemer må derfor opføre sig
kvalitativt ens.

B.3. Dimensionsløse variable
Betragt ligningerne (1) og (2). Lad x = N1/A, y = N2/B og 2 = t/T, hvor A, B og T er

konstanter, som vi bestemmer om lidt. De vil bl.a. blive bestemt, så x, y og 2 bliver
dimensionsløse. V.hj.a. kædereglen finder vi
dx
d2

1 dN1 dt
A dt d2

1 dN1
T
A dt

Tax TBbxy

Tilsvarende finder vi, at dy/d2 = -cTy + dTAxy.
Det står os nu frit for at vælge konstanterne A, B og T, som det passer os. Vi vælger dem, vi
får flest mulige éttaller i systemet. Vi forlanger bTB = 1, dTA = 1 og cT = 1. Så kan vi ikke
forlange mere, idet A, B og T nu er fastlagte udfra b, c og d.

Volterra-Lotka's model
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Med . = Ta = a/c, fås nu følgende system
x
(4)
y

dx
d2
dy
d2

.x xy
xy y

Det indses let, at x, y, 2 og . alle er dimensionsløse.
Betragtes det kemiske eksempel, ses det, at dette kan omskrives til præcis det samme
dimensionsløse system. I det følgende betragter vi systemet (4) i den lukkede første kvadrant.

B.4. Ligevægtspunkter, deres type og stabilitet

De lodrette isokliner (-isoklinerne) for systemet (4) består af to rette linier, nemlig y-aksen (x
= 0) og linien y = .. De vandrette isokliner (0-isoklinerne) består ligeledes af to rette linier,
nemlig x-aksen og linien x = 1.
Første kvadrant opdeles af isoklinerne i 4 maksimale monotoniområder. Vektorfeltets retning i
ethvert af disse og på isoklinerne er angivet på figur B1.

Figur B1
De vandrette og lodrette isokliner
og vektorfeltets retning i ethvert
af monotoniområderne i 1.kvadrant.

Figur B2

Banekurver for systemet
(4) med
= 1. På akserne er der
retlinede banekurver.

Ligevægtspunkterne findes til (0,0) og (1, .). Vi undersøger deres stabilitet og type.
Jacobi-matricen findes til
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J

. y
x
y x 1

I ligevægtspunktet (0,0) fås altså diagonalmatricen J = diag( .,-1). Egenværdierne er altså

Volterra-Lotka's model
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. og -1. Punktet er altså et saddelpunkt og dermed naturligvis ustabilt.
Vi bemærker, at da vektorfeltet overalt på x-aksen er parallelt med denne, består x-aksen af baner.
Det samme gælder for y-aksen. Den positive x-akse består af én maksimal banekurve, der
gennemløbes fra venstre mod højre. Den positive y-akse består ligeledes af én maksimal
banekurve. Den gennemløbes nedefra og opefter. Disse to banekurver har hver en tvilling på den
negative akse. I dette eksempel har vi eksplicit bestemt de specielle banekurver (separatricer), der
kommer og går fra saddelpunktet, jvnf. Definition 5.9 i afsnit 5.3.
I ligevægtspunktet (1, .) er Jacobi-matricen J

0 1
. 0

med egenværdierne

 = ±i.. Ifølge Sætning 5.7 er ligevægtspunktet derfor enten et centrum eller et spiralpunkt.
Vi skal nu vise, at løsningerne til (4) i den åbne første kvadrant, opfylder en ligning
F(x,y) = K = konstant.
Løsningerne opfylder klart følgende differentialligning:
(-y+xy)dx - (.x-xy)dy = 0
og derfor også den ligning, der fås ved division med xy:
(1 - 1/x)dx - (./y - 1)dy = 0.
Den sidste differentialligning er klart
F(x,y)
eksakt
= xi den
+ y -åbne
ln(xy
første
). kvadrant. En stamfunktion er
Banekurverne for (4) i den åbne kvadrant opfylder altså hver en ligning F(x,y) = K, hvor K er
en løsningsspecifik konstant. Ifølge Sætning 6.3(b) må ligevægtspunktet (1, .) derfor være et rent
centrum (og dermed stabil iflg. Sætning 6.2). Det kan udfra ligningen for banekurverne vises, at
samtlige maksimale banekurver i den åbne første kvadrant er lukkede. Se fig.B2 og Øvelse B1.
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B.5. Det generaliserede Volterra-Lotka-system

Den klassiske Volterra-Lotka-model tager ikke hensyn til, at væksten af både byttedyr og rovdyr
må formodes at hæmmes ved overbefolkning. En model, der tager et sådant hensyn, kan for
byttedyrene og i fravær af rovdyr se ud som følger, hvor vi betegner antallet af byttedyr med x:
dx/dt = x(. - x), hvor  > 0.
Denne såkaldte logistiske ligning kan let løses ved separation af de variable, men kan naturligvis
også behandles kvalitativt som et én-dimensionalt autonomt system, der ses at have ligevægtsp unkterne 0 og ./. Ved indtegning af vektorfeltets retning på faselinien ses, at 0 er

ustabilt (frastødende) og at ./ er asymptotisk stabilt med tiltrækningsbassin lig ]0,+ [. I
modsætning til tilfældet

 = 0, i hvilket der er uhæmmet (eksponentiel) vækst, vil

byttedyrsbestanden altså nærme sig en ligevægtstilstand.
Det generaliserede Volterra-Lotka-system ser nu ud som følger:
(5)

x

y


x(a1 a2 ya3 x)
y(b1 b2 xb3 y)

Hvis dette system skal være et rovdyr-byttedyrssystem må vi antage, at a 1 og b2 er positive, at
a2 og b1 er negative, og at a3 og b3 er nul eller negative. Se fig. B3.

Hvis i stedet a1 og b1 er positive og resten
negative eller nul, så kan systemet (5) betragtes
som en model for konkurrencen mellem to
dyrearter (Gause-Lotka-Volterra-systemet).
Vi skal indskrænke den videre behandling af (5)
til det følgende interessante resultat, men se
iøvrigt Øvelse 3.4 og 3.5.
Figur B3

Det generaliserede
Volterra-Lotka system. a1 = b2 = 1, a2
= b1 = -1, a3 = b3 = -0.05.

Volterra-Lotka's model
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Sætning B1. (Bautin 1954, se Coppel).
(a) Det generaliserede Volterra-Lotka-system (5) har ingen grænsecykler i R 2 uanset værdien
af koefficienterne.
(b) Systemet har ikke-trivielle periodiske løsninger i R2, hvis og kun hvis
a1(a3b3 - b2b3) + b1(a3b3 - a2a3) = 0 og x0y0(a3b3 - a2b2) > 0, hvor (x0,y0) er ligevægtspunktet. I
bekræftende fald har systemet et rent centrum.

Bemærkninger. 1. Det klassiske system (4) ses at opfylde betingelserne i (b).
2. Egentlig er resultatet (a) skuffende, idet det betyder, at modellen er for simpel til at beskrive
de periodiske svingninger i rovdyr-byttedyrsbestanden, som man vitterligt har eksempler på.
Ganske vist viser (a), at periodiske løsninger er mulige, men modellen anses ikke for
tilfredsstillende, når hver startposition giver anledning til sin egen lukkede bane.

Bevis. En evt. lukket bane må omkredse et ligevægtspunkt. Dette kan ikke være (0,0), da xaksen (og y-aksen) består af baner. Altså må linierne med ligningerne a1 + a2y + a3x = 0 og b1
+ b2x + b3y = 0 skære hinanden i ét punkt, det omtalte ligevægtspunkt (x 0,y0). Ligningssystemet
bestående af de to ligninger har derfor determinant forskellig fra nul, d.v.s.
D = a3b3 - a2b2 g 0. En evt. lukket bane må opholde sig fuldstændigt i én af de fire åbne
kvadranter, da akserne består af baner. Vi behøver blot betragte første kvadrant. Vi begynder med
at udregne Jacobi-matricen i (x0,y0). Vi finder
J

x0 a3 a2 x0
y0 b2 b3 y0

Vi ser, at detJ = x0y0D g 0. Vi bruger nu Bendixson-Dulacs sætning med

3(x,y) = xk-1yh-1, hvor eksponenterne k og h vil blive bestemt om et øjeblik. Divergensen af
vektorfeltet f multipliceret med 3 er:

div(3f) = xk-1yh-1(ka1 + hb1) + xk-1yh(ka2 + (h+1)b3) + xkyh-1((k+1)a3 + hb2).
Vi vælger nu k og h, så
ka2 + (h+1)b3 = 0 og (k+1)a3 + hb2 = 0.
Disse ligninger kan skrives på standardform som
ka2 + hb3 = -b3 og ka3 + hb2 = -a3,
og dette system ses at have determinant lig -D, altså forskellig fra nul. Eksponenterne k og h
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er nu givet ved
k = (b2b3 - a3b3)/D og h = (a2a3 - a3b3)/D.
Med dette valg af k og h er div(3f) givet ved
div(3f) = xk-1yh-1(ka1 + hb1) = -xk-1yh-1[a1(a3b3 - b2b3) + b1(a3b3 - a2a3)]/D.
Med mindre altså størrelsen i de kantede parenteser er nul, er der ingen ikke-trivielle periodiske
løsninger. Er størrelsen derimod lig nul, da er div(3f) = 0 for alle (x,y)  R+2.
Det betyder, at (3f1)x = -(3f2)y, således at differentialligningen

3f1dy - 3f2dx = 0 (som

løsningerne til (5) opfylder) er eksakt i R+2. Dermed opfylder løsningerne til (5) en ligning
G(x,y) = K, hvor G  C1(R+2). Da vi tidligere har set, at detJ = x0y0D g 0, levner Sætning 6.3 os
ikke andre muligheder end, at ligevægtspunktet enten er et rent centrum eller et saddelpunkt. Et
saddelpunkt er det, hvis detJ < 0 og et centrum, hvis detJ > 0.
Da en lukket bane ikke kan omkredse et enligt saddelpunkt (Sætning 6.9) er sætningen hermed
vist.

Øvelser til Eksempel B

Øvelse B1. Vis ved at bruge ligningen for banekurverne for systemet (4): x + y - lnx - lny = K, at samtlige maksimale
banekurver i R+2 er lukkede.

EKSEMPEL C
van der Pols ligning

C.1. Ligningen

Ifølge van der Pol (1926) kan en triodes opførsel beskrives ved ligningen
(1)

ẍ 0(1 x 2 )x ax

0

hvor 0 og a er positive konstanter (x er proportional med den tidsafledede af strømstyrken).
Ligning (1), som er en anden ordens ikke-lineær differentialligning, kan omskrives til et system
af to første ordens differentialligninger på mange måder. Vi skal anføre to.
Den første omskrivning, den mest brugte for generelle andenordens differentialligninger, er som
følger: Lad y = x, så fås af (1) systemet
(2)

x
y

y
0(1 x 2 )y ax

Den anden omskrivning, der ofte ses anvendt netop ved denne ligning, er som følger. Lad y = x 0(x - x3/3), så fås af (1) systemet

(3)

x
y

y0(x

1 3
x )
3

ax

C.2. Faseplansundersøgelse

På fig.C1 er tegnet de vandrette og lodrette isokliner, med ligningerne henholdsvis x = 0 og y
= 0x(x2/3 - 1). Vektorfeltets retning er angivet på isoklinerne og i ethvert af de 4 maksimale
monotoniområder, hvori planen opdeles.(0,0) er klart det eneste ligevægtspunkt.
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Figur C1

Figur C2

De vandrette og lodrette isokliner
for systemet (3).

Området indenfor sekskanten ABCEFG
er positivt invariant.

Betragt nu sekskanten ABCEFG på fig.C2. Vi skal nu vise, at området indenfor sekskanten er
positivt invariant, når blot  vælges passende i forhold til ., og når blot . vælges stor nok. Vi

skal vælge  således, at sekskanten bliver symmetrisk m.h.t. (0,0). Hvis det kan gøres, vil det
være nok at sørge for, at vektorfeltet er indadrettet på liniestykkel AB.
AB vælges med hældning 1. En indadrettet normal er (-1,1). Vektorfeltet er derfor indadrettet,
hvis og kun hvis
(-1,1)·( y + 0(x-x3/3), -ax ) > 0

for alle x  [0,.]. Da y = x - . -  fås altså forlangendet

-x(1+a+0) + . +  + 0x3/3 > 0.

Da 0 ikke er negativ, er det altså nok at forlange -x(1+a+0) + . +  > 0 for alle x  [0,.]. Dette
er opfyldt netop, når  > .(a+0). Men  skal vælges, så C = (- ., -.-) ligger på kurven y =
0(x3/3-x). Ved indsættelse fås da, at  = 0. 3/3 - .(1+0).

Med  således valgt følger det, at det er tilstrækkeligt at forlange . > [3(a+1+20)/0]½.

C.3. Ligevægtspunktets stabilitet og type

Jacobi-matricen for systemet (3) i ligevægtspunktet (0,0) findes let til

J

0 1
a 0

.

Karakterpolynomiet er dermed p() = 2 - 0 + a. Egenværdiernes produkt er altså lig a, og deres

sum lig 0. Diskriminanten er 02 - 4a. Hermed får vi følgende resultater for type og stabilitet for

van der Pols ligning
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alle værdier af a og 0 (også negative):
a < 0:

Saddelpunkt.

a > 0 og 0 > 0:

.-attraktor, altså frastødende.

a > 02/4 og 0 g 0:

Spiralpunkt.

a > 0 og 0 < 0:
0 < a < 02/4:

a = 02/4 og 0 g 0:
0 = 0 og a > 0:
a = 0:

&-attraktor, altså asymptotisk stabil.
Knudepunkt med to tangentretninger.
Knudepunkt med 1 tangentretning.
Rent centrum.
Kurven y = 0(x3/3 - x) består af ligevægtspunkter.

Disse resultater er forsøgt indtegnet i et 0-a-diagram i fig.C3.
Se også behandlingen af van der Pol-systemet i Eksempel 5.22.

C.4. Eksistens af en grænsecykel
Når både a og 0 er positive har vi set, at der kan konstrueres en positivt invariant sekskant af

vilkårlig stor størrelse over en vis minimumsstørrelse. Da ligevægts- punktet samtidigt er en .attraktor (frastødende), følger det af Sætning 6.7, at systemet har mindst én grænsecykel.
Endvidere følger det, at enhver maksimal løsning (bortset fra ligevægtspunktet) må have en
grænsecykel som &-grænsemængde. Det kan
vises, at der kun er én grænsecykel. Se fig.C4.

Figur C4
Figur C3
Stabilitet og type for van der Polsystemet (3). Knudepkt.m.1 tang.på
parablen a = 2/4.

{x,y,4,4}
van der Pol-systemet (3) med a = 1
og
= 2. Ligevægtspunktet er et
ustabilt knudepunkt med 1 tangentretning. Bemærk grænsecyklen.
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Øvelser til Eksempel C

Øvelse C1. Vis ud fra fig.C1 og C2, at enhver maksimal løsning til (3) (bortset fra ligevægtsløsningen) må besøge ethvert
af de fire maksimale monotoniområder uendeligt mange gange i fremtiden, men at den ikke nødvendigvis har besøgt
områderne uendeligt mange gange i fortiden.

EKSEMPEL D
Oregonatoren

D.1. Modellen

Oregonatoren er en simplificeret model for Belousov-Zhabotinski-reaktionerne, som nu skal
beskrives:

Opskrift nr.1. Man laver en blanding bestående af H2SO4: 1.5 M, CH2(COOH)2:
0.002 M, NaBrO3: 0.08 M, Ce2(SO4)3: 0.002 M, ferroin: 3·10-4 M.
Ved almindelig stuetemperatur veksler opløsningens farve så periodisk mellem rød og blå. (Denne
opskrift er taget fra Bergé, Pomeau & Vidal: Order within Chaos, John Wiley, 1984, p.94).

Opskrift nr.2.
Ingredienser:

Begyndelseskoncentration:

150 ml

1 M H2SO4

1M

0.175 g

Ce(NO3)6(NH4)2

0.002 M

4.292 g

CH2(COOH)2

0.28 M

1.415 g

NaBrO3

0.063 M

Opløs malonsyren og ceriumammoniumnitraten i svovlsyren i en kolbe forsynet med omrører.
Opløsningen vil først være gul. Efter nogle få minutter bliver den klar. Når det er sket, tilføjes
natriumbromaten. Opløsningen vil nu skifte fra klar til gul, tilbage til klar o.s.v. svingende med
en periode af størrelsesordenen ét minut afhængig af bl.a. omrøringshastigheden. Man får et
farveskift mellem rødt og blåt, hvis man tilføjer nogle få ml af en 0.025 M ferroinopløsning.
(Denne opskrift skyldes R.J.Field og er hentet i John Tyson: The Belousov-Zhabotinskii Reaction, Lecture Notes in
Biomathematics, vol.10, Springer-Verlag, 1976, p.30).

De reaktioner, der foregår, er beskrevet af Field, Körös & Noyes i 1972. Field og Noyes
(University of Oregon) har på grundlag heraf opstillet en forenklet model, Oregonator-modellen,
for Belousov-Zhabotinski-reaktionerne:
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k1

k2

AY  XP

XY  2P

(1)

k4
2X

k3
AX  2X2Z

k5

 AP

Z  fY

Undertiden mangler 2-tallet på Z i tredie reaktion. Her er X = HBrO2, Y = Br-, Z = Ce4+, A
= BrO3- og P = HOBr. Koncentrationen af A tænkes holdt konstant. Den støkiometriske faktor
f i den sidste reaktion og hastighedskonstanten k5 skal opsamle effekten af 10-12 reaktioner (frit
citeret efter Epstein (1984)).
Af (1) fås følgende differentialligninger, hvor små bogstaver bruges for koncentrationerne:
dx
dt
dy
dt
dz
dt

(2)

k1 ay k2 xyk3 ax 2k4 x 2
k1 ay k2 xyfk5 z
2k3 ax k5 z

D.2. Dimensionsløse variable

Vi indfører dimensionsløse variable: x* = x/x0, y* = y/y0, z* = z/z0 og t* = t/t0, hvor x0, y0,
z0 og t0 bestemmes om lidt. Vi finder ved brug af kædereglen dx*/dt* = (t 0/x0)(dx/dt). Indsæt
nu udtrykket for dx/dt fra (2), men udtrykt ved x* og y*. Gør det samme for dy*/dt* og
dz*/dt*. Før vi kan komme videre, må vi beslutte os til hvilken dimensionsløs form, vi ønsker.
Der er nemlig mange at vælge imellem (se Øvelse D1-D3). Vi vælger én, der er foreslået af John
Tyson (1985). Det ønskede dimensionsløse system er, idet vi dog udelader stjernerne
(3)

0x
/y
z

qy xyx(1 x)
qy xy2fz
x z

Dette system opnås ved følgende valg af konstanterne x0, y0, z0 og t0: x0 = k3a/(2k4),

y0 = k3a/k2, z0 = (k3a)2/(k4k5), t0 = 1/k5. De dimensionsløse parametre 0, / og q er givet ved
0 = k5/(k3a), / = 2k4k5/(k2k3a) og q = 2k1k4/(k2k3).

Med de værdier man regner med, at konstanterne i systemet (2) har, fås følgende værdier for de

Oregonatoren
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dimensionsløse parametre: 0 = 5·10-5, / = 2·10-4, q = 8·10-4 og f = 0.5.
Med disse konstanter følger svære numeriske problemer ved løsningen af differentialligningerne.
Dette skyldes, at der i det system, som differentialligningerne beskriver er processer, der forløber
med meget stor forskel i hastighed. Man siger, at differentialligningssystemet er stift. Stivheden
forsvinder ved et andet konstantvalg (f.eks. 0 = 1/4, / = 1/4, q = 1/100, men stadig med f = 1/2).

D.3. Ligevægtspunkterne og deres stabilitet

Ligevægtspunkterne for systemet (3), som vi betragter i den lukkede første oktant, opfylder
følgende tre ligninger: qy - xy + x(1-x) = 0, - qy - xy + 2fz = 0 og x - z = 0.
Heraf ses, at (0,0,0) er ligevægtspunkt, og at evt. andre ligevægtspunkter (x 0,y0,z0) må opfylde
(4) z0 = x0, y0 = 2fx0/((q+x0) = ½(1+2f-x0)

og

x02 + (2f-1+q)x0 - q(1+2f) = 0.

(5)

Diskriminanten for andengradspolynomiet er positiv, så det har to reelle rødder. Den ene af disse
er positiv. Den kalder vi x0. Den anden er negativ og har ingen umiddelbar interesse.
Vi har altså to ligevægtspunkter i den lukkede første oktant. x 0 er åbenbart givet ved
(6)

x0 = ½(1 - 2f - q + [(1-2f-q)2 + 4q(1+2f)]½ ).

Jacobi-matricen for systemet er givet ved

(7)

1 2x y
0
y
/
1

J

q x
0
qx
/
0

0
2f
/
1

I ligevægtspunktet (0,0,0) fås Jacobi-matricen
1
0
(8)

J

0
1

q
0
q
/
0

0
2f
/
1

der har karakterpolynomiet p() = -3 + 2(1/0 -q/ -1) + (q/(0/ )-q//+1/0) + (1+2f)q/(0/ ).

Hvis de tre egenværdier benævnes 1, 2 og 3, så er p() = -(-1)(-2)(-3). Heraf følger, at
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egenværdiernes produkt er lig med det konstante led i p, altså lig med (1+2f)q/(0/ ). Mindst én
af de tre egenværdier er altså reel og positiv. Altså er (0,0,0) ustabil.
Vi undersøger nu ligevægtspunktet (x 0,y0,z0). Jacobi-matricen findes af (7). Egenværdierne er
rødderne i karakterpolynomiet, som findes til
det(J - E) = p() = - 3 - A2 - B - C
hvor koefficienterne A, B og C kan udtrykkes v.hj.a. F = 2x0 + y0 -1 =
[x02 + q(x0+2f)]/(q+x0) (> 0) som følger:
A = 1 + (q+x0)// + F/0,

B = (q+x0)// + F/0 + [(q+x0)F+y0(q-x0)]/(0/ ),
C = [x02 + q(2f+1)]/(0/ ].

Ved omskrivningen af F er brugt ligningerne (4) og (5). Disse er ligeledes brugt i beregningen
af udtrykket for C. Det fremgår nu umiddelbart, at C > 0. Da F > 0, er også A > 0. Ifølge
Routh-Hurwitz' kriterium (se Øvelse 5.9) gælder der:
Re i < 0 for i = 1, 2 og 3 @ A > 0 Y C > 0 Y AB - C > 0.
Vi ser altså her i vores tilfælde, at
(9) Re i < 0 for i = 1, 2 og 3 @ AB - C > 0.
Det følger også af udledelsen af kriteriet i Øvelse 5.9, at vi i vores situation, hvor A > 0 og C
> 0, har med passende nummerering af egenværdierne:
(10)

1 < 0 og Re 2,3 > 0 @ AB - C < 0,

og
(11)

1 < 0 og 2,3 = ±i med  g 0 @ AB - C = 0.

Det er specielt interessant at se, om vi kan realisere situationen AB - C < 0, i hvilket tilfælde
ligevægtspunktet (x0,y0,z0) altså er ustabilt. Det undersøger vi. Bemærk først, at x 0, y0 og F
ikke afhænger af 0 og /. Vi betragter f som en på forhånd givet konstant.
Betragt funktionen

g(q,0,/) = 0/ 2(AB-C), der er defineret for alle positive værdier af q, 0 og

/. For faste positive værdier af 0 og q eksisterer grænseværdien af g(q, 0,/) for /  0+. Denne
grænseværdi er givet ved
(12)

g(q,0,0) = 0(q+x0)2 + (q+x0)[(q+x0)F + y0(q-x0)].

