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Povzetek
V magistrskem delu obravnavamo matematične modele, ki ponazarjajo rast dveh
populacij, ki vplivata druga na drugo, in sicer se med njima pojavlja ena od treh
osnovnih možnih interakcij med dvema populacijama: tekmovanje za vire, plenje-
nje ali simbioza. Začenjamo s proučevanjem dvodimenzionalnih linearnih sistemov
diferencialnih enačb – natančneje z načinom iskanja rešitev homogenih dvodimenzi-
onalnih linearnih sistemov dveh diferencialnih enačb. V nadaljevanju se nato posve-
timo dvodimenzionalnim nelinearnim avtonomnim sistemom ter njihovi linearizaciji
okrog stacionarnih točk. Vse to nam v glavnem delu omogoča obravnavo matema-
tičnih modelov treh interakcij med dvema populacijama, s čimer tudi zaključimo
magistrsko delo.

Ključne besede: sistemi diferencialnih enačb, avtonomni sistemi, fazna ravnina,
linearizacija, populacijska dinamika.

Abstract
In this thesis we deal with mathematical models that illustrate the growth of two
populations, which influence each other and between them appears one of the three
main potential interactions between two populations: competition for resources,
predation or symbiosis. We begin by examining the two-dimensional linear systems
of differential equations – more precisely examining the way of finding solutions of
two-dimensional linear homogeneous systems of two differential equations. Then
we dedicate to two-dimensional nonlinear autonomous system and its linearization
around fixed points. This allows us to study three mathematical models of different
interactions between two populations, which also conclude the study.

Keywords: systems of differential equations, autonomous systems, phase plane,
linearization, population dynamics.
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POGLAVJE 1

Uvod

Uvod je povzet po [1], [2], [3], [4], [5].
Raziskovanje diferencialnih enačb je široko področje v matematiki, fiziki in teh-

niki. Z diferencialnimi enačbami se modelirajo praktično vsi fizikalni, tehnični ali
biološki procesi. V praktičnih primerih pa velikokrat naletimo na več diferencialnih
enačb, ki opisujejo določen pojav in so medsebojno povezane. V takšnih prime-
rih pripadajoči matematični problem sestoji iz sistema dveh ali več diferencialnih
enačb, ki jih lahko vedno zapišemo kot diferencialne enačbe prvega reda. Pri mno-
gih bioloških procesih je potrebno npr. spremljati več kot le en faktor oziroma več
kot le eno vrsto populacije. Tako nas raziskovanje avtomatično pripelje do sistema
diferencialnih enačb.

V diplomskem delu sem obravnavala logistično diferencialno enačbo, ki je med
drugim uporabna pri obravnavi modelov rasti populacij določenih vrst. Vendar ta
diferencialna enačba opisuje rast le ene populacije. V magistrskem delu pa se bom
omejila na obravnavo matematičnih modelov v biologiji za opisovanje rasti dveh po-
pulacij z medsebojno interakcijo. V populacijski dinamiki poznamo tri glavne možne
interakcije med dvema populacijama: interakcija tekmovanja za vire (hrane), inte-
rakcija plenjenja in interakcija simbioze. Interakcija tekmovanja za vire je interak-
cija, pri kateri vrste med seboj tekmujejo za razpoložljive vire okolja (hrana, voda,
prostor, . . . ). Močnejše vrste imajo večjo možnost za ohranitev in razmnoževanje.
Plenjenje je odnos, pri katerem ena vrsta – plenilec, uporabi drugo – plen, kot vir
dobrin, ki jih potrebuje za preživetje. Plenilec in plen se razvijata skupaj: plen
je del plenilčevega okolja in plenilec umre, če ne dobi hrane. Pri simbiozi nobena
populacija ni na slabšem zaradi prisotnosti druge, celo obe se okrepita. Ločimo fa-
kultativno simbiozo, kjer simbioza ni ključna za preživetje populacij, in obligatorno
simbiozo, kjer je simbioza nujna za preživetje ene ali obeh vrst populacij. Velja opo-
zoriti, da so obravnavane diferencialne enačbe matematičnih modelov interakcij v
biologiji v primerjavi s kompleksnimi interakcijami v naravi dokaj enostavne, vendar
nam proučevanje teh enačb kljub temu omogoča vpogled v načela biologije.

Zaradi raziskovanja interakcij med dvema populacijama se bomo posvetili pred-
vsem reševanju sistema dveh diferencialnih enačb. Da bi lahko raziskovali interakcije
med populacijama, magistrsko delo začenjam s teoretičnimi izhodišči o sistemih di-
ferencialnih enačb, še natančneje pa o homogenih sistemih linearnih diferencialnih
enačb s konstantnimi koeficienti. Analitično in geometrijsko bomo obravnavali kon-
kretne in splošne homogene sisteme dveh linearnih diferencialnih enačb in sicer bomo
analitično sisteme obravnavali z iskanjem lastnih vrednosti in pripadajočih lastnih
vektorjev, na podlagi česar bomo lahko zapisali rešitve sistemov ter narisali fazni
portret ter rešitve v ravnini xt oziroma yt. Geometrijsko analizo bomo uporabili
zlasti pri obravnavi splošnih sistemov linearnih diferencialnih enačb, kjer bomo iz
faznega portreta razbrali značilnosti rešitev.
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V nadaljevanju bomo spoznali teoretična izhodišča nelinearnih sistemov, zla-
sti nelinearnih avtonomnih sistemov diferencialnih enačb. Matematično korektno
bomo opisali še pojme stabilnosti, nestabilnosti in asimptotične stabilnosti rešitev,
spoznali pomen kritičnih točk nelinearnih avtonomnih sistemov za njihovo reševa-
nje ter spoznali, kako lahko pri določenih pogojih trajektorije dvodimenzionalnega
avtonomnega sistema poiščemo tudi z reševanjem diferencialne enačbe prvega reda.
Po tem se bomo lotili lokalne teorije nelinearnih avtonomnih sistemov diferencialnih
enačb, ki nam omogoča linearizacijo omenjenih sistemov okrog posamezne kritične
točke. To nam v zadnjem glavnem delu omogoča obravnavo matematičnih mode-
lov, ki opisujejo rast dveh populacij z medsebojno interakcijo. Nelinearne avtono-
mne sisteme bomo namreč zaradi prej obravnavane teorije lahko linearizirali okrog
posamezne kritične točke, kar nam bo omogočilo pridobitev rešitev matematičnih
modelov v bližini kritičnih točk in posledično opis obnašanja rasti dveh populacij z
medsebojno interakcijo.

V magistrskem delu torej gre za obravnavo potrebne teorije za obravnavo mate-
matičnih modelov za modeliranje rasti dveh populacij z medsebojno interakcijo ter
za samo obravnavo teh modelov. Predvideva se predznanje bralca s področja line-
arne algebre, natančneje s področja matrik in iskanja lastnih vrednosti ter lastnih
vektorjev.
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POGLAVJE 2

Sistemi diferencialnih enačb

Uvod poglavja in teorija sistemov diferencialnih enačb je povzeta po [2], [6],
[7].

Sisteme diferencialnih enačb dobimo spontano pri reševanju problemov z več
odvisnimi spremenljivkami, ki so funkcije ene neodvisne spremenljivke. Neodvisno
spremenljivko bomo sedaj označevali s črko t (v konkretnih primerih je to običajno
čas), neznane odvisne spremenljivke pa bomo označevali z x1, x2, . . . , xn. To so
funkcije, odvisne od spremenljivke t. Sistemi diferencialnih enačb prvega reda so
med drugim izjemnega pomena tudi zaradi tega, ker lahko diferencialne enačbe
višjega reda vedno enostavno pretvorimo v takšne sisteme, vendar na tem mestu
izpeljave ne bomo opisovali, saj pri generiranju matematičnih modelov interakcij
med populacijami v biologiji tega ne bomo potrebovali.

Splošen sistem diferencialnih enačb prvega reda je oblike

x′1 = f1(t, x1, x2, . . . , xn)
x′2 = f2(t, x1, x2, . . . , xn)

...
x′n = fn(t, x1, x2, . . . , xn)

(2.1)

Sistem imenujemo avtonomen, če v funkcijah na desni strani enačb (2.1) neodvi-
sna spremenljivka t ne nastopa eksplicitno. Avtonomne sisteme bomo obravnavali
pozneje v poglavju 3.

Rešitev sistema (2.1) na intervalu I: α < t < β je množica n funkcij

x1 = φ1(t), x2 = φ2(t), . . . , xn = φn(t), (2.2)

ki so odvedljive v vseh točkah na intervalu I in zadoščajo sistemu enačb (2.1) v vseh
točkah tega intervala. Poleg sistema diferencialnih enačb imamo lahko podane tudi
začetne pogoje oblike

x1(t0) = x0
1, x2(t0) = x0

2, . . . , xn(t0) = x0
n, (2.3)