Vi ønsker at vise, at denne grænseværdi er negativ, når blot 0 er tilstrækkeligt lille. Dette er
åbenbart tilfældet, hvis og kun hvis G = (q+x 0)[(q+x0)F + y0(q-x0)] < 0. Med udnyttelse af (4)
og (5) samt definitionen af F fås:
G = (q+x0)[(q+x0)F + y0(q-x0)] = ½[3x02+x0(q-1-2f)+q(6f+1) ]= x0(1-q-4f) + 2q(1+3f).
Vi bruger nu det eksplicitte udtryk for x0 givet i (6). Vi finder dermed:
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(13) G < 0 @ 2q(1+3f) < ½(4f+q-1)(1-2f-q+[(1-2f-q)2+4q(1+2f)]½).
Det ses, at det er nødvendigt, at 4f + q - 1 > 0.
Vi ønsker nu at vise, at G < 0 for alle tilstrækkeligt små q, når blot f befinder sig i et vist
interval, som vi skal bestemme. Af den givne nødvendige betingelse følger, at vi må forlange f
> 1/4. Betragt først tilfældet f = ½. Her fås:
G < 0 @ 5q < ½(1 + q)( -q + [q2 + 8q]½ ) @ 10 < (1 + q)(-1 + [1 + 8/q]½ ).
Da højre side går mod uendelig for q  0+, er påstanden vist for f = ½.
Hvis ½ < 2f < 1, så ses det umiddelbart af (13), at den skarpe ulighed er opfyldt for q = 0, og
derfor også (af kontinuitetsgrunde) i et interval tilhøjre for q = 0.
Hvis 1 < 2f, forlænger vi på højre side af (13) med 2f + q - 1 + [(1-2f-q) 2+4q(1+2f)]½. Dermed
får vi
G < 0 @ 2q(1+3f) < ½(4f+q-1)4q(1+2f)/(2f+q-1+[(1-2f-q)2+4q(1+2f)]½).
Forkort nu med q, og sæt q = 0, så finder vi betingelsen
2(1+3f) < (4f-1)(1+2f)/(2f-1),

der reduceres til 4f2 - 4f - 1 < 0, altså f < ½(1 + 2).

Konklusionen er, at for ethvert f  ]1/4, ½(1+2)[ findes der et q(f) > 0, så der for ethvert q
 [0,q(f)[ findes et 0(q) > 0, så der for ethvert 0  [0,(q)[ findes et /(0) > 0, således, at der for
/  [0,/(0)[ gælder, at AB - C < 0. (!)

Med andre ord AB - C < 0 kan for givet f  ]1/4, ½(1+2)[ realiseres, hvis blot q, 0 og / på
passende vis vælges tilstrækkeligt små.

D.4. Eksistens af grænsecykel

Vi viser nedenfor, at der findes et positivt invariant akseparallelt parallelepipedum F (en kasse)
i første oktant. Det kan dernæst ved monotoniargumenter vises, at enhver maksimal løsning, der
starter i den åbne første oktant, før eller senere ankommer til F. Hvad der sker i F, skal vi ikke
vise, men Hastings & Murray har vist, at der findes mindst én ikke-triviel periodisk løsning
indenfor F for parameterværdier q, 0 og /, der gør ligevægtspunktet (x 0,y0,z0) ustabilt. F får
formen F = [x1,x2]×[y1,y2]×[z1,z2]. Vi betragter nu vektorfeltets skalarprodukt med en indadrettet
normal til F' s overflade. Dette skalarprodukt må forlanges positivt.

(i) Siden x = x2:

0f(x2,y,z)#(-1,0,0)=x-qy
12y- q)
- x>
0, 2) = x2(x2 + y -1 - q)
2(x2+- x
2(1-x

ccxxxii
ccxxxii

Eksempel D, Oregonatoren

når blot x2 > 1 + q.
(ii) Siden z = z2:

f(x,y,z2)#(0,0,-1) = z2 - x  z2 - x2 > 0, når blot z2 > x2.

(iii) Siden y = y2:

/f(x,y2,z)#(0,-1,0) = qy2 + xy2 - 2fz  qy2 - 2fz2 > 0,

når blot y2 > 2fz2/q.
(iv) Siden x = x1:

0f(x1,y,z)#(1,0,0) = qy - x1y + x1(1-x1)  x1(1-x1) > 0,

når blot 0 < x1 < min{q,1}.
(v) Siden z = z1:

f(x,y,z1)#(0,0,1) = x - z1  x1 - z1 > 0, når blot z1 < x1.

(vi) Siden y = y1:

/f(x,y1,z)#(0,1,0) = -qy1 - xy1 + 2fz  -qy1 - x2y1 + 2fz1 > 0,

når blot y1 < 2fz1/(q+x2).

Hermed er vist, at hvis kassen F = [x1,x2]×[y1,y2]×[z1,z2] blot vælges, så siderne opfylder
følgende uligheder 1+q < x2 < z2 < qy2/(2f) og (q+x2)y1/(2f) < z1 < x1 < min{q,1}, da er F
positivt invariant.

På figurerne D1-D3 ses tydeligt en grænsecykel. På fig. D4-D6 ses hvordan en bane nærmer sig
grænsecyklen.
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Øvelser til Eksempel D

Øvelse D1.

Field og Noyes brugte følgende dimensionsløse version af ligningssystemet (2):

x

y

z


s(y xyx(1 qx))
s 1 ( y xy2fz)
w(x z)

Vis, at dette system fås udfra (2) ved passende valg af dimensionsløse variable.

Øvelse D2.

I Torben Smith Sørensens bog, Reaktionskinetik, p.285, findes følgende dimensionsløse version af (2):

0x

y

pz


y xyx(1 qx)
y xy2fz
x z

Vis, at dette system fås udfra (2) ved passende valg af dimensionsløse variable.

Øvelse D3. John Tyson (1979) har foruden den af os her brugte dimensionsløse version af (2) (altså ligningssystemet
(3)) også brugt en anden version, nemlig følgende:

0
x
0´
y
z

µy xyx(1 x)
µy xy2fz
x z

Vis, at dette system fås udfra (2) ved passende valg af dimensionsløse variable.

Øvelse D4. (a) Vis, at betingelsen (13) for f = ½ kan reduceres til 3q2 + 26q - 2 < 0, og dermed til


0 < q < (5 7 - 13)/3


0.076252185.

(b) Lad q = 0.05. Bestem ligevægtspunktet L = (x 0,y0,z0). Bestem v.hj.a. (12) de værdier af
(c) Vis, at for


= 0.1 er AB - C < 0, når




for hvilke g(q, ,0) < 0.


< 0.0995107.

(d) Eftervis, at egenværdierne for Jacobi-matricen i L, når f = ½, q = 0.05,




= 0.1 og


= 0.08 er



1

= -9.74507 og

2,3

= 0.0420847 ± 1.5415i.

(e) Vis, at egenværdierne for Jacobi-matricen i O = (0,0,0) er




1

= 4.00789,



2

= -0.965169 og

3

= -0.0827238.

Øvelse D5. Lad konstanterne i (3) have de i §D.2 givne værdier, d.v.s.


= 5·10-5,


= 2·10-4, q = 8·10-4 og f = 0.5.

(a) Bestem ligevægtspunktet L = (x 0,y0,z0). (b) Vis, at L er ustabilt. (c) Vis, at egenværdierne for Jacobi-matricen


i L er



1

= -2706.97,



2

= 1315.81 og

3

= 0.0889514.


(d) Vis, at egenværdierne for Jacobi-matricen i O = (0,0,0) er



1

= 20000. og

2,3

= -2.5001 ± 1.32269i.
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Figur D1

{x,0,0.4;y,0,-

1.5}
f = 0.5, q = .01,

= .25,

Figur D3



= .25.

{z,0,0.4;y,0,1.5}
Samme konstanter og samme bane som i
fig.D1.
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Figur D2

{x,0,0.4;z,0,0.4}
Konstanter og bane som i fig.D1.

Figur D4

{x,0,0.4;y,0,1.5}
Samme konstanter som fig.D1.
Start i (x,y,z) = (0.2,0.5,0.2).

Figur D6

{z,0,0.4;y,0,1.5}
Samme konstanter og samme start som
i fig.D4.
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{x,z,0,0.4}
Samme konstanter som i fig.D1.
Start i samme punkt som i fig.D4.

EKSEMPEL E
Uppal, Ray & Poores model

E.1. Modelbeskrivelse

I en omrørt tank med gennemstrømning omdannes et stof A til et stof B ved en irreversibel og
exoterm første ordens reaktion. Strømningshastigheden er

F, tankens rumfang er

V.

Koncentrationen af indstrømmende stof A betegnes med a0. Temperaturen af det indstrømmende
er T0. Tanken er i kontakt med en kølekappe med temperatur T1. a0, T0 og T1 holdes konstante.
Koncentrationen af stof A i tanken betegnes med a og temperaturen med T. Hastighedskonstanten for den betragtede reaktion, k(T), antages at opfylde Arrhenius' lov, k(T) = 0kexp(-E/(RT)),
hvor E, k0 og R er positive konstanter. Varmeudviklingen fra reaktionen er Q pr. masseenhed.
Koncentrationerne måles i masse/rumfang. Massebalancekravet giver følgende differentialligning:
da
V
dt

(1)

F(a0 a) Vk0 e

E
RT

a

Energibalancekravet giver:
(2)

V!c

dT
dt

!cF(T0 T)VQk0 e


E
RT

a hA(T T1 )

hvor ! er væskens massefylde, c dens specifikke varmekapacitet, og hvor sidste led
hA(T-T1) skyldes kontakten med kølekappen. hA anses for at være en konstant
(= h # overfladen A).

E.2. Dimensionsløse variable
Lad x = a/a0, y = (T - T0)/b og t* = t/d, hvor b og d er konstanter, som vi bestemmer om et
øjeblik. Vi finder nu
dx/dt* = (d/a0)[F(a0-a)/V - k0exp(-E/(RT))a] = dF/V - dFx/V - dk0x#exp(-E/(R(T0+by)))
Tilsvarende fås
dy/dt* = -dFy/V + dk0Qa0/(b!c)·x·exp(-E/(R(T0+by))) + hAd/(bV!c)(T1-T0) - hAd/(V!c)#y

Vi tager d = V/F og b = RT02/E. Vi sætter y 0 = (T1 - T0)/b, 0 = RT0/E, D = dk0e-1/ (Damköhler
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tallet), B = Qa0/(b!c),  = hAd/(V!c). Idet vi udelader stjernen på t' et, får vi følgende ligningssystem
y

x

dx
dt

1 x Dxe

y

dy
dt

y0 (1)yBDxe

(3)

1


y
y
1




y

Ved denne non-dimensionalisering har vi fulgt Uppal, Ray & Poore, bortset fra, at vi har brugt
x = a/a0, hvor de har brugt x = (a0-a)/a0. Vi sætter nu y * = y/B, og lader 3(y*) = D
exp(By*/(1+0By*)). Bemærk, at T > 0 @ y > -1/0 @ y* > -1/(0B)  -/0.
Vi udelader dernæst stjernen på y´ et. Dermed får systemet formen
x
(4)
y

1 x x3(y)
y0

(1)y  x3(y)

B

som vi skal betragte i området (x,y)  [0,+[×]-/0,+[. For nemheds skyld sætter vi . = 1 + 
og  = y0/B.

I det følgende betragter vi altså systemet

(5)

x

1 x x3(y)

y

 .yx3(y)

Det fysisk relevante område i xy-planen, i hvilket (5) bør studeres, er området
G0 = [0,+[×]-/0,+[. Idet T1 > 0, fås, at y0 > -1/0, hvorfor  = y0/B > -/(B0) = -/0. Altså
følger, at  + ./ 0 > /0 > 0. Da 3(y)  0 for y  -/0+, sætter vi

3(-/0) = 0. Vektorfeltet ses nu let at være indadrettet på G 0´ s to randdele. Altså er G0 positivt
invariant. Det er iøvrigt også ethvert område G = [0,+[×[-/,+[, når blot
 + ./  0.
I det følgende betragter vi systemet (5) i det lukkede område G = [0,+[×[-/,+[ med en funktion
3 og konstanter .,  og /, der tilfredsstiller følgende betingelser:
(i) . > 0 og  + ./  0,

(ii) 3  C1([-/,+[) og 3(y) > 0 for alle y > -/.
(Bemærk, at  og / tillades at være negative).

Uppal, Ray & Poores model

ccxxxvii
ccxxxvii

E.3. Ligevægtspunkter og deres stabilitet og type

Den lodrette isoklin, -isoklinen, er givet ved
(6)

x = h(y) = 1/(1+3(y)).

Det ses, at h er strengt aftagende. Den vandrette isoklin, 0-isoklinen, er givet ved
x = g(y) = (.y - )/3(y).

(7)

Da ligevægtspunkterne skal opfylde både 1 - x - x 3(y) = 0 og  - .y + x3(y) = 0, ses det, at de
også må opfylde
(8)

1 +  - x - .y = 0

d.v.s. at de ligger på linie. Ligevægtspunkterne kan også karakteriseres som skæringspunkterne
mellem linien (8) og enten 0-isoklinen givet ved (7), x = g(y), eller -isoklinen givet ved (6), x
= h(y). Da h(-/)  1 og  + ./  0, ses det, at kurven x = h(y) og linien (8) må skære hinanden
mindst én gang i G. Systemet (5) har altså mindst ét ligevægtspunkt. Med det konkrete udtryk for
3 er det muligt for systemet (5) at have 3 ligevægtspunkter. Se Eks.E1 nedenfor.
Jacobi-matricen for systemet (5) er i punktet (x,y)
J

1 3(y)
3(y)

x3 (y)
.x3 (y)

Vi lader nu (x,y) være et ligevægtspunkt. Vi finder determinanten til
(9) detJ = .(1+3(y)) - x3' (y) =.(1+3(y)) + xh' (y)(1+
3(y))2 = (1+3(y))(.+h' (y)),

hvor vi har udnyttet (6). Bemærk nu, at hældningskoefficienten dx/dy for linien (8) er - .. Heraf
følger, at detJ > 0, hvis kurven x = h(y) skærer linien (8) nedefra og op for voksende y, og detJ
< 0, hvis det er omvendt. Vi ser, at hvis der er mere end ét ligevægtspunkt, og hvis kurven x =
h(y) ikke tangerer linien (8) i noget ligevægtspunkt ("forudsætning om ikke-tangentielle
ligevægtspunkter"), så er hvert andet ligevægtspunkt et saddelpunkt. Hvis ligevægtspunkterne
nummereres efter voksende y-værdi, så er dem med lige numre saddelpunkter.
Sporet af Jacobi-matricen er
(10) SpJ = -1 - . - 3(y) + x3' (y) = -1 -. - 3(y) + x(-h' (y))(1+
3(y))2
= -(1+3(y))(1+h' (y)) -..

Forudsætter vi igen ikke-tangentielle ligevægtspunkter, har vi for dem med ulige numre, at h' (y)
> -.. Heraf følger, at
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SpJ < -(1+3(y))(1-.) - . = (.-1)3(y) - 1.

Hvis derfor enten .  1 eller . > 1 og i ligevægtspunktet 3(y)  1/(.-1), så er dette asymptotisk
stabilt.

Eksempel E1. Vi tager den funktion

, hvormed vi indledte Eksempel E, altså

(y) = D exp(By/(1+ By)).

I det følgende skema har vi angivet ligevægtspunkterne samt Jacobi-matricens egenværdier i disse. I alle tilfælde har vi
taget  =  = 0. I typekolonnen betyder ' Spi' spiralpunkt, ' Sad' saddelpunkt og ' Kn2' knudepunkt med 2 tangentretninger.
Tilføjelsen ' S' eller ' U' betyder henholdsvis stabil og ustabil.

B



D

Ligevægtspunkt

Egenværdier

Type

7

1.5

.05

(.93718,.041882)

-1.0636±.17166i

Spi,S

7

1.5

.093

(.82841,.11439)
(.43505,.37663)
(.22071,.51953)

-.75300±.20630i
.79417, -.63811
-.28789±.1.1217i

Spi,S
Sad
Spi,S

7

1.5

.2

(.058073,.62795)

-1.8768, -10.249

Kn2,S

9

2

.105

(.77858,.11071)
(.49241,.25380)
(.22752,.38624)

-.64579±.39866i
1.0296, -.49209
.27856±1.3268i

Spi,S
Sad
Spi,U

16.2

4

.132

(.59529,.10118)
(.50093,.12477)
(.40380,.14905)

.60833, .26813
2.1353, -.046731
3.1022, .079771

Kn2,U
Sad
Kn2,U

16.2

4

.2

(.12731,.21817)

1.1414±3.9974i

Spi,U

22

4

.082

(.81562,.046096)
(.69508,.076230)
(.067311,.23317)

-.58482±.71121i
1.7994, -.52989
.83132±6.1819i

Spi,S
Sad
Spi,U

22

4

.085

(.063985,.23400)

.48188±6.4568i

Spi,U

Systemet skal studeres i området G0 = [0,+ [×]- 0,+ [, hvor  0 = 1/(  B). Når som i tabellen ovenfor  = 0, da er  0 =
+ , og G0 er derfor den lukkede højre halvplan. Hvis blot  +  

0, så tilhører samtlige ligevægtspunkter for systemet

(5) området G = [0,+ [×[- ,+ [. Området G er, som tidligere nævnt, positivt invariant. Er vi interesseret i
ligevægtspunkter og lukkede baner, behøver vi altså kun studere (5) i området G, hvor
+

0, altså

= - / . Når derfor som her

= 0, kan vi tage

er det mindste tal, der opfylder

= 0. Vi betragter dermed systemet i den lukkede første

kvadrant.
Vi bringer nu en række figurer, der viser baneforløbet for de konstantværdier, der optræder i tabellen ovenfor.

Uppal, Ray & Poores model
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E.4. Eksistens af periodiske løsninger

Lad Ga være mængden indenfor eller på den trekant, der er begrænset af y-aksen og linierne
y = -/ samt x + y = a. Vi vil vise, at hvis a er tilstrækkeligt stor, så er G a positivt invariant. På
y-aksen er vektorfeltet klart indadrettet. På linien y = -/ er feltet opadrettet undtagen i det
tilfælde, hvor  + ./ = 0 og 3(-/) = 0. I det tilfælde består imidlertid linien y = - / af baner. Det
er altså nok at vælge a, så vektorfeltet på linien x + y = a er indadrettet. Skalarproduktet mellem
liniens indad-rettede normal (-1,-1) og vektorfeltet må forlanges at være positivt, d.v.s. -(1+ )
+ x + .y > 0 for alle punkter på trekantens hypotenuse. Indsættes x = a - y, fås forlangendet
a + y(.-1) > 1 + , for alle y  [-/,(1+)/.].

Idet vi skelner mellem .  1 og . < 1, ses, at det er tilstrækkeligt at forlange
(11) a > A = max{(1 + )/., 1++(.-1)/}.

Når a vælges således, gælder det samtidigt, at den del af linien (8), der ligger i G, tilhører G a.
Altså ligger samtlige ligevægtspunkter i G a, når a > A, og dermed også i GA.

De ovenstående overvejelser gælder specielt, når / erstattes af -/.. Heraf følger, at samtlige
ligevægtspunkter og lukkede baner
tilhører området indenfor eller på trekanten begrænset af linierne y = /., x + y = A0 = /. +
max{1,1/.} og y-aksen.
På y-aksen er feltet indadrettet ihvertfald for y < A0. På den den skrå af trekantens sider er
vektorfeltet indadrettet undtagen i et enkelt punkt (et endepunkt). Hvis 3(/.) > 0, så er feltet

indadrettet på linien y = /. undtagen evt. i et endepunkt. Hvis 3(/.) = 0, så består linien y =
/. af baner.

Ved hjælp af disse overvejelser ses det, at ingen ikke-triviel lukket bane kan have kontakt med
trekantens sider. Enhver ikke-triviel lukket bane tilhører altså det indre af trekanten.
Trekantens indre betegner vi med û.

Sætning E1. Hvis systemet (5) har præcis ét ligevægtspunkt i G, og hvis dette er en .-attraktor
(altså frastødende), så har (5) mindst én ikke-triviel lukket bane i G. Enhver sådan bane er
indeholdt i û.
Bevis. Resultatet følger af Sætning 6.7, idet vi gør brug af bemærkningen om û ovenfor.
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Eksempel E2. Vi vender tilbage til Eksempel E1. I de tilfælde hvor der er ét ustabilt ligevægtspunkt er dette en


-

attraktor: Der må altså ifølge Sætning E1 være mindst én ikke-triviel lukket bane i G. På hver af figurerne E7 og E8 ses
da også en lukket bane. Det ser man imidlertid også på fig.E5, hvor der er 3 ligevægtspunkter: 2


-attraktorer

(knudepunkter med 2 tangent-retninger) og 1 saddelpunkt. Endnu mere interessant er det, at der også på fig.E9 ses en
grænsecykel om det ustabile spiralpunkt. Foruden dette er der et stabilt spiralpunkt og et saddelpunkt.

Sætning E2. Lad (x1,y1) være et ligevægtspunkt for systemet (5), og antag, at
(g(y) - x1)(y - y1) > 0 for alle y  ]-/,A0-x1[ med y g y1.
Så har systemet ingen ikke-trivielle lukkede baner i G, og ligevægtspunktet (x 1,y1) er globalt
asymptotisk stabilt i G.

Bemærkning. Forudsætningen om g medfører, at (x 1,y1) er det eneste ligevægtspunkt i G.

Bevis. Vi viser, at følgende funktion er en skarp Lyapunov-funktion for ligevægtspunktet (x 1,y1)
i området û:
V(x,y)

Py

y

3(s) p(s)
ds 
3(s)

x x1 x1 ln

x
x1

hvor funktionen p er givet ved
p(y)

x1
g(y)2

1

for y > /.. Det er klart, at V(x1,y1) = 0. Antagelsen i Sætning E2 giver, at g(y) < x 1 for y < y1,
og det følger også, at g(y) < h(y). For y < y1 fås derfor,at

3(y) - p(y) = 3(y) + 1 - x1/g(y)2 = 1/h(y) - x1/g(y)2 = (g(y)2 - x1h(y))/[h(y)g(y)2] < 0.
De omvendte uligheder gælder for y > y 1 og y < A0 - x1. Det er nu let at se, at V(x,y) > 0 for
(x,y)  û

{(x1,y1)}. Vi udregner V
 , der er givet ved

V(x,y)

Af (5) findes

0V
0V
x

y
0x
0y

Uppal, Ray & Poores model


V(x,y)
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x1
3(y) p(y)
( .yx3(y))  1
(1 x x3(y))
x
3(y)
3(y)1
x1 g(y)
h(y)

x1
g(y)2


x1
g(y)

( g(y))

 1 x1

xx1
g(y)2

x1

1

x

 x1 (13(y))

x
1

2
g(y) x

Da vi har
0V
0x

x1

1
x2

1
g(y)2

og

02 V
0x 2

2

x1
x3

< 0
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ser vi, at V
 antager sin makimale værdi på kurven x = g(y).
Heraf følger, at

V(x,y)


x1 g(y)

x1

h(y)

g(y)

1

(g(y) x1 )(h(y) g(y))
h(y)g(y)

Men udtrykket på højre side er ifølge sætningens antagelse negativ, når blot y g y1.

Hermed er vist, at V er en skarp Lyapunov-funktion i û. Vi slutter, at (x1,y1) er asymptotisk
stabilt.

Beviset for Sætning E2 færdiggøres nu som følger.
Ingen reel funktion af t kan være både periodisk og strengt aftagende. Hvis imidlertid (x(t),y(t))
var en periodisk løsning til systemet (5), så var dens bane indeholdt i û og funktionen
V(x(t),y(t)) ville være strengt aftagende og periodisk, hvis ikke (x(t),y(t)) = (x 1,y1) for alle t.
Altså har systemet (5) ingen ikke-trivielle periodiske løsninger.
Vi kan åbenbart vælge a så stor, at G a indeholder en given startposition (x0,y0)  G. Heraf
følger, at enhver maksimal løsning forbliver i et begrænset og lukket område af G i al fremtid.
Ifølge Poincaré-Bendixsons sætning må grænsemængden for en sådan løsning enten være en
ikke-triviel lukket bane eller ligevægtspunktet. Den første mulighed har vi udelukket. Konklusionen er altså, at ligevægtspunktet er globalt asymptotisk stabilt i G.

Uppal, Ray & Poores model

Figur E1

{x,y,0,2}
B = 7,
= 1.5, D = 0.05.
1 ligevægtspunkt: Stabilt spiralpunkt.

Figur E2

Figur E3

Figur E4

{x,y,0,1}
B = 7,
= 1.5, D = 0.2.
Et ligevægtspunkt: Stabilt knudepunkt med 2 tangentretninger.

Figur E5

{x,y,0,1}
B=16.2, =4, D=0.132. 3 ligevægtspunkter: 2 ustabile knuder m. 2
tang-retn.,1 saddelpkt.Se fig.E6.
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{x,y,0,1}
B = 7,
= 1.5, D = 0.093.
3 ligevægtspunkter: 2 stabile
spiralpunkter,1 saddelpunkt.

{x,y,0,1}
B = 9,
= 2, D = 0.105. 3 ligevægtspunkter: Et stabilt og et ustabilt spiralpunkt og et saddelpunkt.
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Figur E6

{x,.3,.7;y,0,.2}
B = 16.2,
= 4, D = 0.132.
Nærbillede af fig.E5. Alle tre ligevægtspunkter findes på denne figur.

Uppal, Ray & Poores model

Figur E7

{x,y,0,0.5}
B = 16.2,
= 4, D = 0.2.
Et ligevægtspunkt: Ustabilt spiralpunkt. Bemærk grænsecyklen.

Figur E9
0.5}
B=22,
ter: 1
pkt og
cyklen
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Figur E8

{x,0,1;y,0,0.5}
B = 22,
= 4, D = 0.085.
Et ligevægtspunkt: Ustabilt spiralpunkt. Bemærk den lille grænsecykel.

{x,0,1;y,0,-

=4, D=0.082. 3 ligevægtspunkstabilt & 1 ustabilt spiral1 saddelpkt. Bemærk grænseom det ustabile spiralpunkt.

Figur E10

{x,.5,.9;y,0,.1}
B = 22,
= 4, D = 0.082.
Nærbillede af fig.E9.Området omkring
det stabile spiralpunkt og saddelpunktet.

EKSEMPEL F
Autokatalatoren

F.1. Modellen

Modellen er opstillet af P.Gray og S.K.Scott i 1983. I en omrørt tankreaktor med gennemstrømning tænkes at foregå følgende reaktioner
k1
A2B



3B

(kubisk autokatalyse)

k2
B



C

Temperaturen holdes konstant, hvorfor k1 og k2 kan antages at være konstante. De indkommende koncentrationer af A og B er henholdsvis a0 og b0, mens koncentrationerne i tanken
betegnes med a og b. Gennemstrømningshastigheden er konstant og betegnes med F.
Rumfanget af tanken er V.
Massebevarelseskravet giver da følgende system af differentialligninger
da
dt

k1 ab 2 

F
(a a)
V 0

(1)
db
dt

k1 ab 2 k2 b

F
(b b)
V 0

Vi følger Gray og Scott ved indførelsen af dimensionsløse variable: x = a/a0, y = b/b0, t* = t/2,
hvor 2 = 1/[k1a02]. Vi sætter . = 2F/V,  = k22 og  = b0/a0. Hermed fås følgende dimensionsløse system af differentialligninger, idet vi dog udelader stjernen på t' et:
x


dx
dt

y


dy
dt

(2)

xy 2 .(1 x)
xy 2 y.( y)

som vi betragter i den lukkede første kvadrant.
Hvis vi indfører en ny tid t' =.t i (2), så får systemet følgende form (hvor vi skriver t i stedet
for t' ):
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1
xy 2
.

x


1 x

y


 (1

(3)


1
)y xy 2
.
.

Denne form er interessant, idet systemet nu har samme form som systemet (5) i Eksempel E.
Dette eksempels funktion 3 er så givet ved 3(y) = y2/.. De forudsætninger, der i Eksempel E
gøres om funktionen 3, er alle opfyldt, når / tages til 0.

Da forskellen mellem systemerne (2) og (3) kun er den hastighed, hvormed banekurverne
gennemløbes, er der ringe grund til at foretrække det ene system fremfor det andet. Vi holder os
da til systemet (2), som vi skal betragte i den lukkede første kvadrant. Konstanterne . og 
antager vi er positive. Konstanten  er enten positiv eller nul.

F.2. Ligevægtspunkter og 0- og -isoklinerne
-isoklinen for systemet (2) er givet ved
(4)

x = h(y) = ./(. + y2).

0-isoklinen er givet ved
(5)

x = g(y) = [(.+)y - .]/y2 = (.+)/y - (.)/y2,

hvortil dog kommer x-aksen ( y = 0 ), når  = 0. I det tilfælde ses det, at (1,0) er ligevægtspunkt.

For  > 0 har vi åbenbart g(y) < h(y) for små værdier af y, og den omvendte ulighed for store
værdier af y, så også i dette tilfælde har systemet (2) mindst ét
ligevægtspunkt i første kvadrant.

Ligevægtspunkterne er de punkter, der tilfredsstiller ligningerne
(6) -xy2 + .(1-x) = 0 og
xy2 - y + .( - y) = 0.

Ved addition af disse ligninger
ses, at ligevægtspunkterne alle
ligger på linien med ligningen .x

Figur F1.

De lodrette og vandrette isokliner.
= 0.03.
3 ligevægtspunkter.
= 0.1,
= 0.05,
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+ (.+)y = .(1+), der også kan skrives

(7) y = .(z+)/(.+), hvor z = 1 - x.

z er omsætningsgraden for stof A. Ved indsættelse af y fra (7) i den første af ligningerne i (6)
fås følgende ligning:
(8) (1-z)(z+)2 = !z, hvor ! = (.+)2/..
Ligevægtspunkterne kan bestemmes ved løsning af (8), hvorved z (og dermed x = 1 - z)
bestemmes. Herefter kan y bestemmes af (7). Ligning (8) er en trediegradsligning, og har som
sådan mindst én reel rod og højst tre. Det ses, at z = 0 er løsning, hvis og kun hvis  = 0. Iøvrigt
ses det, at intet z udenfor intervallet ]0,1[ kan være løsning til (8).
Vi udskyder den videre diskussion af antallet af ligevægtspunkter samt af deres stabilitet og type
til afsnit F.4. og F.5.
Bemærk, at første kvadrant er positivt invariant. Når  = 0, består x-aksen af baner, da
vektorfeltet på x-aksen overalt er parallelt med denne.

F.3. Eksistens af periodiske løsninger

Lad Ka være mængden indenfor eller på den trekant OAB, der er begrænset af x-aksen, y-aksen
og linien x + y = a. Vi vil vise, at hvis a er tilstrækkeligt stor, så er K a positivt invariant. På

y-aksen er vektorfeltet klart indadrettet. På x-aksen er dette tilfældet, hvis  > 0. Hvis  = 0, så
består x-aksen af baner. Det er altså nok at vælge a, så vektorfeltet på linien x + y = a er
indadrettet. Skalarproduktet mellem liniens indadrettede normal
(-1,-1) og vektorfeltet må forlanges at være positivt, d.v.s.
-.(1+) + .x + (.+)y > 0.
Idet vi på linien har
.x + (.+)y  .x + .y = .a,

ses det, at det er tilstrækkeligt at vælge a > 1 + .

Da ligevægtspunkterne alle ligger på linien med ligningen .x + (.+)y = .(1+), ses det, at når

a > 1 + , tilhører de alle Ka. Enhver lukket bane og ethvert ligevægtspunkt tilhører altså K a for
alle a > 1 + . Dermed tilhører de også K1+ .

I konsekvens af den positive invarians af trekanten Ka for a > 1 +  fås følgende sætning:
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Sætning F1. Hvis systemet (2) har præcis ét ligevægtspunkt i den lukkede første kvadrant, og
hvis dette er en .-attraktor (altså frastødende), så har (2) mindst én ikke-triviel lukket bane i
første kvadrant, og enhver sådan er indeholdt i K1+ .
Bemærkning. Forudsætningerne i sætningen kan ikke opfyldes, når  = 0.
Bevis. Resultatet følger af Sætning 6.7.

Sætning F2. Lad (x1,y1) være et ligevægtspunkt for systemet (2), og antag, at
(g(y) - x1)(y - y1) > 0 for alle y  ]0,1+[ og y g y1.
Så har systemet ingen ikke-trivielle lukkede baner i første kvadrant, og ligevægtspunktet (x 1,y1)
er globalt asymptotisk stabilt i første kvadrant.

Bemærkning. Forudsætningen om g medfører, at (x 1,y1) er det eneste ligevægtspunkt i første
kvadrant, og det ses, at sætningens forudsætninger ikke kan opfyldes, når  = 0.
Bevis.

Beviset for Sætning E2 i Eksempel E kan overtages i sin helhed, når vi går ud fra

systemet (3) i stedet for systemet (2). De to systemer har samme banekurver. I beviset for
sætningen er her 3(y) = y2/., og vi behøver kun vise, at funktionen V(x,y) givet i beviset for
Sætning E2 er en Lyapunov-funktion for (x,y)  K1+ , d.v.s. vi behøver kun at betragte y < 1 +


.

F.4. Diskussion af antallet af ligevægtspunkter

Vi så i (8) i afsnit F.2., at ligevægtspunkterne (x,y) er bestemt ved ligningen
(1-z)(z+)2 = !z, hvor ! = (.+)2/.,

og hvor z = 1 - x, og y er givet ved (7). Ligningen kan omskrives til f(z) = !, hvor funktionen
f er givet ved
(9)

f(z) = (1/z - 1)(z + )2 for z  ]0,1].

Autokatalatoren

Figur F2.

Da
= 0.15 > 1/8, er f
aftagende. 1 ligevægtspunkt uanset
værdien af
og .


Figur F3.
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= 0.07. For passende
valgte værdier af
og
er der 3
ligevægtspunkter.








Tilfældet  > 0
Da vi senere vil undersøge tilfældet  = 0, antager vi nu, at  > 0. Vi ser, at f(z)  + for z 
0+ og, at f(1) = 0. Da det også er klart, at f(z)  0 for alle z  ]0,1], ser vi, at værdimængden
for f er [0,+[. For den afledede af f finder vi,
2
(10) f' (z) = [-2z
+z-](z+)/z2 for z > 0.
2
Fortegnet for f' (z) afgøres altså af fortegnet for andengrads-polynomiet p(z) = -2z
+ z - .

Diskriminanten af p(z) er 1 - 8. Det følger, at f er strengt aftagende, når   1/8, i hvilket
tilfælde systemet (2) altså har ét ligevægtspunkt uanset valget af . og .

Lad nu  < 1/8. Dermed er der to værdier af z, for hvilke f' (z) = 0, nemlig
(11) z± = [1 ± (1-8)]/4.

f er strengt voksende i intervallet [z-,z+] og strengt aftagende i hvert af intervallerne ]0,z-] og
[z+,1]. Lad !± = f(z±), så ser vi, at for !  ]!-,!+[ har systemet (2) 3 ligevægtspunkter, og for !

 ]0,!-[ F ]!+,+[ har systemet 1 ligevægtspunkt. For ! = !± er der 2 ligevægtspunkter. !± =
f(z±) kan findes på følgende måde. Vi har

f(z) = -z2 + (1-2)z + 2 - 2 + 2/z.

Da z = z± opfylder ligningen 2z2 - z +  = 0 fås

f(z) = (½-2)z + 5/2 - 2 + 2/z,

hvoraf følger, idet z = z±, at

(12) !± = [1 ± (1-8)3/2]/8 + (5/2 - ).

Vi erindrer om, at ! = (.+)2/.. For fastholdt . er ! altså en voksende funktion af .
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Løsningerne ± til ligningen !± = (.+)2/. er givet ved

±(.,) = [.!±]½ - . = (.{[1 ± (1-8)3/2]/8 + (5/2 - )})½ - ..

Se fig.F4. Resultatet af overvejelserne ovenfor er da følgende:
(a) For   1/8 er der 1 ligevægtspunkt uanset . og .
(b) For 0 <  < 1/8 er der

(i) 1 ligevægtspunkt, når   ]0,-[ F ]+,+[,

(ii) 3 ligevægtspunkter, når   ]-,+[,

(iii) 2 ligevægtspunkter, når  = ±.

Figur F4.
for fast


Grafer af ±( , ) som funktion af
. Her er taget
= 0.1.








Tilfældet  = 0
Som tidligere bemærket er (x,y) = (1,0) ligevægtspunkt, svarende til, at z = 0 er løsning til
ligningen (8). Når !  1/4, har denne ligning også rødderne z = ½ ± (1/4 - !)½. Heraf følger så,
at vi har

(i) 1 ligevægtspunkt, når  > .(½ - .),

(ii) 3 ligevægtspunkter, når  < .(½ - .),

(iii) 2 ligevægtspunkter, når  = .(½ - .).
Vi ser, at resultaterne (i)-(iii) fås af de tilsvarende resultater for  > 0 ved blot at sætte  = 0, idet
vi bemærker, at - < 0 i dette tilfælde.

Autokatalatoren
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F.5. Stabilitet og type af ligevægtspunkterne

Jacobi-matricen for systemet (2) findes til
J

(.y 2 )
y2

2xy
2xy (.)

Da karakterligningen kan skrives 2 - SpJ· + detJ = 0, finder vi sporet SpJ og determinanten
detJ. Lad (x,y) være et ligevægtspunkt. Så har vi umiddelbart, at
detJ = (.+y2)(.+) - 2.xy og SpJ = 2xy - 2. -  - y2.
Ved hjælp af (7) og (8) finder vi
y2 = .z/(1-z) og xy = (.+)z/(z+).
Hermed kan detJ og SpJ skrives som følger
(13) detJ = .(.+)[2z2-z+]/[(1-z)(z+)] og
(14) SpJ = [-(.+)z2 + ((.+)+)z - (2.+)]/[(1-z)(z+)].
Det ses af (13) og (10), at detJ og f' (z) har modsat fortegn. Når der er 3 ligevægtspunkter
(x1,y1), (x2,y2) og (x3,y3), med x1 < x2 < x3, så gælder for det midterste (x 2,y2), at f' (z
2) > 0. For
dette ligevægtspunkt er altså detJ < 0: Punktet er et saddelpunkt. De to andre ligevægtspunkter
har detJ > 0. Deres stabilitet og type afgøres på sædvanlig vis af sporet og diskriminanten for
karakterligningen.
Vi skal ikke gøre noget forsøg på i det generelle tilfælde at give kriterier udtrykt ved .,  og .

Vi indskrænker os til specialtilfældet  = 0. Nedenfor har vi dog i en tabel givet nogle numeriske
eksempler.
I tilfældet  = 0 har vi, at Jacobi-matricen i ligevægtspunktet (1,0) er diagonalmatricen J =
diag{-.,-(.+)}. Dette ligevægtspunkt er altså et asymptotisk stabilt knudepunkt med to

tangentretninger. Når  < .(½ - .) er der, som vi så i sidste afsnit, 2 ligevægtspunkter foruden
(1,0). Af (13) og (14) fås i dette tilfælde
detJ = .(.+)[2z-1]/(1-z) og SpJ = [-(.+)z + ]/(1-z).
Som i det generelle tilfælde er det midterste af de tre ligevægtspunkter (det der har z < ½) et

saddelpunkt. Det sidste ligevægtspunkt har z = ½ + (1/4 - !), og har dermed positiv
determinant. Endvidere gælder, at SpJ < 0, hvis og kun hvis enten  < . eller !2 < . Punktet

er altså i disse tilfælde asymptotisk stabilt. Hvis både   . og !2 > , så er sporet positivt, og
punktet er dermed en .-attraktor (frastødende). For at afgøre dette punkts type må vi betragte
karakterligningens diskriminant D = (SpJ)2 - 4detJ. Det viser sig dog, at selv i dette specialtilfæl-
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de blver udtrykket for D en ret kompliceret funktion af . og . Man kan dog ret let ved at
betragte tilfældet . =  forvisse sig om, at ligevægtspunktet (som i dette tilfælde eksisterer, når

. < 1/16) både kan være et knudepunkt med to tangentretninger (  = . < 9/400) og et spiralpunkt
( 1/16 >  = . > 9/400). For  = . = 9/400 er det et knudepunkt med én tangentretning.

Vi bringer her en tabel i hvilken ligevægtspunkterne og Jacobi-matricens egenværdier er angivet
for forskellige værdier af . De to andre parametre er holdt faste: . = 0.0045 og  = 0.07. De
i afsnit F4 givne funktioner ±(.,) har for disse valg af . og  værdierne: +(.,) = 0.03413
og -(.,) = 0.02961. I tabellen er angivet 3 -værdier, der ligger mellem disse værdier. For disse
værdier af  har systemet 3 ligevægtspunkter.


Ligevægtspunkt

Egenværdier

Type og Stabilitet

0.040

(.98315, .00878)

-.02717, -.00464

Knude(2),Stabil

0.033

(.96743, .01231)
(.73019, .04078)
(.44238, .07531)

.01327, -.00507
-.00206, .01794
.0066, .01236

Knude(2),Stabil
Saddelpunkt
Knude(2), Ustab

0.032

(.96229, .01328)
(.78657, .03494)
(.39114, .0837)

-.01011, -.0055
-.00252, .01527
.00873 ± .007i

Knude(2),Stabil
Saddelpunkt
Spiral,Ustabil

0.030

(.93956, .01701)
(.88084, .02467)
(.3196, .09788)

-.00366 ±.00282i
-.00287, .00673
.00699 ± .01246i

Spiral, Stabil
Saddelpunkt
Spiral,Ustabil

0.029

(.29156, .10457)

.00602 ± .01437i

Spiral,Ustabil

0.025

(.20561, .13186)

.00142 ± .01999i

Spiral,Ustabil

0.024

(.18851, .13918)

5.08·10-5 ± .021i

Spiral,Ustabil

.0239

(.18687, .13993)

-9.2·10-5 ± .021i

Spiral, Stabil

0.023

(.17268, .14683)

-.00143 ±.02206i

Spiral, Stabil

0.020

(.13153, .17237)

-.00668 ±.02428i

Spiral, Stabil

0.015

(.07926, .22863)

-.02001 ±.02331i

Spiral, Stabil

0.010

(.04237, .31892)

-.0747, -.01899

Knude(2),Stabil

I de følgende figurer ses banekurver, med parameterværdier taget fra tabellen. Det bør bemærkes,
at det kun er den ene parameterværdi (nemlig ), der ændres. Parameterværdierne er valgt så
figurerne giver et indtryk af, hvilke ændringer, der kan ske i faseportrættet, når en af systemets
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parametre ændres:
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Figur F5

{x,0,1.5;y,0,1}
= 0.040,
= 0.0045,
= 0.07.
Stabilt knudepunkt m. 2 tang.




Figur F6

{x,0,1.2;y,0,0.5}
=0.033, =0.0045, =0.07. 1 stabil,
1 ustabil knude m. 2 tang.,1 saddel.






(a) Ét ligevægtspunkt kan blive til flere som fra fig.F5 til fig.F6, eller den modsatte vej som fra
fig.F7 til fig.F8.
(b) Et knudepunkt kan blive til et spiralpunkt som fra fig.F6 til fig.F7., eller den modsatte vej
som fra fig.F11 til fig.F12.
(c) En lukket bane kan opstå som ved overgangen fra fig.F7 til fig.F8. Den modsatte vej opstår
en lukket bane ved overgangen fra fig.F10 til fig.F9. Her er tale om en Hopf-bifurkation, der
ifølge tabellen ovenfor sker for en værdi af  mellem 0.0239 0.0240.

Figur F7

{x,0,1.2;y,0,0.5}
= 0.030,
= 0.0045,
= 0.07.
1 stabilt og 1 ustabilt spiralpunkt
samt et saddelpunkt.






Figur F8

{x,0,1;y,0,0.7}
= 0.029,
= 0.0045,
= 0.07.
Ét ligevægtspunkt: Ustabilt spiralpunkt. Bemærk grænsecyklen.
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Figur F9

{x,0,1;y,0,0.7}
= 0.025,
= 0.0045,
= 0.07.
Ét ligevægtspunkt: Ustabilt spiralpunkt. Grænsecykel. Én bane nærmer
sig udefra, én indefra.

Figur F10

Figur F11

Figur F12





{x,y,0,0.5}
= 0.015,
= 0.0045,
= 0.07.
Ét ligevægtspunkt: Stabilt spiralpunkt.
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{x,0,1;y,0,0.7}
= 0.023,
= 0.0045,
= 0.07.
Ét ligevægtspunkt: Stabilt spiralpunkt.




{x,y,0,0.5}
= 0.010,
= 0.0045,
= 0.07.
Ét ligevægtspunkt: Stabilt knudepunkt med 2 tangentretninger.




cclvi

Eksempel F, Autokatalatoren

Øvelser til Eksempel F

Øvelse F1.

Angiv overgangsformlerne mellem systemet (1) og systemet (3).

Øvelse F2.

Betragt i stedet for kubisk autokatalyse, som vi har behandlet i dette eksempel, følgende reaktionsskema

k1
AB



2B

(kvadratisk autokatalyse)

k2
B



C

Reaktionerne tænkes også i dette tilfælde at foregå i en omrørt tankreaktor med gennemstrømning.
(a) Opstil differentialligningerne (1)2 og (2)2 svarende til (1) og (2).
(b) Find ligevægtspunkter. Afgør deres stabilitet og type.
(c) Vis v.hj.a. Dulac-funktionen

(x,y) = 1/y, at systemet (2)2 ikke har nogen ikke-triviel lukket bane i første kvadrant.

(d) Vis, at der findes positivt invariante mængder K a som i eksemplet ovenfor. Formulér en sætning analog med Sætning
F1.

Øvelse F3. Betragt følgende reaktionsskema

k1
AB



2B

(kvadratisk autokatalyse)

B

(ukatalyseret omdannelse)

k2
A


k3

B



C

Reaktionerne tænkes som ovenfor at foregå i en omrørt tankreaktor med gennemstrømning.
(a) Opstil differentialligningerne for systemet. Skriv dem dernæst på dimensionsløs form.
(b) Bestem ligevægtspunkter og afgør disses stabilitet og type.
(c) Undersøg, om der findes ikke-trivielle lukkede baner.