kjer je t0 specifična vrednost spremenljivke t na intervalu I, x0
1, . . . , x

0
n pa predpisana

števila. Sistem 2.1 skupaj s predpisanimi začetnimi pogoji 2.3 tvori začetni problem.
Rešitev (2.2) lahko predstavimo kot parametrične enačbe v n-dimenzionalnem

prostoru. Za določeno vrednost spremenljivke t enačbe (2.2) podajo vrednosti koor-
dinat x1, . . . , xn točke v prostoru. Ko se t spreminja, se v splošnem spreminjajo tudi
koordinate. Množica točk, ki ustrezajo pogoju α < t < β, tvori krivuljo v prostoru.
Krivuljo si lahko predstavljamo kot trajektorijo ali pot premikajočega se delca v
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skladu s sistemom diferencialnih enačb (2.1). Začetni pogoji (2.3) določijo začetno
točko premikajočega se delca.

Naslednji izrek nam zagotavlja obstoj enolične rešitve začetnega problema (2.1),
(2.3), če so izpolnjeni določeni pogoji:

Izrek 2.1. Naj bodo funkcije f1, . . . , fn in parcialni odvodi ∂f1
∂x1
, . . . , ∂f1

∂xn
, . . . ,

∂fn

∂x1
, . . . , ∂fn

∂xn
zvezni na območju R v tx1x2 . . . xn - prostoru, ki je določen z

α < t < β, α1 < x1 < β1, . . . , αn < xn < βn, in naj bo točka (t0, x0
1, x

0
2, . . . , x

0
n)

iz območja R. Potem obstaja interval |t − t0| < h, na katerem obstaja enolična
rešitev x1 = φ1(t), x2 = φ2(t), . . . , xn = φn(t) sistema diferencialnih enačb (2.1), ki
izpolnjuje začetne pogoje (2.3).

Če je vsaka od funkcij f1, . . . , fn v enačbah (2.1) linearna funkcija odvisnih spre-
menljivk x1, . . . , xn, potem sistemu (2.1) rečemo linearen sistem diferencialnih enačb,
sicer pa je sistem (2.1) nelinearen. V nadaljevanju se bomo posvetili bistveni teoriji
sistema linearnih diferencialnih enačb.

2.1. Sistemi linearnih diferencialnih enačb

Obravnavana teorija sistemov linearnih diferencialnih enačb je povzeta po [2],
[7].

Splošen sistem linearnih diferencialnih enačb prvega reda je oblike

x′1 = p11(t)x1 + p12(t)x2 + . . .+ p1n(t)xn + g1(t)
x′2 = p11(t)x1 + p12(t)x2 + . . .+ p1n(t)xn + g2(t)

...
x′n = p11(t)x1 + p12(t)x2 + . . .+ p1n(t)xn + gn(t)

(2.4)

Za linearen sistem (2.4) je izrek o obstoju in enoličnosti rešitve preprostejši in ima
močnejši sklep:

Izrek 2.2. Če so funkcije p11, . . . , pnn, g1, . . . , gn zvezne na odprtem intervalu
I: α < t < β, potem na tem intervalu obstaja ena sama rešitev x1 = φ1(t), x2 =
φ2(t), . . . , xn = φn(t) sistema (2.4), ki zadosti začetnim pogojem (2.3), kjer je t0
katera koli točka na intervalu I in x0

1, . . . , x
0
n katera koli predpisana števila. Poleg

tega rešitev obstaja na celotnem intervalu I.

V primerjavi z nelinearnim sistemom je obstoj in enoličnost rešitve linearnega
sistema zagotovljena na celotnem intervalu I, v katerem so izpolnjene hipoteze.
Poleg tega so začetne vrednosti x0

1, . . . , x
0
n pri t = t0 povsem poljubne, medtem ko

pri nelinearnem sistemu začetna točka mora ležati v območju R, ki smo ga definirali
v izreku 2.1.

Da bi lahko o sistemu (2.4) razpravljali čim bolj učinkovito, ga zapišemo v ma-
trični obliki. Upoštevamo, da so x1 = φ1(t), x2 = φ2(t), . . . , xn = φn(t) kompo-
nente vektorja x = φ(t). Podobno so g1(t), . . . , gn(t) komponente vektorja g(t) in
p11(t), . . . , pnn(t) elementi n × n matrike P(t). Sedaj sistem (2.4) lahko prepišemo
v naslednjo obliko:

x′ = P(t)x + g(t). (2.5)
5



Z uporabo vektorjev in matrik prihranimo prostor, si olajšamo računanje ter pou-
darimo podobnosti med sistemi enačb in posameznimi enačbami.