EKSEMPEL G
Tre simple epidemimodeller

G.1. Model 1 (Kermack & McKendrick, 1927)

I en befolkning af konstant størrelse N betegner M(t) antallet af de for en smitsom sygdom
modtagelige individer, I(t) betegner antallet af inficerede, og R(t) betegner antallet af raske,
der har været syge , men nu antages at være immune.
Kermack & McKendrick' s model er da

(1)

M
I
R

rMI
rMI aI
aI

hvor r og a er positive konstanter.
Ved addition af de tre ligninger i (1) fås, at
(d/dt)[M + I + R] = 0.
Det følger altså af modellen, at M + I + R = konstant = N, men det var jo også meningen.
Modellen kan godt anvendes selv når man kan dø af sygdommen, idet de døde da (lidt kynisk)
henregnes under kategorien af raske og immune. Vi kan åbenbart nøjes med at betragte de to
første ligninger i (1), idet R(t) dernæst kan findes som
R(t) = N - M(t) - I(t).
Vi betragter altså i den lukkede første MI-kvadrant systemet
(2)

M
I

rMI
rMI aI

I fig.G1 er 0-isoklinerne og -isoklinerne
indtegnet. Vi bemærker, at M-aksen består af
ligevægtspunkter. Første kvadrant indeles af
isoklinerne i to maksimale monotoniområder,
A og B. Område B er åbenbart positivt invariant. Vektorfeltets retning (I-komponent
negativ) umuliggør en løsning (M(t),I(t)) med
I(t)  +. Sætning 3.4 viser da, at enhver
maksimal løsning, der starter i område B, må

Figur G1
De vandrette og lodrette isokliner samt
vektorfeltets retning for systemet (2).
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konvergere mod et af ligevægtspunkterne på liniestykket [0,a/r[. (Vi erindrer her om, at i
definitionen af begrebet monotoniområde er forlangt, at det er åbent, Definition 3.2). For en
maksimal løsning (M(t),I(t)), t  ]a,b[, der starter i monotoniområdet A, er der under hensyn til
vektorfeltets retning a priori to muligheder (iflg. Sætning 3.4): Enten forlader løsningen område
A gennem linien M = a/r, hvorefter løsningen ankommer til område B, eller også gælder, at
I(t)  + og M(t)  M1 for t  b-, hvor M1  a/r. Den sidste mulighed er imidlertid udelukket,
idet vi ved addition af ligningerne i (2) ser, at
(d/dt)[M + I] = -aI < 0,
d.v.s. at M(t) + I(t) er aftagende. En anden måde at vise det samme på er ved at vise, at området
indenfor enhver trekant, der har to af sine sider liggende på akserne og den tredie på linien M +
I = konstant = k, er positivt invariant. Det eneste, der skal vises, er, at vektorfeltet på linien
M + I = k er rettet ind i trekanten. Men idet en indadrettet normal til linien er (-1,-1), er dette
tilfældet, hvis og kun hvis (-1,-1)#( -rMI, rMI-aI ) > 0, altså hvis og kun hvis aI > 0. Den sidste
ulighed er opfyldt bortset fra i det ene endepunkt, som imidlertid er et ligevægtspunkt: Ingen
løsning slipper ud der.

Konklusionen på vore overvejelser er da, at enhver maksimal løsning, der starter i den åbne første
kvadrant, konvergerer mod et af ligevægtspunkterne på liniestykket [0,a/r[.
Men det er naturligvis vigtigt at vide hvilket ligevægtspunkt, det drejer sig om.
Det fremgår af undersøgelsen ovenfor, at enhver banekurve i den åbne kvadrant er grafen for en
funktion I = I(M). Fra (2) fås, at
dI/dM = I/M
 = -1 + a/(rM),
Denne differentialligning kan umiddelbart integreres. Vi finder
I = -M + (a/r)ln M + konstant.
Hvis begyndelsesværdierne af M og I til tiden t = 0, er henholdsvis M 0 og I0 (begge > 0),
fås altså
(3)

I + M - (a/r)ln M = I0 + M0 -(a/r)ln M0.

Af (3) ses, at det ligevægtspunkt (M ,0), som (M(t),I(t)) konvergerer mod for t  +, er givet
ved ligningen
(4)

M - (a/r)ln M = I0 + M0 - (a/r)ln M0.

Det er en konsekvens af (3), at M > 0. Når sygdommen dør ud er der altså stadig modtagelige
individer, der ikke har haft sygdommen.
G.2. Model 2

Epidemimodeller
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Vi betragter igen en befolkning af konstant størrelse N, og lader M(t) betegne antallet af de for
en smitsom sygdom modtagelige individer og I(t) antallet af inficerede. I denne model antages
det, at man efter at være blevet rask ikke er immun overfor sygdommen. Der er derfor kun to
befolkningsgrupper. I den simple model, der beskriver denne situation, er differentialligningerne
(6)

M
I

rMIaI
rMI aI

hvor r og a er positive konstanter.
Vi ser, at d/dt (M + I) = 0, således at M(t) + I(t) = konstant = N, som måtte forventes. Vi kan
derfor eliminere M fra ligningssystemet (6), hvorved vi får
(7)

I = I(rN - a - rI)

som er den logistiske ligning. Denne ligning kan løses ved separation af de variable, og det gør
vi nedenfor. Men først foretager vi en kvalitativ analyse på faselinien. Ligevægtspunkterne er I
= 0 og I = N - a/r. Vektorfeltets retning på faselinien viser umiddelbart, at der gælder:
(a) Når N > a/r, er 0 ustabil (frastødende) og N-a/r er asymptotisk stabil.
(b) Når N < a/r, er 0 asymptotisk stabil. (N-a/r er nu negativ og derfor uinteressant i den givne
situation, men punktet er ustabil).
(c) Når N = a/r falder de to ligevægtspunkter sammen. Ligevægtspunktet er asymptotisk stabilt
fra højre (men frastødende fra venstre).
Ved separation af de variable i (7) fås
(8)

kI0

I(t)

I0 (k I0 )e

rkt

når k

N

a
g0
r

og når k = 0, fås
(9)

I(t)

I0
1rI0 t

Af (8) og (9) kan opførslen af I(t) for t  + også aflæses.

G.3. Model 3. En Gonorré-model

Vi betragter en befolkning af konstant størrelse bestående af N1 mænd og N 2 kvinder. Alle er

cclx

Eksempel G, Tre simple epidemimodeller

seksuelt aktive og heteroseksuelle. Med I1(t) betegnes antallet af de af gonorré inficerede mænd
og med M1(t) de raske mænd. Med I 2(t) og M2(t) betegnes de tilsvarende størrelser for
kvinderne. Der er ingen immunitet mod sygdommen.
I den simple model antages følgende differentialligningssystem at beskrive udviklingen i tiden:
M1
I1
M2
I

(10)

2

r1 M1 I2 a1 I1
r1 M1 I2 a1 I1
r2 M2 I1 a2 I2
r2 M2 I1 a2 I2

hvor r1, r2, a1 og a2 er positive konstanter.
Vi ser, at d/dt (M1 + I1) = 0, altså som ventet er M1(t) + I1(t) = konstant = N1. Tilsvarende
gælder, at M2(t) + I2(t) = konstant = N2. Hermed kan M1 og M2 elimineres, og vi får ligningssystemet
(11)

I1
I

r1 (N1 I1 )I2 a1 I1
r2 (N2 I2 )I1 a2 I2

2

Med x = I1/N1 og y = I2/N2 fås systemet
(12)

x

y


.(1 x)y a1 x
(1 y)x a2 y

hvor . = N2r1 og  = N1r2 er positive konstanter.
Ligevægtspunkterne for systemet (12) findes til O = (0,0) og
L

. a1 a2

(a1 .)

,

. a1 a2
.(a2 )

. Dette sidste

punkt L er kun interessant, hvis . > a1a2.
I fig.G2 er tegnet de lodrette og vandrette isokliner samt vektorfeltets retning for de to tilfælde
(a) . > a1a2 og (b) .  a1a2.
Læsere n anmodes nu om at færdiggøre analysen
af Model 3 ved at regne Øvelse G2-G6.
Figur
G2(a)


> a1a2. Vandrette og lodrette
isokliner. Vektorfeltets retning.

Epidemimodeller
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Øvelser til Eksempel G

Øvelse G1. Modificér Model 1 på følgende måde: Antag,
at man i stedet for at blive immun overfor sygdommen får
den tilbage med en vis hyppighed givet ved bR(t), hvor b
er en positiv konstant. De nye ligninger er da

Figur
G2(b)

rMI
 a1a2. De vandrette og lodrette
isokliner.
rMI
aIbR Vektorfeltets retning.
aI bR

M
I
R

(5)

hvor r, a og b er positive konstanter.
Gennemfør en analyse som for Model 1. Specielt interessant er det, hvad der sker i det lange løb. Skeln mellem om den
samlede befolkningsstørrelse N er større end, mindre end, eller lig med (a+b)/r.

Øvelse G2.

Brug fig.G2 til at vise, at enhver maksimal løsning til (12), (x(t),y(t)), der starter i området

[0,1]×[0,1]\{(0,0)} er defineret for alle t



0 og konvergerer mod L for t



+

i tilfælde (a) og mod O i tilfælde

(b).

Øvelse G3.

(a) Vis, at (12) har en retlinet banekurve y =  x, hvis og kun hvis



+ a1 =

(b) Hvor mange maksimale banekurver ligger i bekræftende fald på halvlinien y = x, x

Øvelse G4.

+ a2.
0?

Find Jacobi-matricen for (12) i ligevægtspunkterne O og L, og afgør om muligt deres stabilitet og type.

(For L' s vedkommende kun, når det ligger i første kvadrant).

Øvelse G5.



Betragt (12) i tilfældet (b)

Tegn resten af fig.G2 (b), dels for

 

< a1a2, dels for

 

retlinede løsninger, se Øvelse G3). Hermed er altså



.



 

= a1a2. Afgør om O er stabil, når

Øvelse G6. Betragt (12) i hele R2. Antag, at vi har både

(a) Find x(t) udtrykt ved x0 = x(0) og



a1a2, men uden restriktioner på x og y, d.v.s. for (x,y)

 

= a2 og



= a1a2 (så L = O), og også
= a1.



R2.

= a1a2.

+ a1 =



+ a2 (så vi har
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(b) Angiv også definitionsintervallet for løsningen.

EKSEMPEL H
Sal' nikovs termokinetiske Oscillator

H.1. Modellen

I en omrørt tank foregår følgende reaktioner
k0
P



A

k
A  B

Første reaktion antages at forløbe uden energiudvikling eller energiforbrug, og k0 antages at være
uafhængig af temperaturen. Derimod antages anden reaktion at foregå under varmeudvikling, og
k antages at være temperaturafhængig, k = k(T), hvor vi skal antage, at denne afhængighed er
givet ved Arrhenius' lov

(1)

k

k(T)

ka e

E
R

1
T


1
T

hvor ka, E, R (gaskonstanten) og Ta (omgivelsernes temperatur) er konstanter.
Vi skal antage, at stoffet P er tilstede i så stor mængde, at dets koncentration (p) kan anses for
konstant. Vi antager, at systemets nedkøling er proportional med T - Ta. Vi lader V betegne
tankens rumfang, a koncentrationen af stof A, c dets specifikke varmekapacitet, ! dets
massefylde, Q den varme, der udvikles pr. masseenhed og tidsenhed og hA er en proportionalitetskonstant (h gange overfladearealet).

Hermed finder vi af kravet om massebevarelse:
(2)

da
dt1

k0 p k(T)a

Energibalancekravet giver:
(3)

d
(V!cT)
dt1

QVk(T)a hA(T T a )
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Vi indfører følgende dimensionsløse variable:
QE

x

!cRTa2

E

a, y

RTa2

hA
t
!cV 1

(T Ta ), t

Hermed fås af (2) og (3) følgende ligningssystem:
x

dx
dt

µ xe

y

dy
dt

xe

(4)

y
1


y

y
1


y


y

hvor der optræder tre dimensionsløse konstanter:
0

RT a
E

!cVka

, 

hA

k0 pVQE

og µ

hART a2

Vi betragter nu i første kvadrant systemet
(5)

x

µ x3(y)

y

x3(y) y

hvor vi ser, hvor langt vi kan komme uden at bruge det konkrete udtryk for 3:
(6)

3(y)

e

y
1




y

Sammenlign dette eksempel med Eksempel E, hvor reaktionerne sker i en omrørt tankreaktor med
gennemstrømning.
Vi skal gøre følgende generelle forudsætning om funktionen 3:
(i) 3 er kontinuert på det lukkede interval [0,+[ og differentiabel på det åbne interval ]0,+[.
(ii) 3(y) > 0 for alle y  0.

Sal' nikovs oscillator
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H.2. Ligevægtspunkter

Disse er skæringspunkterne mellem -isoklinen, som er givet ved x = µ/3(y), og 0-isoklinen,
som er givet ved
(7)

y
 g(y)
3(y)

x

Hermed er også g defineret. Den får vi brug for i det følgende. Ved løsning af de to ligninger,
ser vi, at der er præcis ét ligevægtspunkt i første kvadrant, når µ  0, og det betegner vi (x0,y0).
Her er y0 = µ, og x0 = y0/3(y0). Se Fig. H1. Når µ < 0 er der ingen ligevægtspunkter i første
kvadrant. I det følgende forudsætter vi, at µ  0.

H.3. Ligevægtspunktets stabilitetsforhold

Jacobimatricen findes til

(8)

J

3(y0 )

x0 3 (y0 )

3(y0 ) x0 3 (y0 ) 1

Determinanten er detJ = 3(µ), altså positiv.
Sporet kan skrives

SpJ = -3(µ) - 1 +

µ3' (µ)/
3(µ).
Stabiliteten af ligevægtspunktet afhænger nu
udelukkende af sporets fortegn, da determinanten
under vore generelle forudsætninger er positiv.

Figur H1
De vandrette og lodrette isokliner
for systemet (5). Vektorfeltets
retning.
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H.4. Eksistens af periodiske løsninger

Sætni ng H1. Hvis ligevægtspunktet (x 0,y0) er
ustabilt, så har systemet (5) mindst én grænsecykel, og denne er indeholdt i mængden
G

µ
(x,y) 0 < x <
3(0)

 y > 0  xy <

Figur H2
Området indenfor trapezet OABC er
positivt invariant.

Bevis. Vi henviser til Fig. H2, hvor vi har indtegnet 0- og -isoklinerne samt vektorfeltets
retning enkelte andre steder. Vi viser, at området G indenfor trapezet OABC er positivt
invariant. Resultatet følger så ved benyttelse af Poincaré-Bendixsons sætning, idet det i dette
tilfælde kan vises, at hvis ligevægtspunktet er ustabilt, så er det ikke grænsepunkt for nogen
maksimal løsning (ud over sig selv).
For at vise, at G er invariant, behøver vi blot vise, at vektorfeltet på liniestykket BC peger ind
i G. Linien gennem B og C har ligningen x + y = µ(1 + 1/3(0)), altså er en i G indadrettet
normal (-1,-1). Vektorfeltet peger derfor ind i G, hvis og kun hvis
( 1, 1)#(µ x3(y),x3(y) y) > 0
der giver den simple betingelse y > µ = y0. Da den sidste ulighed netop er opfyldt på liniestykket
BC (pånær i B, hvor der gælder lighedstegn), er Sætning H1 hermed bevist.

Beviset for invariansen af G viser, at ethvert trapez af formen
(10)

Ga

(x,y) 0  x  a  y  0  xy  µa

er positivt invariant, når blot a  µ/3(0).

Dernæst nogle negative resultater.

.
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Sætning H2. Antag, at (g(y) - g(µ))(y - µ) > 0 for alle y  ]0,A-g(µ)[ med y g µ, hvor A =
µ(1 + 1/3(0)).
Så har systemet ingen ikke-trivielle lukkede baner i første kvadrant, og ligevægtspunktet (x 0,y0)
= (g(µ),µ) er globalt asymptotisk stabilt i første kvadrant.

Bevis. Vi viser, at følgende funktion er en skarp Lyapunov-funktion for ligevægtspunktet (x 0,y0)
i området G:
V(x,y)

Pµ

y

3(s) p(s)
x
ds  x x0 x0 ln
3(s)
x0

hvor funktionen p er givet ved
p(y)

x0 µ
g(y)2

for y > 0. Det er klart, at V(x0,y0) = 0. Antagelsen i Sætning H2 giver, at g(y) < g(µ) = x 0 for
y < µ = y0, og det følger også, at g(y) < h(y). For y < y0 fås derfor,at
3(y) - p(y) = 3(y) - x0µ/g(y)2 = µ[1/h(y) - x1/g(y)2] = µ[g(y)2 - x0h(y)]/[h(y)g(y)2] < 0.
De omvendte uligheder gælder for y > y 0 og y < A - x0. Det ses nu let, at V(x,y) > 0 for (x,y)
G

{(x0,y0)}. Vi udregner V
 , der er givet ved

V(x,y)

Af (5) findes

0V
0V
x

y
0x
0y
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x
3(y) p(y)
( yx3(y))  1 0 (µ x3(y))
3(y)
x


V(x,y)

µ y

 µ y

x0 µ
g(y)
x0 µ
g(y)

x0 3(y) x0 µ
x0 3(y)

x
1

2
g(y) x

µ yx0 3(y) 1

µ
y

(µ y) 1

x0 3(y)
y

(y µ)(g(y) x0 )
g(y)

hvor vi har brugt, at størrelsen
x
1

2
g(y) x

er mindst mulig, når x = g(y). Vi ser af antagelsen i sætningen, at V
 (x,y) < 0, når blot y g y0.
Hvis y = y0, men x g x0, så findes af regningerne ovenfor, at

V(x,y
)
0

2µ µ

x x0

x0 x

< 0

Hermed er vist, at V er en skarp Lyapunov-funktion i G. Vi slutter, at (x0,y0) er asymptotisk
stabilt.

Beviset for Sætning H2 færdiggøres nu som følger.
Ingen reel funktion af t kan være både periodisk og strengt aftagende. Hvis imidlertid (x(t),y(t))
var en periodisk løsning til systemet (5), så var dens bane indeholdt i G og funktionen
V(x(t),y(t)) ville være strengt aftagende og periodisk, hvis ikke (x(t),y(t)) = (x 0,y0) for alle t.
Altså har systemet (5) ingen ikke-trivielle periodiske løsninger.
Vi kan åbenbart vælge a så stor, at G a indeholder en given startposition. Heraf følger, at enhver
maksimal løsning forbliver i et begrænset og lukket område af første kvadrant i al fremtid. Ifølge
Poincaré-Bendixsons sætning må grænsemængden for en sådan løsning enten være en ikke-triviel
lukket bane eller ligevægtspunktet. Den første mulighed har vi udelukket. Konklusionen er altså,
at ligevægtspunktet er globalt asymptotisk stabilt i første kvadrant.

Bemærkning.

Man må ikke forledes til at tro, at når blot ligevægtspunktet er asymptotisk

Sal' nikovs oscillator
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stabilt, og når det er det eneste ligevægtspunkt, så er det globalt asymptotisk stabilt. Det er nemlig
forkert. Se nedenfor, hvor vi med 3 givet ved (6) viser, at der findes værdier af , 0 og µ, så
ligevægtspunktet er asymptotisk stabilt samtidig med, at det omsluttes af (mindst) to grænsecykler.

Korollar H1. Hvis g (givet i (7)) er svagt voksende, så har systemet (5) ingen ikke-trivielle
periodiske løsninger i første kvadrant uanset værdien af µ.

Eksempel H1. Med


givet ved (6) fås, at g' (y) 0 for alle y > 0, hvis og kun hvis


y > 0. Denne ulighed er opfyldt netop, når




1/4. Hvis derfor




2 2


y + (2 -1) + 1




0 for alle

1/4, er der altså ifølge Korollar H1 ingen ikke-

trivielle lukkede baner, uanset værdien af µ.

Når


< 1/4, har g' (y) to nulpunkter, ±y, givet ved
y± = [1 - 2 ± (1-4 )1/2]/(2 2).






Det mindste y- svarer til et lokalt maksimum for g, det
største y+ til et lokalt minimum. Lad y* være den anden
løsning til ligningen g(y) = g(y+), den ene er jo y+, og lad y**
være den anden løsning til ligningen g(y) = g(y-). Se fig.H3.

Betingelsen i Sætning H2 giver nu følgende resultat:
Hvis µ < y* eller µ > y**, så har systemet ingen ikke-trivielle
lukkede baner.
Desværre må ligningerne til bestemmelse af y* og y**

Figur H3.

nødvendigvis løses numerisk.

Sætning H3.

og


Grafen for g med
= 0.2. Eksempel H1.

= 1

Hvis µ > 0 og
3 (y)
1
sup
 (1inf 3(y))
3(y)
µ


(9)

hvor supremum (sup) og infimum (inf) tages for y > 0, så har systemet (5) ingen ikke-trivielle
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periodiske løsninger i første kvadrant.
Bevis. Vi benytter Bendixson-Dulac' s sætning med funktionen ex, hvor . er en konstant, der


vil blive bestemt senere. For divergensen findes
0
0
e x (µ x3(y)) 
e x (x3(y) y)
0x
0y
e x [.µ 3(y) 1x(3 (y) .3(y))] .


Vi ønsker denne divergens mindre end eller lig med nul for alle x > 0 og alle y > 0.
Vi må derfor forlange, at
.µ - 3(y) - 1  0 og 3' (y) -.3 (y)  0 .

(11)

Disse to uligheder kan omskrives til
3 (y)
13(y)
 . 
3(y)
µ


Ifølge forudsætningen i sætningen er der plads til en konstant ., som krævet. Vi bemærker, at
divergensen ikke kan være identisk lig nul i nogen åben ikke-tom delmængde, da det let ses, at
vi ikke kan have lighedstegn på et helt interval i begge uligheder i (10). Hermed er Sætning H3
vist.

Eksempel H2.

Vi betragter igen funktionen

3 (y)
sup
3(y)



givet ved (6). Her finder vi



Hermed ser vi, at hvis µ


sup

1
(10y)2

1 og inf 3(y)

3(0)



1 + , så har systemet (5) ingen ikke-trivielle periodiske løsninger i første kvadrant.


H.5. Hopf-bifurkation

Vi så tidligere, at determinanten af Jacobi-matricen altid er positiv. Vi ønsker nu at undersøge,
om der findes værdier af µ > 0, for hvilke sporet af J, SpJ, skifter fortegn. Sådanne værdier af
µ er Hopf-bifurkationsværdier, d.v.s. der sker en Hopf-bifurkation, når µ varieres hen over dem.

Sal' nikovs oscillator
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Af det tidligere fundne udtryk for sporet af J ses, at SpJ = 0 hvis og kun hvis
µ3' (µ) =3(µ)(1 + 3(µ)).

(12)
Antag, at µ opfylder (12). Så gælder

d
SpJ
dµ

3 (µ)

3 (µ)
3(µ)3 (µ) (3 (µ))2
µ
3(µ)
3(µ)2

Idet vi udnytter (12) kan udtrykket reduceres til
(13)

d
SpJ
dµ

Eksempel H3. Vi betragter igen (5) med

(14)

s

0µ
10µ



µ µHOPF

µ

3 (µ)
23 (µ)
3(µ)

givet ved (6). Det viser sig praktisk, at indføre en ny variabel s givet ved

hvormed

s/0
1 s

µ

Så kan ligningen SpJ = 0 (d.v.s. (12)) skrives
s


(15)

s
(1 s)
0

1e

.

På Fig. H4 er graferne for de to sider i (15) indtegnet.
Det fremgår af figuren, men indses også let uafhængigt heraf,
at ligningen (15) har enten 2, 1 eller 0 løsninger for s. Én
løsning har ligningen, når de to grafer rører hinanden i et

Figur H4.

Graferne for begge
sider af (15).
= 0.02,
= 0.2.




punkt. Betingelsen for dette er dels, at (15) er opfyldt dels, at
grafernes hældning i punktet stemmer overens. Ved brug heraf finder vi, at s = 2 . Ved indsættelse af dette i (15) fås


2

1-4 = e .




Hermed ser vi, at
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Ligningen (15) har 2 løsninger @  <

(16)

1 40
.
e2

Ved en smule regning fås af (13), at

d
SpJ
dµ

(17)

(1 s)3
s
[2
] .

0

µ µHOPF

Vi ser, at med mulig undtagelse af røringstilfældet s = 2 , skifter sporet af J fortegn ved µ' s passage henover en µværdi, der løser (15). Der foregår i så fald en Hopf-bifurkation.
Det kræver normalt ret meget arbejde at undersøge stabiliteten af ligevægtspunktet, når parameteren (i dette tilfælde µ)
har Hopf-værdien. Vi har jo i så fald, at SpJ = 0. Man kan forsøge sig med en Lyapunov-funktion, og gør man det i dette
tilfælde, så finder man efter megen regning, at ligevægtspunktet er asymptotisk stabilt, hvis

(18)

s <

1
(1 20  1 80280 2 )
2

og, at det tidsomvendte system er asymptotisk stabilt, hvis den modsatte ulighed er opfyldt.
Vi viser nu, at ligevægtspunktet for en µ-værdi svarende til den mindste af løsningerne til (15) (når der ér 2) altid er
< (1- e2)/4, og lad s betegne den mindste af løsningerne til (15). Idet f( ) betegner stør

asymptotisk stabilt. Lad altså

relsen på højre side af ulighedstegnet i (18), har vi, at s < f( )
udsagn at gælde i hvertfald for
For








2(s-3 ) < es/ . Idet vi klart har, at s < 1/2, ses dette








1/6.

1/6 udnytter vi, at f( ) da er en aftagende funktion af . Idet f(1/6) = 2/3, og idet s < 1/2 for alle , fås at s

< 1/2 < 2/3




f( ) for alle








1/6. Hermed er påstanden vist.


Vi prøver at resumere resultaterne i følgende skema, i hvilken "as" betyder ` asymptotisk stabil' og "us" ` ustabil' .

Ligevægtspunkt

as

as

us

µGrænsecykler

0(?)

?
µ+

1(?)

as
µ
0,2(us,as)(?)

Skemaet stiller næsten flere spørgsmål end det besvarer. De fleste af disse spørgsmål vil være besvaret, når svaret kendes
på følgende spørgsmål:
Hvor mange lukkede baner er der for en given µ-værdi? Dette er et entydighedsproblem og er generelt svært.

Sal' nikovs oscillator
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Vi skal intet sige derom udover de gæt, der fremgår af skemaet. 2 grænsecykler (mindst?), når µ > µ +, men tæt nok på
µ +, forekommer i de tilfælde, hvor Hopf-bifurkationen ved µ + er subkritisk, hvilket betyder, at der ved Hopfbifurkationen opstår en ustabil lukket bane. Kriteriet for dette er givet i (18).
I Fig. H5 er indtegnet de områder i - -planen, for hvilke Hopf-bifurkationerne i µ og µ + er henholdsvis super-super



og super-sub-kritiske.
Hermed mener vi superkritisk i µ - og enten super- eller sub-kritisk i µ +. Området med super-subkritisk Hopf-bifurkation
ses at være en ret beskeden del af hele Hopf-parameterområdet. De to begrænsende kurver er henholdsvis
= 2 = (1 - 4 )e-2






(fra (16)), og


= 1 = e-s/ ((1-s)s/ - 1)






2

(fra (15)), hvor s er givet ved

s = (1/2)[1-2 + (1-8 +28 )]








(fra (18) med lighedstegn).

På de følgende figurer ses resultaterne af en numerisk beregning af grænsecyklerne. Funktionen
I Fig.H6-H13 er

= 0.002 og



er givet ved (6).

= 0.15, hvilket gør Hopf-bifurkationen ved µ + subkritisk. Vi har µ = 1.5175 og µ +


= 19.071. Når µ derfor er lidt større end µ + (som på Fig.H10-H12), er der dels en ustabil Hopf-grænsecykel, dels en
stabil grænsecykel udenom den første, i virkeligheden dén, hvis eksistens er garanteret af Sætning H1. Det kan tænkes,
at de to er sammenfaldende. I så fald er grænsecyklen ustabil indefra og stabil udefra. Det kan iøvrigt også tænkes, at der
er endnu flere.
I Fig. H6-H9 er µ < µ < µ +. Vi ser kun én grænsecykel.Vi kan forestille os, at følgende sker, mens µ vokser:
Ved passagen af µ opstår ved en superkritisk Hopf-bifurkation en lille stabil grænsecykel (Fig. H6). Denne vokser i
størrelse (Fig. H7-H9, bemærk hvor hurtigt grænsecyklen vokser til at begynde med). Ved passagen af µ

+

opstår ved en

subkritisk Hopf-bifurkation en lille ustabil grænsecykel indeni den første (stabile) grænsecykel (Fig. H10). De to grænsecykler nærmer sig hinanden (Fig. H11-H12) for til sidst ved en vis µ-værdi (

1 + , se Eksempel H2) at blive til én og

derefter forsvinde helt (Fig. H13).
I Fig. H14-H16 er

= 0.04 og


= 0.15,

hvilket gør Hopf-bifurkationen ved µ +
superkritisk. Vi har µ = 2.013775 og
µ + = 4.615525.
Begivenhedsforløbet, når µ vokser, er
derfor som følger: Ved passagen af µ
opstår ved en superkritisk Hopf-bifurkation en lille stabil grænsecykel (Fig.
H14). Denne vokser i størrelse, til den når
en vis maksimumsstørrelse (omtrent som
på Fig. H15). Så aftager den i størrelse
hen mod µ + (Fig. H16), og forsvinder helt
ved den anden superkritiske Hopf-værdi
µ +. Køres denne "film" baglæns, er beskrivelsen den samme.

Figur H5.

Se teksten.
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Eksempel H, Sal' nikovs termokinetiske oscillator

Øvelser til Eksempel H

Øvelse H1.

Prøv med Dulac-funktionen


m

B(x,y)

e





x
y

1




(1





y)

med først (a) m = 0, og udled da samme resultat, som vi opnåede i Eksempel H1. Dernæst med (b) m = -1, hvor så vi
finder, at for µ


1 har (5) ingen ikke-trivielle periodiske løsninger i første kvadrant. Dette sidste resultat er ikke så

stærkt, som det vi opnåede i Eksempel H2 ovenfor.
Den angivne Dulac-funktion skyldes L.K. Forbes
(Proc.R.Soc.Lond.A 430(1990),641-651).

Øvelse H2.

Bevis følgende sætning:

Sætning. Antag, at systemet (5) ikke har nogen ikke-triviel periodisk løsning i første kvadrant og, at ligevægtspunktet
(x0,y0) i første kvadrant er asymptotisk stabilt. Så er ligevægtspunktet globalt asymptotisk stabilt m.h.t. den lukkede første
kvadrant.

Øvelse H3. Brug Bendixson-Dulac' s sætning med funktionen 1/ (y) til at give et alternativt bevis for resultatet i


Korollar H1.
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Eksempel H, Sal' nikovs termokinetiske oscillator

Figur H6

{x,0,500;y,0,150}
= 0.002,
= 0.15, µ = 1.5295711.
En bane ses nærme sig en lille
grænsecykel.




Figur H7

{x,0,500;y,0,150}
= 0.002,
= 0.15, µ = 1.5295712.
En bane ses nærme sig en grænsecykel.




Figur H9

{x,0,500;y,0,150}
=0.002, =0.15, µ=18.5. - og
grænsemængden er ligevægtspunktet og
en grænsecykel.




Figur H10

{x,0,500;y,0,150}
= 0.002,
= 0.15, µ = 19.5.
To grænsecykler. Den store er stabil, den lille ustabil.






Figur H11



{x,0,500;0,150}
=0.002, =0.15,µ=20.5.Den lille
grænsecykel er vokset, den store
blevet lidt mindre.


Sal' nikovs oscillator

Figur H8

{x,0,500;y,0,150}
= 0.002,
= 0.15, µ = 5.
Der ses en stabil grænsecykel.
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Eksempel H, Sal' nikovs termokinetiske oscillator

Figur H12

{x,0,500;y,0,150}
= 0.002,
= 0.15, µ = 20.75.
De to grænsecykler er nær ved at gå
sammen til én.

Figur H13

Figur H14

Figur H15



{x,0,25;y,0,8}
= 0.04,
= 0.15, µ = 2.1.
Foruden en lille grænsecykel ses de
vandrette og lodrette isokliner.


{x,0,500;y,0,150}
= 0.002,
= 0.15, µ = 21.
Ingen grænsecykel. En bane starter
på x-aksen og konvergerer mod ligevægtspunktet.


{x,0,25;y,0,8}
= 0.04,
= 0.15, µ = 3.25.
Grænsecyklen er nær sin maksimale
størrelse.


Figur H16

{x,0,25;y,0,8}
= 0.04,
= 0.15, µ = 4.4.
Grænsecyklen er svundet ind.


EKSEMPEL I
En gæringsmodel

I.1. Modellen

Vi betragter en omrørt tankreaktor med gennemstrømning. Til tanken ledes vand med et indhold
af næringsstoffer og mikroorganismer. I denne simple model regnes med ét vækstbegrænsende
næringsstof og én art mikroorganisme.
I tanken, der har rumfang V, betegnes koncentrationerne af mikroorganismer og vækstbegrænsende næringsstof med henholdsvis X og S. De tilsvarende (konstante) indkommende
koncentrationer betegnes med X0 og S0. Gennemstrømningshastigheden F er konstant.
I modellen antages, at tidsudviklingen for koncentrationerne er givet ved følgende differentialligninger
d
(VX)
dt1

F(X0 /X)  V(Xµ(S) k d (S)X)

d
(VS)
dt1

F(S0 S) VX

(1)
µ(S)
Y(S)

Separationskonstanten / (0  /  1) tillader genbrug af udstrømmende celler (ved filtrering).
Funktionen µ antages at være positiv for S > 0 og µ(0) = 0. Leddet k dX repræsenterer
"endogent henfald". Leddet skal opsamle bidrag fra celledød og energiforbrug til cellernes
livsopretholdelse. Den endogene henfaldshastighed kd vil blive betragtet som en (muligvis
konstant) ikke-negativ funktion af S. Ydelseskoefficienten Y antages at være en positiv
funktion af S for S  0. Alle tre funktioner kd, µ og Y antages at være kontinuerte funktioner
på det lukkede interval [0,+[.

Som eksempler på konkrete udtryk for µ skal først nævnes det hyppigst sete
(2)

µ(S)

µ mS
KS  S

( Monod, Michaelis Menten )

i hvilket µ m og KS er positive konstanter. Vi ser, at denne funktion er voksende og har en
vandret asymptote for S  + (nemlig µ = µ m).
Et andet udtryk med samme kvalitative opførsel er følgende, der er brugt af Teissier
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(3)

µ(S)

µm 1 e

S
K

Når cellevæksten modvirkes af høje koncentrationer af næringsstoffet, får µ en pukkel.
Eksempler fra literaturen er
(4)

µ(S)

µ mS
S2
KS
Ki

(Haldane)

og
(5)

µ(S)

µm

Sa
KS b

(Moser)

hvor dog den sidste funktion kun har en pukkel, hvis 0 < a < b.
I behandlingen af denne model antages det ofte, at X0 = 0. Men undertiden er flere tanke
forbundet i serie, og i en sådan situation må vi tillade X0 g 0.
For ydelseskoefficienten Y ses antaget, at den enten er konstant eller også, at den er voksende,
f.eks. lineær:
(6)

Y(S) = A + BS

hvor A og B er positive konstanter.

I.2. Dimensionsløse variable og generelle antagelser
Vi indfører dimensionsløse størrelser: x = X/S0, y = S/S0, t = t1F/V,  = X0/S0,

.(y) = /+kd(S0y)V/F, 3(y) = µ(S0y)V/F og f(y) = Y(S0y). Hermed fås af (1) differentialligningerne
x

dx
dt

 x.(y)  x3(y)

y

dy
dt

1 y

(7)

For de konkrete udtryk (2) og (3) finder vi henholdsvis

x3(y)
f(y)

En gæringsmodel

3(y)

(8)

ay
, hvor a
by

Vµm
F

og b
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KS
S0

og
(9)

3(y)

ay
, hvor c
b  y  cy 2

1
K i S0

med a og b som i (8). Endelig har vi af (6)

(10)

f(y) = d + ey, hvor d = A og e = BS0 .

Vi skal betragte systemet (7) i første kvadrant og under følgende antagelser:

(i)

 er en konstant,   0.

(ii) ., 3 og f  C([0, +[)  C1(]0, +[). . er ikke-negativ og f er positiv på [0,+[. .(0)
> 0. 3 er positiv på ]0,+[, 3(0) = 0.

(iii) Der findes et ym > 0 (muligvis = 1), så 3 - . er strengt voksende på [0, ym] og strengt
aftagende på ]ym,1] (et tomt udsagn, når ym = 1).
(iv) His den mindste positive rod (y1) i ligningen 3(y) = w(y) er mindre end ym, så er det en
isoleret rod. Funktionen w er givet ved
(11)

w(y)

.(y)(1 y)

1 y
f(y)

Bemærkninger. 1. Når . og f er konstante eller når  = 0, så følger kravet (iv) af, at i disse
tilfælde er 3 - w strengt voksende på intervallet [0,ym].
2. Når ym < 1, så vil vi sige, at 3 - . har en pukkel.

Når ym = 1, så implicerer (iii), at 3 - . er stadigt voksende på intervallet [0,1].
I.3. Ligevægtspunkter

Disse er skæringspunkterne mellem -isoklinen (x = 0 isoklinen) givet ved
(12)
og 0-isoklinen (y = 0 isoklinen) givet ved

x(.(y) - 3(y)) = 
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(13)

x = f(y)(1-y)/3(y)  g(y).
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I.4. Ligevægtspunkternes stabilitet og type

Jacobimatricen for systemet (7) findes til
3(y) .(y)
(16)

J

x(3 (y) . (y))

3(y)
f(y)

1 x

d
dy

3(y)
f(y)

Vi undersøger kun ligevægtspunkternes stabilitet og type i to (vigtige) specialtilfælde, nemlig
(A)
(B)

 = 0, . og f vilkårlige.

 > 0, . og f konstante.

(se dog også Bemærkning 4 efter Sætning I1).

(A) Stabilitet og type, når  = 0
Vi opdeler undersøgelsen efter antallet af ligevægtspunkter.

1). Ét ligevægtspunkt, nemlig (0,1). I dette tilfælde er Jacobimatricen
3 (1) .(1)
(17)

J

3(1)
f(1)

0
1

Vi har detJ = .(1) - 3(1) = w(1) - 3(1)  0, idet der ellers ville være to ligevægtspunkter. Hvad
sporet angår, har vi
SpJ = -1 - .(1) + 3(1) = -detJ -1  -1 < 0.

Altså er (0,1) asymptotisk stabilt, hvis .(1) > 3(1).

Tilfældet .(1) = 3(1) svarer på en måde til et sammenfald af to ligevægtspunkter. Et argument
ved hjælp af en figur viser, at også i dette tilfælde er (0,1) asymptotisk stabil. (Vis det!).
Karakterligningens diskriminant er
û = (SpJ)2 - 4detJ = (.(1)-1-3(1))2.

Hvis .(1)-1 g 3(1) < .(1), da er (0,1) altså et knudepunkt med to tangentretninger.

Hvis .(1)-1 = 3(1), da er (0,1) et knudepunkt med én tangentretning (Kontrollér det!).

En gæringsmodel
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2). To ligevægtspunkter, nemlig (0,1) og (x 1,y1), hvor y1 < 1.

For (0,1) finder vi igen, at detJ = .(1) - 3(1). Da .(y) = w(y) = 3(y) har én løsning y1 < 1, må
.(1) - 3(1)  0. Hvis der gælder skarp ulighed er (0,1) et saddelpunkt.

Hvis .(1) - 3(1) = 0, så kan tilfældet som ovenfor betragtes som et sammenfald af to
ligevægtspunkter. Det kan igen v.hj.a. en figur vises, at også i dette tilfælde er (0,1) ustabil.
For det andet ligevægtspunkt (x 1,y1) finder vi
x1 (3 (y1 ) . (y1 ))

0
(18)

J

.(y1 )
f(y1 )

1 x1

d
dy

3(y)
f(y)

y y1

Hermed er detJ = .(y1)x1(3' (y
1)-.' (y
1))/f(y1) > 0, når 3' (y
1)-.' (y
1) > 0. Ifølge antagelsen (iii) er
denne forskel under alle omstændigheder ikke-negativ. Sporet finder vi til

(19)

SpJ

1 x1

d
dy

3(y)
f(y)

y y1

1  (1 y1 ) (

3 (y1 )
.(y1 )

f (y1 )
)
f(y1 )

efter et par mellemregninger. Af dette udtryk ses f.eks., at hvis f er konstant og 3' (y
1) >
min{0,.' (y
1)}, så er ligevægtspunktet asymptotisk stabilt. Se også Bemærkning 4 efter Sætning
I1. En funktion f med f' positiv åbner derimod mulighed for, at ligevægtspunktet er en ustabil
attraktor (en .-attraktor), hvilket vi skal udnytte til at vise eksistensen af lukkede baner senere.
3). Tre ligevægtspunkter, (0,1), (x 1,y1) og (x2,y2). Her har vi nødvendigvis y1 < ym < y2 < 1, og
dermed 3(1)-.(1) < 3(y1)-.(y1) = 3(y2)-.(y2) = 0. Ved anvendelse af regningerne fra 1) ser vi,at

(0,1) er et asymptotisk stabilt knudepunkt med to eller en tangentretning afhængig af om .(1)-1
g 3(1) eller ej.

Af udtrykket for determinanten til J i 2) ses, at (x2,y2) er et saddelpunkt, når bortses fra
undtagelsestilfældet hvor 3' (y
2) = .' (y
2). Om ligevægtspunktet (x1,y1) kan vi sige nøjagtigt det
samme, som blev sagt i 2).
(B) Stabilitet og type, for  > 0, . og f konstante
Som tidligere bemærket kan vi antage, at f = 1. Lad (x,y) være et ligevægtspunkt. Idet

cclxxxiv

Eksempel I, En gæringsmodel

determinanten og sporet af Jacobimatricen (se (16)) findes til henholdsvis
detJ = .(1 + x3' (y)) -3(y) og SpJ = -1 - . + 3(y) - x3' (y) ses det, at
SpJ = 3(y) - . - [detJ + 3(y)]/..

Af (15) følger, at der for ethvert ligevægtspunkt (x,y) gælder, at 3(y) < .. Vi ser derfor, at hvis
detJ > 0, så gælder, at SpJ < 0, m.a.o. hvis et ligevægtspunkt ikke er et saddelpunkt, så er
punktet asymptotisk stabilt (med mindre detJ = 0, i hvilket tilfælde en speciel undersøgelse
kræves).
Vi viser nu, at hvis detJ ikke er nul i noget ligevægtspunkt, så er ligevægtspunkterne skiftevis
asymptotisk stabile og saddelpunkter, startende med ligevægtspunktet med den mindste ykoordinat. Dette punkt er asymptotisk stabilt.
Af udtrykket for determinanten af J ses det, at
detJ < 0 @ 3' (y) <3(y)-.]/[+1-y].
[

Vi bemærker, at samtlige ligevægtspunkter ligger på linien med ligningen y =  + 1 - .x, og
selvfølgelig også på kurven x = g(y). Det ses ved brug af (15) og ovenstående ækvivalens, at
g' (y) >-1/. @ detJ < 0. Heraf ses, at hverandet ligevægtspunkt er et saddelpunkt. Dermed fås
af det tidligere resultat, at de andre ligevægtspunkter er asymptotisk stabile.
En udregning af karakterligningens diskriminant û = SpJ2 - 4 detJ, giver

2
2
û = [-1-.+3(y)-x3' (y)]
- 4.(1+x3' (y)) + 34(y) = [3(y)-.+1+x3' (y)]
- 4x3(y)3' (y)
2
= [3(y)-.+1+x3' (y)]
- 4(1-y)3' (y).

Heraf ses, at hvis y > ym, så er ligevægtspunktet et knudepunkt med to tangentretninger, hvis det
da ikke er en saddel. Hvis ligevægtspunktet (x 1,y1) har y1 < ym, så kan punktet stadig godt være

et knudepunkt med to tangentretninger, men for passende valg af konstanterne . og  er det et
spiralpunkt.
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I.5. Eksistens af periodiske løsninger

Vi skal først give et negativt resultat:

Sætning I1. Antag, at en af følgende betingelser er opfyldt:
(a) y1  ym,
(b) y1 < ym og (g(y)-x1)(y-y1)  0 for alle y  ]0,1[, når (x1,y1) er det eneste ligevægtspunkt
i den åbne første kvadrant og for alle y  ]0,y2[, når der er et andet ligevægtspunkt (x 2,y2). Når
 = 0 antager vi endvidere, at g(y)-x1 ikke er identisk lig nul i nogen omegn om y1.
Så har systemet (7) ingen ikke-trivielle periodiske løsninger i første kvadrant.
Bemærkning 3. Hvis  = 0 og g(y)-x1 = 0 for alle y  [y1-0,y1+0], hvor 0 > 0, så kan det ses,
at ligevægtspunktet (x 1,y1) er et centrum, faktisk et rent centrum, idet samtlige løsninger, der

starter tæt nok på (x 1,y1) er periodiske. Som en illustration vil vi betragte det tilfælde, hvor 3(y)
= ky + m nær y 1. Da y1 < 1 følger det, at k+m-. > 0. Definér funktionen f således, at g(y)-x1
er identisk lig nul nær y 1. Så har differentialligningssystemet (7) formen
x

y


x(kym .)
x
(1 y)(1
)
x1

Skrives systemet i de variable x og 1-y fås det klassiske Volterra-Lotka-system, der som
bekendt udelukkende har periodiske løsninger i første kvadrant.

Bemærkning 4. I tilfældet (b) får vi som et biprodukt af beviset (Lemma 4) at ligevægtspunktet
(x1,y1) er asymptotisk stabilt. Dette resultat kunne næsten også opnås ved at betragte Jacobi-

matricen J i (x1,y1) som følger. Når  = 0 kan determinanten af J udtrykkes som detJ = (1y1)[3' (y
1)-.' (y
1)] og sporet af J som SpJ = (1-y1)g' (y
1)/x1. Antagelsen i Sætning I1 medfører, at

g' (y
1)  0. Med mindre altså 3' (y
1)-.' (y
1) = 0 (så detJ = 0) eller g' (y
1) = 0 (så SpJ = 0), følger
-2
det, at ligevægtspunktet er asymptotisk stabilt. Når  > 0 finder vi detJ = [h' (y
1)-g' (y
1)](1-y1)x1

og
SpJ = [-+(1-y1)g' (y
1)]/x1. Altså med mindre h' (y
1) = 0 (d.v.s. 3' (y
1)-.' (y
1) = 0) og g' (y
1) = 0,
i hvilket tilfælde detJ = 0, har vi, at detJ > 0 og SpJ < 0 , hvoraf resultatet.

Korollar I1. Hvis [+f(y)(1-y)]/.(y) er svagt aftagende for y  [0,1], så har systemet (7) ingen

En gæringsmodel

cclxxxvii
cclxxxvii

ikke-trivielle periodiske løsninger i første kvadrant. Dette gælder specielt, hvis . og f er
konstante.
Korollar I2. Antag, at g er aftagende på ]0,1[, svagt hvis  > 0, og strengt, hvis

 = 0. Så har systemet (7) ingen ikke-trivielle periodiske løsninger i første kvadrant.
Bevis for Sætning I1

Lemma I1. Hvis y1  ym, så er der ingen ikke-trivielle periodiske løsninger i første kvadrant.
Bevis. Antag først, at  > 0. Af antagelsen i lemmaet følger, at -isoklinen x = h(y) = /(.(y)3(y)) ikke har nogen vandret asymptote, altså er h(y) defineret for alle y  0. Funktionen h

antager sit maksimum, når y = ym, og h er en strengt aftagende funktion af y for y  y1  ym.

Figur I9

Figur I10

y1 > ym. De skraverede områder er
positivt invariante.

= 0. y1 = ym. Det skraverede
område er positivt invariant.