Vektor x = φ(t) je rešitev enačbe (2.5), če njegove komponente zadoščajo sistemu
enačb (2.4). Predpostavimo, da sta P in g zvezna na nekem intervalu α < t < β.
To pomeni, da je vsaka od skalarnih funkcij p11, . . . , pnn, g1, . . . , gn zvezna na tem
intervalu. Potem nam izrek 2.2 zagotavlja obstoj rešitev enačbe (2.5) na intervalu
α < t < β.

V nadaljevanju se bomo bolj podrobno posvetili teoriji homogenega sistema li-
nearnih diferencialnih enačb.

2.2. Homogeni sistem linearnih diferencialnih enačb

Teorija je povzeta po [2], [8], [9], [10], [12] .
Če za sistem linearnih diferencialnih enačb, zapisan v matrični obliki

x′ = P(t)x + g(t), (2.6)

velja, da so komponente vektorja g(t) = 0 za vsak t na intervalu I, potem pravimo,
da je sistem (2.6) homogen, drugače je nehomogen. Homogen sistem linearnih dife-
rencialnih enačb je torej oblike

x′ = P(t)x. (2.7)

Za zapis specifičnih rešitev sistema (2.7) uporabimo naslednjo notacijo:

x(1)(t) =


x11(t)
x21(t)

...
xn1(t)

 , . . . ,x(k)(t) =


x1k(t)
x2k(t)

...
xnk(t)

 , . . . , (2.8)

kjer xij(t) = x
(j)
i (t) pripada i-ti komponenti j-te rešitve x(j)(t). Poglejmo si nekaj

izrekov, ki govorijo o rešitvah sistema (2.7):

Izrek 2.3. Če sta vektorski funkciji x(1) in x(2) rešitvi sistema (2.7), potem je
linearna kombinacija c1x(1) + c2x(2) tudi rešitev, kjer sta c1 in c2 poljubni konstanti.

Ta izrek imenujemo princip superpozicije. Izrek dokažemo preprosto: le z odva-
janjem c1x(1) +c2x(2) in upoštevanjem dejstva, da x(1) in x(2) zadoščata enačbi (2.7).
S ponavljajočo uporabo izreka 2.3 lahko sklenemo, da če so x(1), . . . , x(k) rešitve
sistema (2.7), potem je

x = c1x(1)(t) + . . .+ ckx(k)(t)

prav tako rešitev, kjer so c1, . . . , ck poljubne konstante. Pri tem se pojavi vprašanje,
ali lahko vse rešitve sistema (2.7) dobimo na tak način. Smiselno je pričakovati, da
za sistem (2.7) n diferencialnih enačb prvega reda zadošča, da oblikujemo linearno
kombinacijo n ustrezno izbranih rešitev. Naj bo x(1), . . . , x(n) n rešitev sistema (2.7)
in naj bo X(t) matrika, katere stolpci so vektorji x(1)(t), . . .x(n)(t):
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X(t) =


x11(t) · · · x1n(t)

... ... ...
xn1(t) · · · xnn(t)

 .
Iz linearne algebre vemo, da so stolpci matrike X(t) linearno neodvisni za dano vre-
dnost t natanko tedaj, ko detX 6= 0 za to vrednost t-ja. To determinanto imenujemo
determinanta Wronskega n rešitev x(1), . . .x(n) in jo označimo z W [x(1), . . . ,x(n)]:

W [x(1), . . .x(n)](t) = detX(t).

Rešitve x(1)(t), . . .x(n)(t) so linearno neodvisne v točki natanko tedaj, koW [x(1), . . .x(n)]
v tej točki ni enaka 0:

Izrek 2.4. Če so vektorske funkcije x(1), . . . ,x(n) linearno neodvisne rešitve sis-
tema (2.7) za vsako točko intervala α < t < β, potem vsako rešitev x = φ(t) sistema
(2.7) lahko izrazimo kot linearno kombinacijo x(1), . . .x(n)

φ(t) = c1x(1)(t) + . . .+ cnx(n)(t) (2.9)

na natanko en način.

Če so konstante c1, . . . , cn poljubne, potem rešitev (2.9) imenujemo splošna rešitev.
Katero koli množico rešitev x(1), . . . ,x(n) sistema (2.7), ki je linearno neodvisna v
vsaki točki na intervalu α < t < β, imenujemo fundamentalna množica rešitev za ta
interval.

Oglejmo si še izrek, ki nam bo olajšal delo glede računanja determinante Wron-
skega:

Izrek 2.5. Če so x(1), . . . ,x(n) rešitve sistema (2.7) na intervalu α < t < β,
potem je na tem intervalu W [x(1), . . . ,x(n)] enaka 0 ali pa nikoli ne zavzame vrednosti
0.

Ta izrek nam pove, da nam ni potrebno preverjati determinante Wronskega za vsako
točko intervala, temveč le za eno (katero koli) točko intervala.

Naslednji izrek nam zagotavlja obstoj vsaj ene fundamentalne množice rešitev
za sistem(2.7):

Izrek 2.6. Naj bo

e(1) =


1
0
0
...
0

 , e
(2) =


0
1
0
...
0

 , . . . , e
(n) =


0
0
...
0
1


in naj bodo x(1), . . . ,x(n) rešitve sistema (2.7), ki zaporedoma zadoščajo začetnim
pogojem

x(1)(t0) = e(1), . . . ,x(n)(t0) = e(n),
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kjer je t0 neka točka na intervalu α < t < β. Potem x(1), . . . ,x(n) tvorijo fundamen-
talno množico rešitev sistema (2.7).

Za konec tega podpoglavja si oglejmo še izrek, ki nam pove, kako iz sistema,
katerega koeficienti so realni, rešitve pa imajo mogoče kompleksne vrednosti, dobimo
realne vrednosti rešitev:

Izrek 2.7. Naj bo sistem (2.7)

x′ = P(t)x

takšen, da je vsak element matrike P realna zvezna funkcija. Če je x = u(t) + iv(t)
kompleksna rešitev sistema (2.7) , potem sta njen realni del u(t) in njen imaginarni
del v(t) prav tako rešitvi te enačbe.

Ta izrek dokažemo preprosto - le z zamenjavo u(t)+iv(t) za x v enačbi (2.7).
V naslednjem podpoglavju si bomo natančneje ogledali homogene linearne sis-

teme diferencialnih enačb s konstantnimi koeficienti, saj bo reševanje le-teh izje-
mnega pomena pri poznejši obravnavi nelinearnih sistemov diferencialnih enačb, ki
jih bomo srečevali pri obravnavi interakcij med populacijama.

2.3. Homogeni linearni sistemi s konstantnimi koeficienti

Teorija homogenih linearnih sistemov s konstantnimi koeficienti je povzeta po
[2], [11], [12].

V tem poglavju se bomo posvetili reševanju homogenega linearnega sistema di-
ferencialnih enačb s konstantnimi koeficienti, torej sistema oblike

x′ = Ax, (2.10)

kjer je A konstantna n × n matrika. Predpostavimo, da so elementi matrike A
realni, razen če bomo eksplicitno navedli drugače.

Če je n = 1, potem se sistem reducira le na eno diferencialno enačbo prvega
reda, t.j

dx

dt
= ax, (2.11)

katerega rešitev je oblike x = ceat. Takoj lahko opazimo, da je x = 0 edina stacio-
narna rešitev, če a 6= 0. Spomnimo, da je stacionarna rešitev diferencialne enačbe
rešitev, ki predstavlja stacionarno (ravnotežno) stanje, torej rešitve, pri katerih je
desna stran enačbe (2.10) enaka 0. Tem rešitvam pravimo tudi kritične točke. V
primeru enačbe (2.11) mora torej veljati: dx

dt
= 0. Če je a < 0, potem se ostale

rešitve (t.j. nestacionarne) približujejo x = 0, ko t narašča, zato v tem primeru
rečemo, da je x = 0 asimptotično stabilna stacionarna rešitev. V primeru, da je
a > 0, pa je x = 0 nestabilna rešitev, saj se ostale rešitve oddaljujejo od nje, ko t
narašča.

Pri sistemu n diferencialnih enačb je situacija malce bolj zapletena. Stacionarne
rešitve poiščemo z rešitvijo enačbe Ax = 0. Običajno predpostavimo, da det A 6=
0, zaradi česar je x = 0 edina stacionarna rešitev. Zanima nas predvsem, ali je
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x = 0 asimptotično stabilna ali nestabilna, torej ali se ostale rešitve približujejo ali
oddaljujejo od x = 0, ko t narašča.

Kot smo omenili že v uvodu, se bomo posvetili predvsem obravnavi sistema dveh
diferencialnih enačb, kar bomo nujno potrebovali pri obravnavi matematičnega mo-
dela interakcij med dvema populacijama v biologiji. Zato v nadaljevanju predposta-
vimo, da je n = 2, torej imamo sistem dveh diferencialnih enačb.