Dermed er enhver af de områder af R+×]y1,1[, der er begrænset af graferne for h og g, positivt
invariante (se fig.I9).
Hvis  = 0, så følger det af lemmaets antagelse, at y1 = ym, hvorfor 3(y) - .(y) < 0 , når y g y1.
Det område af R+×]y1,1[, der er begrænset af grafen af g er derfor positivt invariant (se fig.I10).
En ikke-triviel lukket bane må omkredse et ligevægtspunkt. Der kan derfor ikke være nogen
lukket bane hverken for  > 0 eller for  = 0.
Lemma I2. Antag, at y1 < ym. Så har vi y2 > ym (med mindre y2 = ym = 1) og
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w(y) < 3(y) for alle y  ]y1,y2[.
Bevis. Det er klart, at w(y) > 3(y) for y < y1. Vi skal vise, at w(y) < 3(y), når y  ]y1,ym].

Dette er klart, hvis  = 0. Hvis  > 0, bruger vi antagelsen (b), når .(y)-3(y) > 0, og finder g(y)
 x1 = h(y1) < h(y), af hvilket w(y) < 3(y) følger. Når .(y)-3(y)  0, følger den samme ulighed
af 3(y)  .(y) > w(y).

Lemma I3. Antag, at y1 < ym. Så kan en ikke-triviel lukket bane ikke omslutte noget andet
ligevægtspunkt end (x 1,y1), og en sådan bane er helt indeholdt i striben U = R+×]0,y2[.

Bevis. Mængden T = R+×]0,1[ er positivt invariant. Samtlige ligevægtspunkter i første kvadrant
er indeholdt i afslutningen af T (se afsnit I.3). Når (x1,y1) er det eneste ligevægtspunkt i den åbne
første kvadrant, så fås U = T. Hermed er lemmaet vist i det tilfælde.
Når der er et andet ligevægtspunkt i T og  = 0, så er det begrænsede område, der afgrænses af
y-aksen, linien y = y2, og kurven x = g(y) positivt invariant. Lemmaet er hermed vist også for
det tilfælde.
Når  > 0, ved vi fra Lemma I2, at ym  y2. Altså er -isoklinen x = h(y) strengt aftagende for
y > y2. Som i beviset for Lemma I1 følger det, at området
G

(x,y)

[ h(y)  x  g(y)  g(y)  x  h(y)]  y2 < y < 1!

er positivt invariant. Hermed er lemmaet bevist.

Lemma I4. Antag, at y1 < ym. Så gælder:
(a) Følgende funktion er en Lyapunov-funktion for ligevægtspunktet (x 1,y1) i området U =
R+×]0,y2[, hvor vi igen lader y2 være 1, når der ikke er noget andet ligevægtspunkt i R
Funktionen er
V(x,y)

3(s) p(s)
x
f(s)ds  x x1 x1 ln
Py
3(s)
x1
y

hvor funktionen p er givet ved

2
+

.
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p(y)

.(y)
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x1
g(y)2

for y  ]0,1[.
(b) Ligevægtspunktet (x 1,y1) er asymptotisk stabilt.
Bevis. Det er klart, at V(x1,y1) = 0. Antagelsen i Sætning I1 giver, at g(y)  x1 for y < y1. For
 > 0 og y < y1 fås derfor, at
x1

.(y)

p(y)

g(y)2

 .(y)



> .(y)
g(y)
h(y)

3(y)

De omvendte uligheder gælder for y  ]y1,y2[, idet da g(y)  x1, og idet vi på det interval enten
har g(y) < h(y) eller h(y) < 0. Når  = 0, har vi klart p(y) = .(y) > 3(y) for y  ]0,y1[ og den
omvendte ulighed på intervallet ]y1,y2[. Det følger nu, at V(x,y) > 0 for (x,y)  U
Vi udregner V
 , der er givet ved

V(x,y)

0V
0V
x

y
0x
0y

Af (7) findes

V(x,y)

  f(y)(1 y) x1 (.(y) 3(y)) .(y)g(y)
 x1

1
g(y)

1
x

x
g(y)2

Da vi har
0V
0x

x1

1
x2

1
g(y)2

og

02 V
0x 2

2

x1
x3

 0

ser vi, at V
 antager sin makimale værdi på kurven x = g(y). På den kurve fås
V

f(y)(1 y) .(y)g(y)x1 .(y) 3(y)


g(y)

{(x1,y1)}.
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der kan omskrives til
V

[f(y)(1 y)] 1

w(y)
 x1 .(y)
3(y)

f(y)(1 y)
3(y)
f(y)(1 y)

og til slut til
V

f(y)(1 y)
[3(y) w(y)](g(y) x1 )
f(y)(1 y)

Af Lemma I2 fås, at 3(y)-w(y) har samme fortegn som y - y1 på intervallet ]0,y2[. Hermed har
vi vist, at V
  0 i U. Lemmaets del (a) er vist.
Hvis uligheden i Sætning I1(b) er skarp for y g y1, så følger det, at V
 < 0, når y  ]0,y2[ {y1}.
For y = y1 og for ethvert x > 0 finder vi

V(x,y
)
1


(x x1 )2
xx1

Når  > 0 konkluderer vi, at (x1,y1) er asymptotisk stabilt.

Hvis uligheden i Sætning I1(b) ikke er skarp for alle y  ]0,y2[ {y1}, eller hvis  = 0, så
undersøger vi om V opfylder en Krasovski-betingelse (se Definition 5.14).
Når  > 0,
(x,y)U


V(x,y)

0 !

(x,y)U

x

x1

g(y)!

Denne mængde indeholder klart ingen hel positiv halvbane ud over ligevægtspunktet (x 1,y1).
Sætning 5.8(c) giver så resultatet. Når  = 0,
M

(x,y)U


V(x,y)

0!

(x,y)U

g(y)

x1 !

Det kan vises, at hvis en løsning starter tilstrækkeligt tæt på (x 1,y1), så foretager den enten et fuldt
omløb (med uret) om (x1,y1), eller den konvergerer mod dette ligevægtspunkt. Ifølge den specielle
antagelse i Sætning I1 for tilfældet  = 0 fås derfor, at mængden M ikke indeholder nogen hel

positiv halvbane (igen udover ligevægtspunktet). Som før slutter vi, at (x 1,y1) er asymptotisk
stabilt.

Beviset for Sætning I1 færdiggøres nu som følger. Antag, at (x(t),y(t)) er en periodisk løsning
til systemet (7). Af Lemma I1 og Lemma I3 ses, at vi kan antage, at dens bane er indeholdt i U

En gæringsmodel
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= R+×]0,y2[. Af Lemma I4 ses, at funktionen V(x(t),y(t)) er svagt aftagende og periodisk. Den
er derfor konstant, altså fås V
 = (d/dt)V(x(t),y(t)) = 0. Som i beviset for Lemma I4 ses det, at
dette er umuligt med mindre løsningen er ligevægtsløsningen (x 1,y1).
Hermed er Sætning I1 bevist.

Vi skal nu vise et positivt resultat vedrørende eksistensen af en lukket bane for systemet (7).

Sætning I.2. Hvis systemet (7) har præcis ét ligevægtspunkt (x 1,y1) i den åbne første kvadrant,
og hvis dette er ustabilt, så findes der mindst én grænsecykel i denne åbne kvadrant.
Enhver lukket bane er indeholdt i det åbne område G, der er afgrænset af: x- og y-aksen, linien
y = 1, -isoklinen x = h(y) for y  [y1,1], samt linien y + x = c, hvor  = 2a1b1, a1 = max
|3(y)-.(y)|, b1 = max |f(y)/3(y)| (maksimum over y  [y1,1]) og hvor c  c1 = 2b1(1+a1) + /a1.
Vi viser først to lemmaer.

Lemma I5. Området G er positivt invariant.
Bevis. Vi behøver kun at vise, at vektorfeltet er indadrettet på linien x + y = c.
Da (-1,-) er en indadrettet normal til linien, skal vi vise, at skalarproduktet mellem denne
normal og vektorfeltet på linien er positiv. D.v.s. vi må vise, at
-[ - .(y)x + 3(y)x] - [1 - y -x3(y)/f(y)] > 0
for y  [y1,1[. Uligheden er ækvivalent med uligheden

x[3(y) - .(y) - 3(y)/f(y)] +  + (1-y) < 0.

Men vi har
x[3(y) - .(y) - 3(y)/f(y)] +  + (1-y) < x[|3(y) - .(y)| - 3(y)/f(y)] +  + 

x[a1 - /b1] +  +  = -a1x +  + 2a1b1

gældende for y  [y1,1[. Det er derfor nok at vise, at

c = x + y  /a1 + 2b1 + y for y  [y1,1[.

Men dette følger af
c  c1 = 2b1(1+a1) + /a1 =  + 2b1 + /a1  y + 2b1 + /a1.
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Lemma I6. Antag, at ligevægtspunktet (x 1,y1) er ustabilt. Så er det faktisk en .-attraktor.
Bevis. Hvis y1  ym, så viser en figurbetragtning, at ligevægtspunktet er asymptotisk stabilt. Vi
må altså have, at y1 < ym. Isoklinerne deler nu G i monotoniområder. Da G er positivt invariant
, kan en maksimal løsning enten forlade det monotoniområde, den befinder sig i eller konvergere
mod ligevægtspunktet. En figurbetragtning viser, at hvis der blot er én løsning, der konvergerer
mod ligevægtspunktet, må dette være asymptotisk stabilt. Det sker derfor ikke. Altså spiralerer
(eller roterer) enhver løsning om ligevægtspunktet. Da ligevægtspunktet er ustabilt, er det ikke
et centrum. Der findes derfor en cirkel med centrum i (x1,y1) indenfor hvilken, der ikke findes
nogen ikke-triviel lukket bane. De baner, der starter indenfor denne cirkel, må derfor spiralere
udad.
Hermed er lemmaet vist.

Bevis for Sætning I2. Da vi har forudsat, at ligevægtspunktet (x 1,y1) er ustabilt, følger det af
Lemma I6, at det faktisk er en .-attraktor. G' s afslutning G
1 er en lukket og begrænset positivt
invariant mængde. Ifølge Sætning 6.7 har enhver maksimal banekurve, der starter i G 1 \{(x1,y1)}
en lukket banekurve som &-grænsemængdeat. G1 må altså indeholde mindst én grænsecykel. En
betragtning af vektorfeltet på randen af G viser, at en sådan lukket bane må være indeholdt i G.
Hermed er Sætning I2 vist.

Hvad sker, når forudsætningen om præcis ét ligevægtspunkt i den åbne første kvadrant ændres
til præcis tre ligevægtspunkter i den lukkede kvadrant? Som set tidligere for tilfældet  = 0, er
i så fald (0,1) asymptotisk stabilt, og (x2,y2) er et saddelpunkt. Hvis (x1,y1) er ustabilt, åbnes der
mulighed for enten
(a) eksistens af grænsecykel om (x 1,y1) som i Sætning I.2,
eller
(b) at samtlige maksimale banekurver i første kvadrant, pånær 4, ender i (0,1). De fire
undtagelser er: De to andre ligevægtspunkter samt de to banekurver, der for t  +  ender ved
sadlen (x2,y2).

En gæringsmodel
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Sætning I.3. Antag, at systemet (7) har præcis 3 ligevægtspunkter i første kvadrant og, at (x 1,y1)
er ustabilt. Lad +- og ++ være de maksimale banekurver, der henholdsvis ender og begynder

ved saddelpunktet (x2,y2), ved hvilket +- har positiv hældning og gennemløbes med voksende y,

og ++ har negativ hældning og gennemløbes med aftagende y. Antag, at +- ikke skærer 0isoklinen eller skærer den længere ude ad x-aksen end ++ skærer 0-isoklinen.
Så har systemet (7) mindst én grænsecykel i første kvadrant (nemlig L (++)).


Bemærkning. Det er muligt for +- og ++ at

være identiske. I så fald er +± altså en homoklin bane. Man kan forestille sig, at det, der
sker, når d varieres er, at grænsecyklen (der
f.eks. findes både for d = 0.1 og for d =
0.01) tilsidst bliver til en homoklin bane ved
en kritisk værdi af d (nær 0.01). For mindre
værdier af d begynder + i (x1,y1), så der er


ikke plads til nogen grænsecykel.

Figur I15
Her vises det tilfælde, hvor
skærer x = g(y).

-

ikke

Bevis. Ved betragtning af fig.I15 ses, at et bevis kan føres v.hj.a. Poincaré-Bendixson' s sætning.
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Figur I1a

0- og -isokliner. De
sidstes asymptoter ses også. f er
konstant lig 1. Se fig.I1b.

Figur I1b

Figur I2a

Figur I2b

fig.I1, men
punkt.

Figur I3a



Samme , f og
som i
= 0.4.Ét ligevægts



Grafer for
og w.
= 2.1,
= 0.03,
givet ved (9)
med a = 30, b = 1 og c = 35. f = 1.

= 3,
og f som i fig.I1-I2.


= 0.2, samme



Graferne for
og w for
de samme parameterværdier som i
fig.I2a.











Figur I3b
det har



Ét ligevægtspunkt og
y 1 > ym .
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Figur I4a

= 3,
= 0.4,
dret. h er her begrænset.




uæn-

cclxxxi
cclxxxi

Figur I4b

3 ligevægtspunkter.
Parameterværdier som i fig.I4a.

Ifølge antagelserne (i)-(ii) har vi, at g(y)  + for y  0+, og g(y) < 0 for y > 1. Af sidste
udsagn følger, at samtlige ligevægtspunkter (x,y) (i 1. kvadrant) opfylder y  1.
(A)  = 0. Af (12) ses, at y-aksen (x = 0) er en -isoklin. Dermed er (0,1) et ligevægtspunkt iflg.

(13). Af (12) ses videre, at hvis ligningen 3(y) = .(y) ingen løsninger har for y  ]0,1[, så er
(0,1) det eneste ligevægtspunkt (i første kvadrant). Hvis derimod ligningen har løsninger i
intervallet ]0,1[, så giver hver af disse løsninger anledning til et ligevægtspunkt. På grund af
antagelsen om højst én pukkel på 3 - . er der højst 2 løsninger. Den mindste løsning vil vi
betegne med y1 og den største (når også den findes) med y2. Når der er to løsninger, har vi
nødvendigvis y1 < y0 < y2 < 1.

(B)  > 0. Ligningen (12) kan nu skrives
(14)

x = h(y) = (.(y) - 3(y))-1.

Af (13) og (14) ses, at et punkt (x,y) er et ligevægtspunkt i første kvadrant, hvis og kun hvis y
 ]0,1[ løser ligningen
(15)

3(y) = w(y)

hvor w er givet ved (11) (og hvis det tilsvarende x er givet ved (13)). Da 3(0) = 0 < w(0) og
3(1) > 0 = w(1), ser vi, at systemet har mindst ét ligevægtspunkt.

Det kan ses ved en betragtning af (15), at sålænge kun de generelle forudsætninger (i)-(iv)
forlanges opfyldt, er der intet til hinder for, at systemet (7) kan have et vilkårligt højt antal
ligevægtspunkter, når vel at mærke  > 0.
Den mindste løsning til (15) betegner vi med y1. Når der er mere end én, og når y1 < ym, så følger
det af antagelsen (iv), at der er en næstmindste løsning til (15). Den betegner vi med y 2. Når y1
er den eneste løsning, så er det undertiden praktisk at lade y2 stå for tallet 1.

Er f og . konstante kan vi uden indskrænkning antage, at f = 1. Ligevægtspunkterne ligger da

på den rette linie med ligningen y = 1 +  - .x. Dette følger af, at ligning (15) kan skrives g(y)
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= [ + 1-y]/., samt af, at punkterne jo ligger på 0-isoklinen x = g(y).

En gæringsmodel

Figur I5

{x,y,0,1.2}
= 2.1,
0.03.
givet ved (9) med
a = 30, b = 1, c = 35 (fig.I1).

Figur I6

Figur I7

Figur I8





{x,y,0,1.2}
= 3,
= 0.2. Samme parametre som
i fig.I3.
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{x,y,0,1.2}
= 2.1,
= 0.4. Samme parametre
som i fig.I2.


{x,y,0,1.2}
= 3,
= 0.4. Samme parametre som
i fig.I4.


Eksempel I1. I den følgende tabel er angivet ligevægtspunkterne og egenværdierne for den tilsvarende Jacobi-matrix
for de parameterværdier, som er benyttet i fig.I1-I8.


2.1



0.03

Ligevægtspunkt

Egenværdier

Type og
stabilitet

Figur

(.44465, .09623)
(.34629, .30280)
(.02354, .98057)

-2.7684 ± 1.3375i
1.5307, -1.4900
-.93737, -1.3189

Spiral,Stab
Saddelpunkt
Knudepkt(2)

I1,I5

2.1

0.40

(.63919, .05770)

-2.2699, -11.642

Knudepkt(2)

I2,I6

3

0.20

(.09422, .91735)

-.86144, -2.1796

Knudepkt(2)

I3,I7

cclxxxvi
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0.40

(.43307, .10080)
(.34911, .35269)
(.19878, .80365)

-2.9351 ± 2.0368i
1.0075, -2.0746
-.62929, -2.1667

Spiral,Stab
Saddelpunkt
Knudepkt(2)

I4,I8

En gæringsmodel
Eksempel I.2.

Betragt systemet (7) med


og f givet ved henholdsvis (9) og (10). Med
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= konstant = 1.27, = 0,


a = 8, b = 1, c = 5 og e = 3 holdt faste, har vi i fig.I.11-I.14 tegnet forskellige baner. Fig.I.11-I.14 svarer til henholdsvis
d = 0.3, 0.1, 0.01 og d = 0.005. I Fig. I.11 er (x1,y1) asymptotisk stabilt (SpJ = -0.204), i Fig.I.12-I.14 er det ustabilt
(sporene er henholdsvis: 0.318, 0.645 og 0.665). På Fig. I.12 er en stabil grænsecykel om ligevægtspunktet (x 1,y1) tydelig
at se. På Fig. I.13 er der stadig en stabil grænsecykel, men den klæber sig tæt op af separatricerne fra saddelpunktet
(x2,y2). På Fig. I.14 er grænsecyklen forsvundet og mulighed b) ovenfor er (synes) realiseret.
Det bør selvfølgelig understreges, at disse udsagn bygger på numeriske beregninger på en datamat. Men inspireret heraf
nævner vi følgende sætning, som dog ikke indeholder et simpelt beregningsmæssigt kriterium til afgørelse af, om systemet
har en grænsecykel eller ej.

Figur I11

{x,y,0,1}
d = 0.3. Ligevægtspunktet (x1,y1) er
asymptotisk stabilt ligesom (x3,y3).

Figur I12

{x,y,0,1}
d = 0.1. (x1,y1) er en -attraktor.
Det er omkredset af en grænsecykel.

Figur I13

{x,y,0,1}
d = 0.01. (x1,y1) er en -attraktor.
Grænsecyklen er tæt ved at blive til
en homoklin bane.

Figur I14

{x,y,0,1}
d = 0.005. (x1,y1) er en -attraktor.
Grænsecyklen er forsvundet.

EKSEMPEL J
S.K.Scotts model

J.1. Modellen

Betragt følgende model, der er formuleret af S.K.Scott i 1985.
I en omrørt tank med gennemstrømning foregår følgende reaktioner
k1
AB

B



2B

(kvadratisk autokatalyse)

k(b)
C


hvor k1 er en konstant, men hvor den sidste reaktion tænkes at foregå med en hastighed givet ved
k(b) = k2b/(1+rb). Her er r og k2 konstanter med r  0 og k2 > 0. Bemærk, at tilfældet r = 0
er behandlet i Øvelse F2. Vi er derfor her specielt interesseret i tilfældet r > 0.
De indkommende koncentrationer af stof A og stof B betegnes med henholdsvis a0 og b0; i
tanken betegnes koncentrationerne med a og b. Gennemstrømningshastigheden er F, tankens
rumfang er V. Lad kf = F/V.
Det differentialligningssystem, som a og b tilfredsstiller er

(1)

da
dt1
db
dt1

k1 ab  kf (a0 a)
k1 ab

k2 b
1rb

 kf (b0 b)

Idet vi forudsætter, at a 0 > 0, kan vi indføre følgende dimensionsløse variable, x = a/a0, y = b/a0,
t = k1a0t1, . = kf/(a0k1),  = k2/(k1a0),  = b0/a0 samt / = 1/(ra0).
Systemet (1) får dermed formen
x
(2)

y

xy  .(1 x)
xy

y
 .( y)
y
1
/

Dette system vil vi betragte i den lukkede første kvadrant.
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J.2. Ligevægtspunkter og 0- og -isoklinerne
-isoklinen for systemet (2) er givet ved
(3) x = h(y) = ./(. + y).
0-isoklinen er givet ved
(4) x = g(y) = /(1 + y//) + . - ./y,

dog er i det vigtige specialtilfælde  = 0 (d.v.s. b0 = 0) x-aksen (y = 0) en del af 0-isoklinen.
Ligevægtspunkternes y-koordinater er løsninger til følgende trediegradsligning
(5)

( / )y3 + [ + +( / )( -1- )]y2 + [ + -1- (1+ / )]y 



























2




= 0.

Denne ligning har negativt konstant led, når  > 0. Systemet (2) har derfor mindst ét ligevægts-

punkt i den åbne første kvadrant, når  > 0. Når  = 0, er (1,0) ligevægtspunkt. Systemet har
altså for   0 mindst et ligevægtspunkt i første kvadrant.

Da (5) højst har tre reelle ikke-negative løsninger, har systemet (2) højst tre ligevægtspunkter i
første kvadrant.
Vi bringer i J.5. en nærmere diskussion af antallet af ligevægtspunkter i tilfældet

 = 0.

J.3. Stabilitet og type af ligevægtspunkterne

Lad (x1,y1) være et ligevægtspunkt i første kvadrant. Idet den anden differentialligning i systemet
(2) skrives y = y(x-g(y)), kan Jacobi-matricen i ligevægtspunktet udtrykkes ved g' (y1) og y1
som følger
. y1
(6)

J
y1

.
.y1
y1 g (y1 )

Hermed har vi
(7) SpJ = -. - y1(1+g' (y
1))
(8) detJ = y1(.+y1)(g' (y
1) - h' (y
1)).
Vi konkluderer herudfra, at hvis isoklinerne x = h(y) og x = g(y) skærer hinanden ikketangentielt, og hvis der er tre ligevægtspunkter i første kvadrant, så er det midterste et
saddelpunkt.
Når der er tre ligevægtspunkter, er det et interessant spørgsmål, om det nederste ligevægtspunkt

Scotts model
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kan være en .-attraktor. Jeg ved det ikke.
Når  = 0, er (1,0) et ligevægtspunkt. Vi ser af (8), at detJ = 0. Dette punkt kræver altså en
nærmere undersøgelse.
En undersøgelse af monotoniområderne omkring (1,0) vil vise (se Øvelse J1), at (1,0) er
asymptotisk stabilt, når . +  > 1, og ustabilt (et saddelpunkt), når . +  < 1.

J.4. Eksistens af periodiske løsninger

Området Ka indenfor eller på den trekant OAB, hvis sider ligger på koordinatakserne og på
linien x + y = a, er positivt invariant, når a  1 + . Vi behøver kun at vise, at vektorfeltet er
indadrettet på liniestykket AB. En indadrettet normal til AB er (-1,-1). Skalarproduktet mellem
normalen og vektorfeltet på liniestykket er lig med
.(a-1-) + y/(1+y//), der jo er positivt for y > 0, når a  1 + .

Sætning J1. Hvis systemet (2) har præcis ét ligevægtspunkt i den åbne første kvadrant, og hvis
dette er en .-attraktor, så har systemet mindst én ikke-triviel lukket bane i første kvadrant, og
enhver sådan er indeholdt i K1+ .