Če je n = 2, potem je sistem oblike
dx
dt

= Ax, (2.12)

kjer je A konstantna matrika velikosti 2× 2, x pa je vektor velikosti 2× 1. Rešitev
enačbe (2.12) je vektorska funkcija x = φ(t), ki ustreza enačbi (2.12). Takšno
funkcijo v parametrični obliki lahko predstavimo kot krivuljo v xy-ravnini. Kot smo
že omenili, krivuljo ponavadi gledamo kot pot ali trajektorijo, po kateri se premika
delec s hitrostjo dx/dt, ki je določena z diferencialno enačbo. Ravnino xy imenujemo
fazna ravnina. Z ocenjevanjem vrednosti Ax pri večjem številu točk in risanjem
dobljenih vektorjev dobimo polje smeri, to so vektorji, ki so tangentni na rešitve
sistema diferencialnih enačb. Kvalitativno razumevanje vedenja rešitev večinoma
lahko pridobimo že iz narisanega polja smeri, še natančnejše informacije pa dobimo,
če narišemo še nekaj krivulj rešitev, t.j. trajektorij. Graf, ki vsebuje reprezentativen
vzorec trajektorij za dani sistem enačb, imenujemo fazni portret. Dobro izdelan
fazni portret zagotavlja informacije o vseh rešitvah dvodimenzionalnega sistema.

Glede rešitev splošnega sistema (2.10) je smiselno pričakovati, da so eksponentne,
in ker vemo, da je neznanka x sistema (2.10) vektor, je splošna rešitev sistema (2.10)
oblike

x = ξeλt, (2.13)

kjer sta eksponent λ in vektor ξ določena. Sedaj zamenjajmo enačbo (2.13) za x v
sistemu (2.10). Dobimo

λξeλt = Aξeλt.

Pri deljenju dobljene enačbe s členom eλt dobimo Aξ = λξ, kar je enako

(A− λI)ξ = 0, (2.14)

kjer je I enotska matrika velikosti n × n. Če hočemo torej rešiti sistem (2.10), je
potrebno rešiti sistem enačb (2.14). Vektor x, podan z enačbo (2.13), je torej rešitev
enačbe (2.10), pri čemer je λ lastna vrednost, ξ pa pripadajoči lastni vektor matrike
koeficientov A. To pomeni, da je potrebno poiskati lastne vrednosti in pripadajoče
lastne vektorje matrike A sistema (2.14). Lastne vrednosti λ1, . . . , λn (ni nujno, da
so vse različne med sabo) so ničle polinomske enačbe stopnje n.

det(A− λI) = 0. (2.15)

Dobljeno enačbo (2.15) imenujemo karakteristična enačba. Od tega, kakšne so lastne
vrednosti in pripadajoči lastni vektorji, so odvisne značilnosti splošne rešitve sistema
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(2.10). Če so lastne vrednosti λ1, . . . , λn vse realne in različne, potem za vsako
lastno vrednost λi obstaja realni lastni vektor ξ(i) in potem so vsi lastni vektorji
ξ(1), . . . , ξ(n) linearno neodvisni. Pripadajoče rešitve sistema (2.10) so potem

x(1)(t) = ξ(1)eλ1t, . . . ,x(n)(t) = ξ(n)eλnt.

Da te rešitve res tvorijo fundamentalno množico rešitev, lahko enostavno pokažemo
tako, da dokažemo neničelnost determinante Wronskega. Splošna rešitev sistema
(2.10) je potem

x = c1ξ
(1)eλ1t + . . .+ cnξ(n)eλnt.

Sedaj si poglejmo, kateri primeri glede ničel karakteristične enačbe (2.15) oziroma
lastnih vrednosti matrike A lahko nastopijo v dvodimenzionalnem sistemu (2.12) ob
predpostavki, da je A realna in detA 6= 0:

• Lastni vrednosti sta realni in različni (bodisi obe pozitivni, obe negativni
bodisi imata različen predznak)
• Lastni vrednosti predstavljata kompleksen konjugiran par (realni del je
lahko pozitiven ali negativen ali enak 0)
• Lastni vrednosti sta enaki (pozitivni ali negativni).

Če je matrika A sistema (2.10) realna in simetrična, potem sta lastni vredno-
sti realni. To ne velja le za dvodimenzionalne sisteme, temveč za poljuben n-
dimenzionalen sistem oblike (2.10). Tudi če so lastne vrednosti ponavljajoče, imamo
v primeru takšne matrike sistema (2.10) vedno celoten nabor n lastnih vektorjev,
ki so linearno neodvisni - celo ortogonalni so med sabo. Zato pripadajoče rešitve
sistema (2.10) tvorijo celoten nabor rešitev.

V nadaljevanju si bomo pogledali vse bistveno drugačne možnosti za lastne vre-
dnosti dvodimenzionalnega sistema diferencialnih enačb (2.12) – za vsako od možno-
sti bomo narisali fazni portret in obravnavali rešitve, saj so fazni portreti za različne
situacije (t.j. različne možnosti glede lastnih vrednosti) med sabo zelo različni. Tako
bomo sistem (2.12) karakterizirali glede na geometrijski vzorec trajektorij na faznem
portretu. Polja smeri bomo konstruirali z računalniškim programskim orodjem Java
različice – pplane in dfield. Fazne portrete ter grafe x(t) oziroma y(t) bomo kon-
struirali v programu GeoGebra.

Različne primere bomo obravnavali na tak način, da si bomo na konkretnem
primeru pogledali način reševanja ter prišli do zaključkov, nato pa bomo primer
posplošili in prišli do splošnih zaključkov. Na sisteme dveh diferencialnih enačb se
bomo omejili zaradi tega, ker bomo v magistrskem delu raziskovali matematične
modele interakcij med dvema populacijama.

2.3.1. Primer 1: Realni, različni lastni vrednosti z nasprotnim
predznakom

Način obravnave primera je povzet po [2], [13], [14], [15].
Brez škode za splošnost privzemimo, da je λ2 < 0 < λ1. Če ima A dve različni
realni vrednosti λ1 in λ2, potem sta pripadajoča lastna vektorja ξ(1) in ξ(2) linearno
neodvisna. Poglejmo si konkreten homogen sistem linearnih diferencialnih enačb s
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konstantnimi koeficienti, ki ima dve realni, neenaki lastni vrednosti z nasprotnim
predznakom, npr. sistem

x′ =
(

1 1
4 1

)
x. (2.16)

Najprej si oglejmo polje smeri za ta primer:

Slika 1. Polje smeri sistema (2.10).

Že iz polja smeri lahko opazimo kvalitativno obnašanje rešitev. Opazimo, da se
tipična rešitev v drugem ali četrtem kvadrantu premika proti prvemu ali tretjemu
kvadrantu. Po drugi strani pa nobena rešitev ne zapusti prvega ali tretjega kva-
dranta. Tipična rešitev se torej oddaljuje od izvora, t.j. kritične točke (0, 0), in ima
naklon okrog 2, ko se t povečuje.

Za eksplicitne rešitve je potrebno rešiti sistem (2.16). Predpostavimo torej, da
je rešitev oblike x = ξeλt ter zamenjamo x v enačbi (2.16). Dobimo sistem enačb(

1− λ 1
4 1− λ

)(
ξ1
ξ2

)
=
(

0
0

)
(2.17)

Enačbe (2.17) imajo netrivialno rešitev natanko tedaj, ko je determinanta koefici-
entov enaka 0. Velja torej

∣∣∣∣∣1− λ 1
4 1− λ

∣∣∣∣∣ = (1− λ)2 − 4

= (λ− 3)(λ+ 1) = 0 (2.18)

Takoj opazimo, da ima enačba (2.18) ničli λ1 = 3 in λ2 = −1. To sta lastni
vrednosti matrike v enačbi (2.16). Sedaj za vsako od teh lastnih vrednosti poiščimo
pripadajoči lastni vektor. Če λ = 3, potem opazimo, da se sistem (2.17) reducira
na zgolj eno enačbo, t.j.
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−2ξ1 + ξ2 = 0. (2.19)

Hitro opazimo, da za lastni vektor ξ(1), ki ustreza enačbi (2.19), lahko vzamemo
npr. vektor

ξ(1) =
(

1
2

)
.

Podobno za λ = −1 dobimo 2ξ1 + ξ2 = 0, torej ξ2 = −2ξ1, zato je pripadajoči lastni
vektor za λ2 = −1

ξ(2) =
(

1
−2

)
.

Tako sta pripadajoči rešitvi sistema (2.16) enaki

x(1)(t) =
(

1
2

)
e3t,x(2)(t) =

(
1
−2

)
e−t.

Vrednost determinante Wronskega je enaka

W [x(1),x(2)](t) =
∣∣∣∣∣ e3t e−t

2e3t −2e−t
∣∣∣∣∣ = −4e2t,

torej je neničelna in tako rešitvi x(1) in x(2) res tvorita fundamentalno množico
rešitev. Tako lahko splošno rešitev sistema (2.16) zapišemo kot

x = c1x(1)(t) + c2x(2)(t)

= c1

(
1
2

)
e3t + c2

(
1
−2

)
e−t, (2.20)

kjer sta c1 in c2 poljubni konstanti. Da bi čim natančneje lahko narisali rešitev
(2.20), je koristno obravnavati graf v xy-ravnini za različne vrednosti konstant c1 in
c2. Najprej začnimo z x = c1x(1)(t), torej c2 = 0, kar v skalarni obliki zapišemo kot

x = c1e
3t, y = 2c1e

3t.