Bevis. Antag altså, at systemet har præcis ét ligevægtspunkt i den åbne første kvadrant.
1. Når  > 0, følger resultatet umiddelbart af Sætning 6.7.
2. Når  = 0 indeholder K1+



foruden ligevægtspunktet i den åbne kvadrant også lige-

vægtspunktet (1,0).
2(i). Når . +  < 1 vil ingen maksimal løsning i den åbne kvadrant konvergere mod (1,0) for
t  +. (Se Øvelse J1). Poincaré-Bendixsons sætning giver dermed resultatet.
2(ii). Når . +  > 1, er der kun ét ligevægtspunkt i den åbne kvadrant i det tilfælde, hvor
kurverne x = h(y) og x = g(y) tangerer hinanden uden at skifte side. Ligevægtspunktet kan da
ikke være en .-attraktor.

2(iii). Tilbage er det lidt genstridige tilfælde . +  = 1. Af (9) ses, at der i dette tilfælde er et

ligevægtspunkt (x 1,y1) i den åbne første kvadrant netop, når // < .. Vi har så, at g(y) < h(y)
for y  ]0,y1[. En bane i den åbne kvadrant må derfor slutte en evt. konvergens mod (1,0) i
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Eksempel J, Scotts model

monotoniområdet til venstre for x = g(y). Antag nu, at (x(t),y(t)), t  ]a,+[, er en mod (1,0) konvergerende (for t  +) maksimal løsning i den åbne første kvadrant. Banen er for tilstrækkeligt
store værdier af t grafen for en funktion y = y(x). For denne funktion gælder
y
.y
1y//

xy.(1 x)

xy

dy
dx

xy y .y
xy.(1 x)

y
.y

y
1 x

Vælg nu .1 så // < .1 < .. Så gælder for alle x tilstrækkeligt nær 1, at y/(1-x) < .1. Dette
følger af, at banekurven slutter med at opholde sig i monotoniområdet til venstre for kurven x
= g(y), og af at g' (0) =//.
- Hermed har vi for alle x nær 1 (men til venstre for 1):
dy

dx

y
.y

y
1 x



y
.y .1

Heraf fås umiddelbart følgende ulighed, i hvilken x0 < x < 1:
Px

x

. .1
y

1

dy
dx 
dx

(x x0 )

Udregning af integralet giver:
(. .1 )ln

y(x)
y(x) y(x0 ) 
y(x0 )

(x x0 )

Da imidlertid y(x)  0+ for x  1-, kan den sidste ulighed ikke gælde for alle x nær 1. Hermed
har vi en modstrid. Konklusionen er, at ingen bane i den åbne kvadrant konvergerer mod (1,0).

Bemærkning. Hvis systemet har tre ligevægtspunkter i den lukkede kvadrant, og hvis det øverste
P er en .-attraktor, så kan vi ved at udnytte retningen af separatricerne fra saddelpunktet (det
midterste ligevægtspunkt) vise, at der enten er en lukket bane om P (alene) eller også går to af
separatricerne fra saddelpunktet sammen til en homoklin bane omkring P.

Sætning J2. Lad (x1,y1) være et ligevægtspunkt for systemet (2), og antag, at

Scotts model
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(g(y1) - x1)(y - y1) > 0 for alle y  ]0,1+[ og y g y1.
Så har systemet ingen ikke-trivielle lukkede baner i første kvadrant, og ligevægtspunktet (x 1,y1)
er globalt asymptotisk stabilt i første kvadrant.

Bevis. Se de tilsvarende sætninger i Eksempel E, H og I. Bemærk, at Sætning J2 intet siger
om tilfældet  = 0, idet uligheden da ikke kan opfyldes.

I skemaet nedenfor er for

= 0.004,




= 0.2, = 0.05 vist resultaterne af en numerisk beregning af ligevægtspunktets


y-koordinat og Jacobi-matricens egenværdier for en række


-værdier. (Der er her præcis et ligevægtspunkt).

Ligevægtspunkt
y-koordinat

Egenværdierne for
Jacobi-matricen

Type og stabilitet

0.0252026

.00768047±.0457356i

Ustabil spiral

0.001

0.0252569

.00758992±.0457759i

Ustabil spiral

0.01

0.0257479

.00678659±.0461235i

Ustabil spiral

0.09

0.030285

.000406443±.0482683i

Ustabil spiral

0.0956

0.0306155

1.5698 10-6±.0483677i

Ustabil spiral

0.0957

0.0306214

-5.619 10-6±.0483695i

Stabil spiral

0.1

0.0308765

-.000313417±.048442i

Stabil spiral

0.7

0.0844555

-.0374462±.0348881i

Stabil spiral

0.85

0.107548

-.0499166±.00762222i

Stabil spiral

0.9

0.116702

-.0766543, -.0329005

Stabil knude(2)



0

Det synes at fremgå af skemaet, at der sker en Hopf-bifurkation ved en værdi af
fastholdte værdier af

på ca. 0.09562 for de angivne
,

og

. Ifølge Sætning J1 er der

mindst en ikke-triviel lukket bane, når ligevægtspunktet er en
-attraktor, i skemaets tilfælde altså, når ligevægtspunktet er
et ustabilt spiralpunkt.
I fig.J1 er vist en lukket bane fremkommet ved numerisk
løsning af systemet, når

= 0.001.

Sætni ng J3. Systemet har ingen ikke-trivielle

Figur J1


lukkede baner i første kvadrant, hvis følgende
fjerdegradspolynomium er positivt for alle s >



= 0.004,
= 0.05.

= 0.2,


{x,0,.3;y,0,.2}
= 0.001 og

ccc
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0:
p(s) = s4 + (2+a)s3 + (1+2a+ac-b)s2 + a(1+2c)s + ac.
Her er a = .//, b = // og c = //.
Bevis. Vi bruger Bendixson-Dulacs sætning med Dulac-funktionen 3(x,y) = 1/y. Efter udregning
af divergensen indføres s = y// som en ny variabel.

Det ses umiddelbart af udtrykket for p, at det er tilstrækkeligt , om koefficienten til s2 er ikkenegativ, d.v.s. en tilstrækkelig betingelse er b  1 + 2a + ac.
En anden tilstrækkelig betingelse for p(s) > 0 fås ved at forlange
(2+a)s2 + (1+2a+ac-b)s + a(1+2c)  0 for alle s.
Denne sidste betingelse er opfyldt, hvis og kun hvis diskriminanten ikke er positiv. Dette giver
følgende resultat, når man også udnytter den tidligere fundne betingelse:

Korollar J1. Hvis   / + 2. + .// + 2 [(.+2/).(1+2//)] 1/2, så har systemet (2) ingen ikketrivielle lukkede baner i første kvadrant.

J.5. Antallet af ligevægtspunkter, når  = 0
Lad altså  = 0. Punktet (1,0) er da et ligevægtspunkt. Evt. andre ligevægtspunkters ykoordinater opfylder følgende andengradsligning:
(9) y2 + [(.+)//. + . - 1]y + /(. +  - 1) = 0.
Andengradsligningens diskriminant D er givet ved
D = D(s) = s2 - 2(.+1)s + (.-1)2 + 4/, hvor s = (. + )//..
Systemet (2) ses da at have følgende antal ligevægtspunkter i den åbne første kvadrant:
(i) 2 ligevægtspunkter, når . +  > 1, (.+)//. + . - 1 < 0

og D > 0.

(ii) 1 ligevægtspunkt, når . +  < 1.

(iii) Intet ligevægtspunkt, når . +  > 1 og enten (.+)//. + . - 1 > 0 eller D < 0.
(Tilfældene med lighedstegn springer vi over). (Det er en god idé at regne Øvelse J1 nu!)
Det ses, at D(s) = 0, hvis og kun hvis . - /  0 og  = ±(.,/), hvor

Scotts model
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(10) ±(.,/) = [1 ± (.-/)1/2]2.//.

Det ses også, at D(s) < 0 for værdier af  i intervallet ]-(.,/),+(.,/)[, og D(s) > 0 udenfor
intervallet [-(.,/),+(.,/)].

Der gælder, at -(.,/) - (1-.) = (1//)[. - (.-/)1/2]2. Bl.a. under udnyttelse heraf ses det, at vi har
ulighederne
(11) +(.,/) > (.//)[1-/-.] > -(.,/) > 1 - .

gældende for 1/2 - (1/4 - /)1/2 < . < 1/2 + (1/4 - /)1/2, og når / < 1/4.
På ]/, 1/2 - (1/4 - /)1/2[ F ]1/2 + (1/4 - /)1/2, 1+/[ gælder ulighederne

(12) +(.,/) > -(.,/) > 1 - . > (.//)[1-/-.].

Ulighederne (12) gælder også, når / > 1/4, for .  ]/, 1+/[.

Figur J2

Vi ser graferne for +
og - samt linien + =1 og parablen
=( / )(1- - ) for
= 0.1.

Figur J3

Nærbillede af fig.J2.













Dermed kan resultaterne afbildes som vist i .--diagrammerne i fig.J2 og fig.J3.

Kurven  = -(.,/) (/ fast) og linien . +  = 1 tangerer hinanden i punkterne (1,2) og
(2,1), hvor 1,2 = 1,2(/) = 1/2 ± (1/4 - /)1/2, når /  1/4. Parablen går gennem de samme to
punkter.
Når / < 1/8, har kurven  = -(.,/) (/ fast) et minimum  = min(/) og et maksimum  =
max(/) for . mellem 1 og 2. De dertil svarende værdier af . er givet ved henholdsvis (4/
+ 1 - (1-8/)1/2)/8 og (4/ + 1 + (1-8/)1/2)/8. I det følgende /--diagram er indtegnet kurverne
 = min(/),  = max(/),  = 1(/) og  = 2(/).
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Figur J4
2

,

min

,

max

-planen delt af
i områderne I-VI.

1

,

Figur J5

Først i dette nærbillede
af Fig.J4 ses området VI.

Disse kurver opdeler /--diagrammet i områder, i hvert af hvilke ligevægtspunkternes antal har
en fælles variation med .. I de følgende figurer er vist ligevægtspunkternes y-koordinater som
funktion af ., når (/,) er valgt i de forskellige områder.

Figur J6

Område I i fig.J4-J5.

Figur J7

Nærbillede af fig.J6.

Scotts model

Figur J8

Fra det lille område VI.

Figur J9
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Nærbillede af fig.J8.
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Figur J10

Fra område V.

Figur J11

Fra område III.

Figur J12

Fra område II.

Figur J13

Nærbillede af fig.J12.

Figur J14

Fra område IV.

Figur J15

Område V. Jvnf.fig.J10.
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Med

= 0.88 og


= 0.1 ligger ( , ) i område V i diagrammet i fig.J4-J5 ovenfor, som vi minder om forudsætter


= 0. Se fig.J15. Der findes for disse parameterværdier to værdier af
ligevægtspunkter i den åbne første kvadrant. For
mens der for


1

findes let:






1



]0, 1[ og for




=


,




2



1

og


2

, så systemet for




] 1, 2[ har to




er der ét ligevægtspunkt i den åbne kvadrant,

] 2,+ [ ikke er noget ligevægtspunkt i den åbne kvadrant.




= 1 - = 0.12.




er den anden løsning


er den -værdi, der gør diskriminanten for andengradspolynomiet (9) til 0. D.v.s.


2

til 0.88 =

= -( , ), se (10). Man finder








I det følgende skema er for de angivne værdier af


(= 0.88),

Ligevægtspunkt, y-koordinat



2

2 = 0.344922.

(= 0.1) og

(= 0) for forskellige værdier af


resultatet af en beregning af ligevægtspunkternes beliggenhed og deres type og stabilitet.





Egenværdier

Type og stabilitet, grænsecykler

.001

.000136623

3.119 10-5 ± .010901i

Ustabil spiral

.01

.0013904

2.5592 10-4 ± .03294i

Ustabil spiral

.03

.00435269

4.1112 10-4 ± .05092i

Ustabil spiral

.056

.0086942

3.236 10-5 ± .057760i

Ustabil spiral

.057

.00887654

9.626 10-6 ± .057788i

Ustabil spiral

.058

.00906033

-1.332 10-5 ± .057801i

Stabil spiral

-4

.08

.0136229

-3.823 10 ± .054285i

Stabil spiral

.091

.0166057

-6.621 10-5 ± .049783i

Stabil spiral

.092

.016924

6.834 10-6 ± .0492799i

Ustabil spiral

.1

.02

.00111111 ± .0447076i

Ustabil spiral

.12

.0466667

.0121212 ± .0404338i

Ustabil spiral

.121

.0497158
.00201143

.0122336 ± .0420371i
-.107065, .00106305

Ustabil spiral
Saddelpunkt

.131

.0841765
.0130678

.0015998 ± .0652296i
-.0695878, .0154712

Ustabil spiral
Saddelpunkt

.132

.0876411
.0136922

-2.978 10-4 ± .06752i
-.0694115, .0169362

Stabil spiral
Saddelpunkt

.2

.22434
.0356602

-.118336 ± .10999i
-.13736, .0722146

Stabil spiral
Saddelpunkt

.307

.222195
.0841605

-.170419 ± .013465i
-.250192, .077404

Stabil spiral
Saddelpunkt

.308

.221354
.0849319

-.17937, -.161357
-.25121, .0768171

Stabil knude(2)
Saddelpunkt

.34

.176604
.124573

-.271943, -.0415344
-.282004, .034798

Stabil knude(2)
Saddelpunkt

.3449

.15172
.148234

-.28335, -.00255741
-.283968, .0025282

Stabil knude(2)
Saddelpunkt

vist
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Figur J16

Figur J17

{x,.75,1;y,0,.02}
= 0.03,
= 0.88,
= 0,
= 0.1.
Grænsecykel. 2 ligevægtspunkter.

{x,.3,1;y,0,.2}
= 0.131,
= 0.88,
= 0,
= 0.1.
Grænsecykel. 3 ligevægtspunkter.













I fig.J16 og fig.J17 er vist eksempler på grænsecykler i de tilfælde, hvor det øverste ligevægtspunkt er en .-attraktor.

Øvelser til Eksempel J

Øvelse J1. Lad


= 0 i ligningssystemet (2). (a) Tegn de vandrette og lodrette isokliner og angiv vektorfeltets retning.

Skeln mellem tilfældene (i)


+

> 1 og (ii)




+

< 1.


(b) Vis, at (1,0) i tilfælde (i) er asymptotisk stabilt, og i tilfælde (ii) et saddelpunkt. Betragt under denne del af
undersøgelsen systemet i R2, således at (1,0) ikke er et randpunkt.
(c) I tilfælde (i) kan der være to ligevægtspunkter i første kvadrant foruden (1,0). Antag, at dette er tilfældet. Vis, at
området begrænset af akserne, kurven x = g(y) samt af den vandrette linie gennem det midterste ligevægtspunkt, er
positivt invariant.
Konkludér, at en evt. ikke-triviel lukket bane i første kvadrant ikke kan omkredse andre ligevægtspunkter end det øverste.

Øvelse J2. Prøv nærmere at bestemme den værdi af


( 0), for hvilken der sker en bifurkation fra et stabilt spiralpunkt


til et knudepunkt med to tangentretninger. Hvilken type har ligevægtspunktet for
Lad


= 0.004, = 0.2 og






=


0

?

= 0.05. Lav et skema svarende til skemaet i afsnit J.3., idet dog denne gang

f.eks. med følgende to værdier af


: 0.05, 0.1.



varieres. Prøv

APPENDIX
Symboler og notation

Med Ck(D) skal vi forstå mængden af funktioner defineret i mængden D og med kontinuerte
partielle afledede op til og med k' te orden. Af sammenhængen må det fremgå, om funktionernes
værdier er reelle tal, komplekse tal eller vektorer (reelle eller komplekse).
Med udtrykket 'en reel funktion'

mener vi en funktion med reelle værdier.

Når vi bruger inklusionssymbolet G mellem to mængder, udelukker vi ikke, at de to mængder
kunne være identiske.

Topologiske begreber

Ved en åben kugle K(q,r) i Rn med centrum q og radius r, forstås mængden
K(q,r) = { x  Rn | |x - q| < r }. Den tilsvarende lukkede kugle, hvor overfladen er med, betegnes
med K
(q,r).
Et punkt q  Rn kaldes et indre punkt i mængden D, hvis der findes en kugle med centrum i
q, der helt er indeholdt i D.
Mængden D kaldes åben, hvis ethvert af dens punkter er indre i D.
Ved en omegn om et punkt q vil vi forstå en vilkårlig mængde, der indeholder en kugle med
centrum i q.
Ved randen af en mængde D, betegnet 0D, forstås mængden af de punkter q i R n, for hvilke
enhver kugle med centrum i q har noget tilfælles med både D og komplementærmængden til
D.
Ved afslutningen af D, betegnet D
, forstås D forenet med sin rand, altså D= D F 0D.
En delmængde Q af R n siges at være begrænset , hvis der findes et positivt tal r, så kuglen
K(0,r) indeholder Q.
Lad S være en delmængde af R n. En delmængde D af S siges at være relativt åben i S (eller
blot åben i S), hvis der findes en åben mængde G, så D = G  S.
En delmængde S af R n siges at være sammenhængende , hvis den ikke er foreningsmængden
af to ikke-tomme relativt åbne mængder.
En mængde siges at være kurvesammenhængende , hvis hver to af dens punkter kan forbindes
med en kontinuert kurve, der helt forløber i mængden.
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Appendix

Eksistens- og entydighedssætningen, Gronwalls Lemma

Vi bringer her beviset for Sætning 2.2 (Eksistens- og entydighedssætningen), men først bringer
vi et nyttigt lemma, der skyldes T.H.Gronwall (1919).
Gronwalls Lemma. Antag, at u, . og  er kontinuerte reelle funktioner defineret på [t0,b[,
og at (t)  0 for alle t  [t0,b[. Antag videre, at

u(t)  .(t)

(G1)

Pt

t

(s)u(s)ds

for alle t  [t0,b[. Så gælder


u(t)  .(t)

(G2)

Bevis. Lad

F(t)

Pt

t

Pt

t

(s).(s)e



( )d








ds

(s)u(s)ds , så er F' (t) =(t)u(t) og ved multiplikation af (G1)

med (t) fås, at F' (t) .(t)(t) + (t)F(t), hvoraf ved omordning og multiplikation med e-B(t),
hvor
B(t)

Pt

t

-B(t)
(2)d2 , vi får d/dt[F(t)e-B(t)] = F' (t)e
- (t)e-B(t)F(t)  .(t)(t)e-B(t).

Ved integration heraf fra t0 til t fås
F(t)e

B( t )




Pt

t

.(s)(s)e

B( s )


ds



hvoraf nu (G2) følger ved brug af (G1): u(t)  .(t) + F(t).

Sætning 2.2. (Picard-Lindelöf' s sætning)
Betragt begyndelsesværdiproblemet
Antag, at

f

x = f(t,x), x(t0) = x0 i den åbne delmængde D af R n+1.

er kontinuert og lokalt i

D

opfylder en Lipschitz-betingelse.

begyndelsesværdiproblemet præcis én maksimal løsning for ethvert (t 0,x0)  D.

Så har
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Eksistens- og entydighedssætningen, Gronwalls lemma

Dette er specielt tilfældet, hvis f  C1(D).

Bevis.

Differentialligningen med begyndelsesbetingelse er ækvivalent med følgende

integralligning
(PL1)

x(t) x(t0 )

Pt

t

f(s,x(s))ds

Bemærk, at enhver kontinuert løsning til (PL1) automatisk er differentiabel.
Vi skal dels vise, at integralligningen (PL1) har mindst én maksimal løsning (eksistensdelen af
beviset), dels vise, at (PL1) har højst én maksimal løsning (entydighedsdelen).
(a) Eksistensdelen. Vælg a > 0 og /1 > 0, så K1 = (t,x)| |t-t0|  /1, |x-x0|  a } G D.

Lad M være maksimum for |f(t,x)| på K 1, og lad / være defineret ved / = min{/1, a/M}.
Vi vil vise, at integralligningen (PL1) har en kontinuert løsning, der er defineret ihvertfald på I


= [t0-/, t0+/]. Antag, at 3 er en kontinuert funktion defineret på I med værdier i S a = { x | |x0-x|


 a }. Så gælder det samme om funktionen % defineret ved
%(t)

(PL2)

x0 

Pt

t

f(s,3(s))ds



Det er nemlig klart, at % er defineret og kontinuert på I ,og vi har fra (PL2) for alle t  I :


%(t)



  t f(s,3(s)) ds   M t t0  M/  a
 Pt


x0



hvoraf ses, at %(t)  Sa for alle t  I .


Vi skal nu definere en følge af funktioner (3(n)), n = 0, 1, 2, 3, ..., der alle er defineret på I , og


alle har værdimængde i kuglen S a. Vi sætter 3(0)(t) = x0 for alle t  I . Herefter defineres 3(1)


på I ved


3( 1) (t)

(PL3)

x0 

Pt

t

f(s,3( 0) (s))ds



Dernæst defineres 3(2) på I ved


(PL4)

3( 2) (t)

x0 

Pt

t


f(s,3( 1) (s))ds
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Således fortsættes. Generelt defineres 3(n+1) på I udfra 3(n) ved


3( n

(PL5)

1)

x0 

(t)

Pt

t

f(s,3( n) (s))ds



Vi skal nedenfor vise, at funktionsfølgen (3(n)) konvergerer uniformt på I . Grænsefunktionen


3 er dermed en kontinuert funktion på I med værdimængde i S a, og af (PL5) følger, at 3 på


I opfylder integralligningen (PL1). Hermed vil beviset for eksistensdelen være ført, idet enhver


løsning kan udvides til en maksimal løsning (Sætning 2.3(a)).
Lad .n(t) = |3(n)(t)-3(n-1)(t)| for t  I , n  1. For overskuelighedens skyld forudsætter vi i de


følgende vurderinger, at t  t0. Tilfældet t < t 0 forløber fuldstændigt parallelt. Af (PL3) og (PL4)
følger
.2 (t)

t
( 1)
( 0)
 Pt (f(s,3 (s)) f(s,3 (s)))ds 



3( 2) (t) 3( 1) (t)






Pt

t

f(s,3( 1) (s)) f(s,3( 0) (s)) ds

Pt



t

L.1 (s)ds



hvor L = L(K) er en Lipschitz-konstant for f gældende for K = I ×Sa. Generelt fås af (PL5)


nedskrevet både for 3(n-1) og 3(n)

.n (t)

3( n) (t) 3( n


1)

t
(n
 Pt (f(s,3


(t)



1)

(s)) f(s,3( n

1)

(s)) f(s,3( n



2)






Pt
Pt

t

f(s,3( n




t

L.n 1 (s)ds




gældende for alle n  2. Lad nu for vilkårligt N  1 AN være defineret ved
M .n (t)
N

(PL6)

AN(t)

n 1


Så har vi uligheden



2)

(s)))ds 

(s)) ds

Eksistens- og entydighedssætningen, Gronwalls lemma
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t
M .n (t)  M Pt L.n 1 (s)ds
n 1
n 1
N

AN(t)

N





Pt

L

Pt

 L

t

Pt

.0 (s)ds 



t

Pt

.0 (s)ds 



t

AN 1 (s)ds




t

AN(s)ds



På denne anvendes Gronwall' s lemma med u = A
N,  = L og
t
.(t) = Pt .0 (s)ds . Hermed fås


A N(t)  .(t)  Le Lt

(PL7)

Pt

t

e


Ls

.(s)ds



Da højre side af denne ulighed er uafhængig af N og iøvrigt har en størsteværdi (B) på [t 0,t0+/],
ses det, at funktionsfølgen (AN) er opadtil begrænset af B. Dermed er den uendelige række
M 3


( n)

n 1

M .n (t)


(t) 3

( n 1)


(t)

n 1





uniformt konvergent på [t0,t0+/]. Altså er rækken
( n)
(n
M (3 (t) 3




1)

(t))

n 1


også uniformt konvergent på [t0,t0+/]. Da denne rækkes N' te afsnit imidlertid blot er
3(N)(t) - 3(0)(t), følger det, at funktionsfølgen (3(N)) er uniformt konvergent på [t0,t0+/].
(b) Entydighedsdelen. Antag, at 3 og % begge er løsninger til integralligningen (PL1) på det
lukkede interval I. Så forløber begge grafer indenfor en lukket og begrænset delmængde K af
D. Lad L = L(K) være en Lipschitz-konstant for f på K. For overskuelighedens skyld antager
vi igen, at t  t0. Tilfældet t < t 0 er helt parallelt. Så fås af (PL1) med y lig henholdsvis 3 og
%:

3(t) %(t) 

Pt

t


L 3(s) %(s) ds
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Gronwall' s lemma anvendes med u(t) =3(t)-%(t)|,
|
 = L og . = 0. Konklusionen er, at u(t) 
0 for t  I, t  t0. Men da åbenbart også u(t)  0, følger, at u(t) = 0.
Hermed er Picard-Lindelöf' s sætning bevist.

Bevis for Sætning 2.5

Sætning 2.5.

Lad I = ]a,b[, hvor -  a < b  +. Antag, at f er en kontinuert funktion

defineret i D = I×Rn og med værdier i R n, og at f opfylder uligheden
(10) |f(t,x)|  (t)|x| + (t)

for alle t  I og x  Rn, hvor  og  er kontinuerte og ikke-negative på intervallet I.
Så gælder, at enhver maksimal løsning til x = f(t,x) er defineret på hele I.

Bevis. Lad x(t) være en maksimal løsning til x = f(t,x). Lad dens definitionsinterval være J
= ]a1,b1[ G I. Vi skal vise, at J = I. Løsningen opfylder integralligningen
Pt

x(t) x(t0 )

t

f(s,x(s))ds

Når t  t0, så fås ved brug af (10):
x(t) x(t0 ) 

Pt

t

f(s,x(s)) ds 

Pt

t

(s) x(s) (s) ds

Heraf følger for t  t0:
x(t)  x(t0 ) 

Hvis vi lader u(t) = |x(t)| og

.(t)

Pt

t

(s)ds



x(t0 ) 

Pt

t

Pt

t

(s) x(s) ds



(s)ds , så ser vi, at uligheden (G1)



i Gronwalls lemma er opfyldt. Derfor har vi, at (G2) er opfyldt:


(¤)

x(t)  .(t)

Pt

t


(s).(s)e



( )d








ds

Bevis for Sætning 2.6
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gældende for alle t  [t0,b1[. Hvis nu b1 < b, så lad .m = max .(t) og m = max (t) på
intervallet [t0,b1]. Af (¤) fås så for alle t  [t0,b1[, at
x(t)  .mm.m t e
Pt
.me

(t t )








(t s)







 .me

ds
(b




t )

Men så gælder det, at (t,x(t)) for t  [t0,b1[ forbliver indenfor den lukkede og begrænsede
mængde [t0,b1]×K, hvor K er den lukkede kugle med centrum i O og radius lig med .mexp((b1t0)m). Men [t0,b1]×K G D = I×Rn, så dette er i modstrid med Korollar 2.1. Altså må vi have, at
b1 = b. Argumentet for a1 = a forløber analogt. Sætningen er vist.

Bevis for Sætning 2.6

Sætning 2.6. Lad D være en åben delmængde af R

n+1

, og lad f være kontinuert og lokalt i

D opfylde en Lipschitz-betingelse. Lad (t0,x0)  D, og betragt begyndelsesværdiproblemet x =
f(t,x), x(t0) = x0. Lad J være et lukket og begrænset delinterval af I(t0,x0).
Så gælder der:
~0R }/,2R : (t1 ,y 0 )D  t1 t0 < 2  x 0 y 0 < / <
I(t1 ,y 0 )H J  ~tJ: x(t,t0 ,x 0 ) x(t,t1 ,y 0 ) < 0

Bevis. Vi minder om den notation, der bruges i sætningen. Den er givet i Definition 2.2, der
lyder som følger: Antag, at begyndelsesværdiproblemet
x = f(t,x), x(t0) = x0
har præcis én maksimal løsning. Vi vil da med x(t,t 0,x0), t  I(t0,x0), betegne denne maksimale
løsning.
Lad J = [S,T], hvor S < t0 < T og J G I(t0,x0). Den maksimale løsning x(t,t0,x0) betegner vi i
det følgende med x(t) og dens definitionsinterval I(t0,x0) med ]a,b[.
Betragt for  > 0 mængden

P = {(t,z) | |x(t)-z|  , t  J}.
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Denne mængde er lukket og begrænset, og hvis blot  vælges lille nok, så er P en delmængde
af D. Sådan vælger vi . Der findes konstanter M og L, så

|f(t,z)|  M og |f(t,y)-f(t,z)|  L|y-z|
for alle (t,z), (t,y)  P.
Antag nu, at (t1,y0) opfylder uligheden
M|t1-t0| + |x0-y0| < exp(-L(T-t0)).

(*)

Så er (t1,y0) et indre punkt i P. Lad y(t) = x(t,t1,y0) og ]a1,b1[ = I(t1,y0).
x(t) og y(t) opfylder følgende integralligninger
x(t)

x 0

y(t)

y 0

Pt
Pt

t

f(s,x(s))ds

t

f(s,y(s))ds



Vi betragter tilfældet t 0  t1 og t-værdier, der opfylder t 1  t < min{b1,T}. For sådanne værdier
af t, har vi
f(s,x(s)) ds t f(s,x(s)) f(s,y(s)) ds
Pt
Pt
t
 M t1 t0 L
x(s) y(s) ds
Pt

x(t) y(t)  x 0 y 0 

t





 x0 y0



I Gronwalls lemma sætter vi nu u(t) = |x(t)-y(t)|, .(t) = |x0-y0| + M|t1-t0|, (t) = L. Hermed finder
vi
(**)

|x(t)-y(t)|  exp(L(t-t1))[|x0-y0| + M|t1-t0|]

gældende for t 1  t < min{T,b1}. Af (*) og (**) finder vi nu (idet t0  t1), at
|x(t)-y(t)| <  for alle t1  t < min{T,b1[.

D.v.s. at (t,y(t)) for disse værdier af t tilhører det indre af P. Ifølge Sætning 2.3 må derfor b

1

> T, og det var en del af det, vi skulle vise. Dermed gælder (**) for t  [t1,T].
Vi skal nu vise, at hvis blot t1 og y0 er valgt tætte nok på henholdsvis t 0 og x0, så holder y(t)
sig tæt på x(t) for alle t  J. Lad da 0 > 0 være vilkårligt givet.

Lad / = exp(-L(T-t0))·min{0,}. Når |x0-y0| + M|t0-t1| < /, fås da af (**), at |x(t)-y(t)| < 0 for alle
t  [t1,T].

Vi kan nu gennemføre et lignende argument i negativ t-retning, og dermed vise, at når blot /

vælges lille nok og |x0-y0| + M|t0-t1| < /, så har vi |x(t)-y(t)| < 0 for alle t  [S,T]. Argumentet hér
blev ført for t0  t1. Når t1 < t0 skal kun ændres nogle få detaljer.

Bevis for Sætning 2.6
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Lineær Algebra
Definition LA1. Lad A være en n×n-matrix. Det (komplekse) tal  kaldes en egenværdi for
A, hvis der findes en (kompleks) vektor v g 0, så Av = v. Vektoren v kaldes da en egenvektor
for A (hørende til egenværdien ).

Egenrummet hørende til egenværdien  består af mængden af samtlige egenvektorer for A og
nulvektoren (som vi ikke kalder en egenvektor).

Bemærkning LA1. Selv når A er en matrix med reelle elementer, kan A have ikke-reelle
egenværdier og egenvektorer.
Vi skal udelukkende behandle matricer med reelle elementer og vil aldrig acceptere ikke-reelle
tal i slutfacit ved løsningenen af et differentialligningssystem. Men i mellemregningerne vil alle
komplekse tal (reelle såvel som ikke-reelle) optræde på lige fod.

Sætning LA1. Et komplekst tal  er egenværdi for matricen A, hvis og kun hvis  løser
karakterligningen
det(A - E) = 0,
hvor E er enhedsmatricen.
De til egenværdien  hørende egenvektorer er de ikke-trivielle løsninger v til ligningssystemet
(A - E)v = 0.

Definition LA2. (a) En ikke-tom delmængde U af vektorrummet Cn kaldes et underrum af
Cn, hvis det opfylder følgende krav: Hvis u, v  U og k  C, så u + v  U og ku  U.
(b) Ved en basis B for et underrum U af vektorrummet Cn, forstås et lineært uafhængigt sæt
af vektorer B = {v(1), v(2), ..., v(k)} med den yderligere egenskab, at enhver vektor u  U kan
skrives som en linearkombination af vektorerne i B, d.v.s. at der til den givne vektor u findes
(komplekse) konstanter c1, c2, ..., ck, så u = c1v(1) + c2v(2) + ... + ckv(k).
(c) Ved dimensionen af underrummet U forstås antallet af vektorer i en basis for U (Det kan
vises, at hver to baser har samme antal vektorer).

Definition LA3.

Lad A være en n×n-matrix, og lad 1 være en egenværdi for A.

Lineær Algebra
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(a) Hvis 1 er k-dobbelt rod i karakterpolynomiet p() = det(A-E) (d.v.s. p() =

(-1)kq(), hvor q(1) g 0), så siges egenværdien 1 at have algebraisk multiplicitet k.
(b) Hvis det maksimale antal lineært uafhængige egenvektorer hørende til egenværdien

1 er

m, så siges 1 at have geometrisk multiplicitet m. Anderledes sagt: Den geometriske
multiplicitet af en egenværdi er lig dimensionen af dens egenrum.
c) En simpel egenværdi er en egenværdi, for hvilken den algebraiske multiplicitet er lig én.
d) Hvis for en given egenværdi den algebraiske og den geometriske multiplicitet er lige store,
så siges denne egenværdi at være semisimpel.
e) Hvis en matrix A har lutter semisimple egenværdier, så kaldes A semisimpel.

Sætning LA2. Den geometriske multiplicitet af en egenværdi er mindre end eller lig med den
algebraiske multiplicitet.

Sætning LA3. k egenvektorer hørende til k forskellige egenværdier er lineært uafhængige.

Sætning LA4. (a) Lad A være en n×n-matrix. Så findes der en ( reel) invertibel matrix S, så
D = S-1AS er en diagonalmatrix, hvis og kun hvis A har n lineært uafhængige ( reelle)
egenvektorer v(1), v(2), ..., v(n). I bekræftende fald er en diagonaliserende matrix S givet ved S
= [v(1), v(2), ..., v(n)].
(b) A kan diagonaliseres, hvis og kun hvis A er semisimpel.

Bemærkning LA2. Hvis A er en reel matrix med nogle ikke- reelle egenværdier, så vil både
D og S blive ikke-reelle. Bemærk i den forbindelse parenteserne "(reel)" i Sætning LA2. Hvis
den ene parentes læses, så skal den anden også læses.

Sætning LA5. For en reel symmetrisk matrix A gælder:
(a) Samtlige egenværdier er reelle.
(b) Egenvektorer hørende til forskellige egenvektorer er ortogonale.
(c) A er semisimpel og derfor diagonalisérbar.

cccxviii
cccxviii

Appendix

(d) Som diagonaliserende matrix S for A kan altid bestemmes en ortogonal matrix, d.v.s. en
matrix S, for hvilket SS~= S~S = E.

Vi bringer her et bevis for Sætning 4.12.

Sætnin g 4.12. (Hamilton-Cayley's sætning).

Lad A være en n×n-matrix, og lad p( ) =

det(A-E) være matricens karakterpolynomium. Så gælder, at matricen p(A) er lig nulmatricen,
altså p(A) = 0.

Bevis. Vi skal udnytte, at der for enhver kvadratisk matrix A gælder, at A·adj A = detA·E. Her
betyder adj A den adjungerede matrix til A, d.v.s. den transponerede af matricen bestående af
-1
A' skomplementer. Når detA g 0, er formlen velkendt som en formel for A' s inverse, A
=

(detA)-1adj A.
Vi anvender formlen på matricen A - E. Det ses, at matricen B() = adj(A - E) har elementer,
der er polynomier af grad højst n - 1. Derfor findes der matricer B0, B1, ..., Bn-1, så
B() = B0 + B1 + 2B2 + ...+ n-1Bn-1.

Idet nu karakterpolynomiet har p() formen
det(A - E) = (-1)-nn + an-1n-1 + an-2n-2 + ... + a1 + a0,

fås af formlen (A - E)B() = det(A - E)·E ved sammenligning af koefficienter til k på begge
sider:
AB0 = a0E
AB1 - B0 = a1E

(ganges med A fra venstre)

AB2 - B1 = a2E

(ganges med A2 fra venstre) ..............

ABn-1 - Bn-2 = an-1E
-Bn-1 = (-1)nE

(ganges med An-1 fra venstre)
(ganges med An fra venstre)

Som antydet tilhøjre for ligningerne ganger vi nu disse med passende potenser af A fra venstre.
Herefter lægges ligningerne sammen. Vi ser, at venstre sides led hæver hinanden, mens
højresidernes sum netop er p(A). Hermed er sætningen vist.

cccxix
Niveaukurverne for en Lyapunov-funktion

Hvordan ser niveaukurverne for en Lyapunov-funktion ud? De følgende to sætninger giver svar
herpå.

Sætning N1.

Lad V  C1(B), hvor B er en åben delmængde af R 2. Antag, at p  B, V(p) =

0 og V(x) > 0 for x g p. Antag videre, at V ikke har andre stationære punkter end p. Så
eksisterer tal r0 og r1 med r1 > r0 > 0, så |x0 -p| < r0 implicerer, at
{ x  B | V(x) = V(x0), |x-p|  r1 }
er en disjunkt foreningsmængde af simple lukkede kurver alle med p i deres indre.

Bevis. Lad r1 > 0 være bestemt så K̄(p,r1) G B. Lad V1 være mindsteværdien af V på cirklen
|x-p| = r1. Vælg r 0 så 0 < r0 < r1 og V(x) < V1 for alle x  K̄(p,r0).
Lad nu x0 være et punkt i K̄(p,r0), x0 g p. Lad c = V(x0). Så indeholder c-niveaumængden for
V banekurven for den maksimale løsning x(t), t  ]a,b[, til differentialligningssystemet
x

0V
0y

y

0V
0x

der starter i x0. Da V(x(t)) = V(x0) < V1 for alle t  ]a,b[, forlader løsningen ikke K̄(p,r1).
Derfor må a = - og b = +. Systemet har ifølge antagelse kun ét ligevægtspunkt p, og dette
kan ikke tilhøre løsningens .- eller &-grænsemængde, da V(p) = 0 og V(x(t)) = c > 0 for alle
t  R. Ifølge Poincaré-Bendixsons sætning er banekurven derfor en simpel lukket kurve, der
omslutter p. Hvis den sammenhængskomponent af c-niveaumængden { x  B | V(x) = c, |x-p|
 r1}, der indeholder den påviste lukkede banekurve indeholdt mere end denne, ville den
indeholde to lukkede banekurver med et punkt tilfælles, hvilket er umuligt.
Hermed er sætningen vist.

Bemærkning. Ihvertfald hvis V kun forlanges kontinuert kan der udmærket være mere end
tælleligt mange lukkede kurver i c-niveaumængden for vilkårligt små værdier af c. Som
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udgangspunkt for et bevis for dette kan benyttes, at der til enhver lukket mængde D G R findes
en kontinuert funktion f: R  R, med f(x) = 0 @ x  D. Tag nemlig f(x) = dist(x,D). Med D
som Cantormængden på [0,1] kan vi udfra f definere en kontinuert funktion g med g(0) = 0,
g(x) > 0 for x  ]0,1] og således, at der eksisterer en følge (ck) med ck  0 for k   så
mæn gden { x  [0,1] | g(x) = ck } er ikke-tællelig for ethvert k. Definér nu V(x) = g(|x|) for
x  R2, |x|  1.

Sætning N2. Lad V  C2(B), hvor B er en åben delmængde af R 2. Antag, at p  B, V(p) =
0 og V(x) > 0 for x g p. Antag videre, at den Hessiske matrix H, bestående af de anden
afledede af V i punktet p, er positivt definit. Så eksisterer tal r0 og r1 med r1 > r0 > 0, så
|x0 -p| < r0 implicerer, at
{ x  B | V(x) = V(x0), |x-p|  r1 }
er en simpel lukket kurve med p i sit indre.

Bevis. Resultatet følger af Taylors sætning, idet det udnyttes, at de første afledede er nul i p, da
V har minimum i p. Vi går ikke ind i detaljerne.
Denne sætning kan generaliseres til højere dimensioner. I tre dimensioner bliver niveaumængderne lukkede flader.

Numerisk løsning, Matematikprogrammer
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Numerisk løsning af differentialligninger
Matematikprogrammer

Der findes mange færdige programmer, der kan løse systemer af differentialligninger numerisk.
Her skal nævnes følgende, idet det anses for væsentligt, at der først og fremmest let kan produceres banekurver:

Plot. Lavet til formålet af Richard Parris, Phillips Exeter Academy, Exeter NH 03833, USA.
Programmet er gratis. Det kan mere end blot løse differentialligninger.

ODE. Lavet til formålet af Keith Briggs, PO Box 75, Heidelberg West 3081, Australien. En
version, der mangler visse faciliteter, kan fås gratis.

Phaser. Lavet til formålet. Sælges af Springer.

Forfatteren har et hjemmelavet program skrevet i Basic. Dette program er brugt til de fleste af de
af bogens figurer, der er skærmbilleder af banekurver.

Maple. Glimrende avanceret matematikprogram.

Mathematica. Konkurrent til Maple.

MathCad. Konkurrent til Maple og Mathematica. Ikke så omfattende som disse, men er i visse
henseender ganske smart.

STIKORDSREGISTER

-attraktor 143
-grænsecykel 221
-grænsepunkt 221
-stabil 141
-attraktor 143
-grænsecykel 221
-grænsepunkt 221
-stabil 141
L (x) 221
L (x) 221
-isoklinen 49
0-isoklinen 49

Eksistens

Abels formel 72
Adjungeret matrix 389
Afslutning 378
Algebraisk multiplicitet 387
Asymptotisk orbitalt stabil 217
Asymptotisk stabil 143
Attraktor 143
Autokatalatoren 309
Autonom
Autonomt system 5, 43

Faselinie 11
Faseplan 11
Faseplansundersøgelse
Brusselatoren 261
van der Pols ligninger 280
Volterra-Lotka-systemet 53
Faserum 11
Forbes, L.K. 349
Frastødende 143
Fuldstændig løsning 6
Fundamental matrix 71













Bane 11
Banekurve
maksimal 11
Banepolygon 226
Basis 70, 387
Begrænset mængde 378
Begyndelsesværdiproblem 6
Belousov-Zhabotinski 285
Bendixson-Dulacs sætning 235
Bifurkation 247
Bifurkationsparameter 247
Brusselatoren 60, 172, 252, 259
Centrum 127, 170
Diagonalisérbar 86
Diagonaliserede system 89
Diagonaliserende matrix 388
Dimension 387
Dimensionsløse variable 260
Volterra-Lotka-systemet 271
Direkte sum 114
Duffings ligning 15
Dulac-funktion 235
Egenrum 386
Egenvektor 386
Egenværdi 386

af løsning 17
Eksistens- og entydighedssætning 378
Eksistenssætning
n' te ordens ligning 135
Eksponentialmatricen 82
Entydighed
af løsning 17
Entydighedssætning
n' te ordens ligning 135
Epidemimodeller 325
Euler-differentialligning 63, 135

Gause-Lotka-Volterra-systemet 59, 275
Generaliseret egenvektor 101
Generaliset egenrum 101
Geometrisk multiplicitet 387
Global attraktor 150
Globalt asymptotisk stabil 150
Gonorré-model 329
Green' s sætning 235
Gronwalls Lemma 378
Grænsecykel 221
Grænsemængde 225
Grænsepunkt 221
Gæringsmodel 351
Hahn 206
Haldane 352
Hale,
Jack.K. 184
Halvbane
positiv 178
Halvbanekurve
positiv, negativ 221
Hamilton-Cayley' s sætning 84, 389
Hamilton-funktion 164
Hamiltonsk system 164
Harmonisk oscillator 12, 83, 184
koblet 8
Hastings & Murray 292
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Stikordsregister

Heteroklin banekurve 226
Homogen (2) 133
Homogent polynomium 194
Homogent system 63
Homoklin bane 144
Hopf-bifurkation 247
Ikke-triviel
periodisk løsning 213
Indre punkt 377
Invariant
positiv, negativ 52
Isoleret punkt 167
Jacobi-matrix 153
Jordan-blok 118
Jordan-form
reel 125
Jordans normalform 102, 118
Kaos 224
Kaotisk attraktor 243
Karakterligning 386
Karakterpolynomium 387
Kermack & McKendrick 325
Knudepunkt 168
med 1 tangentretning 128, 169
med 2 tangentretninger 89, 127, 169
stjerneformet 128
Korollar 2.1 27
Krasovski-betingelse 178
Kurvesammenhængende 224, 378
Ligevægtspunkt 46
Lineariserede system 156
Lineær algebra 386
Lineært afhængig
funktioner 66
vektorer 67
Lineært system 63
Lineært uafhængig
funktioner 66
vektorer 67
Lipschitz-betingelse 20
Lodret isoklin 49
Logistiske ligning 274, 328
Lorenz-ligningerne 238
Lotka
kemisk model 270
Lukket
kugle 377
Lyapunov 176
Lyapunov-funktion 177
Løsning 5
Maksimal løsning 5
Matematikprogrammer 392

Matematisk pendul 185
MathCad 392
Mathematica 392
Matrixnorm 64, 79
May-Leonard-systemet 60
Michaelis-Menten 352
Monod 352
Monotoniområde
maksimal 49
Moser 352

Multiplicitet
algebraisk 387
geometrisk 387
Nilpotent 84
Numerisk løsning 390
ODE
392
Omegn 377
Orbitalt stabil 217
Oregonatoren 285
Panserformlen 76
Peanos eksistenssætning 17
Periode 213
Periodisk funktion 213
Phaser 392
Plot 392
Poincaré-Bendixsons sætning 225
Polære koordinater 215
Positivt definit 194
Pukkel 352, 354
Rand 377
Reel funktion 377
Rent centrum 170
Retlinet bane 54
Rosenzweig-MacArthur-ligningerne 257
Rosenzweig-MacArthur-systemet
(Conway-Smoller) 60
Rouche
Habets & Laloy 184
Routh-Hurwitz' kriterium 208
Rovdyr-byttedyrsmodel
Volterra-Lotka-systemet 269
Saddelpunkt 90, 127, 169
Sal' nikovs oscillator 333
Sammenhængende 378
Semisimpel
egenværdi 388
matrix 388
Separatrix 374
Simpel egenværdi 388
Singulært punkt 47

Stikordsregister

Skarp Lyapunov-funktion 177
Spiralpunkt 97, 127, 170
Sporet 126
Stabil 141
Stift system 288
Stjerneformet knudepunkt 169
Strange 243
Symmetrisk matrix 389
Teissier 352
Tidsomvendte system 49
Tiltrækningsbassin 150
Triviel løsning 47
Triviel periodisk løsning 213
Type 171
Underrum 66, 387
Uppal, Ray & Poores model 297
Ustabil 141
Van der Pols ligning 229, 255, 279
Vandret isoklin 49
Vektorfelt 5,11
Vektorrum 66
Vinkelfunktion 168
Vinograd 33, 144
Volterra-Lotka-systemet 16, 53, 172, 219, 246,
269
generaliseret 59, 274
periodisk perturberet 9, 11, 13, 37
Wronski-determinant 136
Åben
kugle 377
mængde 377
relativt 378
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