Z odstranitvijo spremenljivke t med tema dvema enačbama lahko hitro opazimo, da
ta rešitev leži na premici y = 2x. To je premica skozi izhodišče, ki ima smer lastnega
vektorja ξ(1). Če rešitev gledamo kot trajektorijo gibajočega delca, potem je delec
v prvem kvadrantu, ko je c1 > 0, in v tretjem kvadrantu, ko je c1 < 0. V vsakem
primeru pa se delec oddaljuje od izhodišča, ko t narašča. Sedaj naj bo x = c2x(2)(t)
ali v skalarni obliki

x = c2e
−t, y = −2c2e

−t.

Ta rešitev leži na premici y = −2x, ki ji smer določa lastni vektor ξ(2). Rešitev leži
v četrtem kvadrantu, če je c2 > 0, oziroma v drugem kvadrantu, če je c2 < 0. V
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obeh primerih se delec giblje proti izhodišču, ko t narašča. Rešitev (2.20) je linearna
kombinacija x(1)(t) in x(2)(t). Za večje t je člen c1x(1)(t) prevladujoč, medtem ko
postane člen c2x(2)(t) zanemarljivo majhen. Torej so vse rešitve, za katere c1 6= 0,
asimptotične k premici y = 2x, ko t→∞. Podobno se vse rešitve, za katere c2 6= 0,
asimptotične k premici y = −2x, ko t→ −∞.

Fazni portret sistema (2.16) je prikazan na sliki 2 in prikazuje grafe številnih
rešitev. Takšen vzorec trajektorij je tipičen za vse homogene sisteme linearnih dife-
rencialnih enačb x′ = Ax velikosti 2× 2, kjer sta lastni vrednosti matrike A realni
in različnega predznaka. Izvor, t.j. kritična točka (0, 0), za primere tega tipa ime-
nujemo sedlo. Sedla so zmeraj nestabilna, saj se skoraj vse trajektorije oddaljujejo
od kritičnih točk tega tipa, ko t narašča.

Slika 2. Fazni portret sistema (2.16), kjer kritično točko (0, 0) ime-
nujemo sedlo.

Na sliki 3 je prikazanih še nekaj tipičnih grafov x(t). Opozoriti velja, da so grafi y(t)
podobni tem na sliki 3, zato jih ne bomo risali. Na sliki, ki prikazuje x v odvisnosti
od t, je prikazana tudi rešitev, ki ustreza takšnemu začetnemu pogoju, pri katerem
je c1 = 0, torej je x = c2e

−t, zaradi česar x → 0, ko t → ∞. Za večino začetnih
pogojev c1 6= 0, torej je x = c1e

3t + c2e
−t. Ker je prisoten pozitiven eksponentni

člen, x raste/pada eksponentno, ko t narašča.
Sedaj si poglejmo ta primer še v splošnem, pri čemer faznih portretov ali grafov
x(t) oziroma y(t) ne bomo risali še enkrat, saj bomo že iz abstraktne obravnave
splošnega primera videli, da je stacionarna oziroma kritična točka (0, 0) sedlo ter da
je fazni portret podobne oblike, kot smo ga prikazali na sliki 2.

Splošna rešitev sistema (3) je

x = c1ξ
(1)eλ1t + c2ξ

(2)eλ2t, (2.21)

kjer je λ1 > 0 in λ2 < 0. Če začetna točka rešitve leži na premici skozi ξ(1),
potem je c2 = 0. Posledično rešitev ostane na tej premici za vsak t. Ker pa je
λ1 > 0, ‖x‖ → ∞, ko t → ∞. Če začetna točka rešitve leži na premici skozi
ξ(2) (začetni pogoj, pri katerem je c1 = 0), potem na tej premici tudi ostane in
‖x‖ → 0, ko t → ∞, saj je λ2 < 0. Za ostale rešitve (katerih začetna točka ne leži
na eni od omenjenih premic) pri velikih vrednostih za t v enačbi (2.21) prevladuje
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Slika 3. Značilni grafi x(t) za sistem (2.16).

člen s pozitivnim eksponentom, zaradi česar se vse rešitve neskončnosti približujejo
asimptotično k premici, ki jo določa lastni vektor ξ(1), ki pripada pozitivni lastni
vrednosti λ1. Edine rešitve, ki se kritični točki (0, 0) približujejo, so tiste rešitve,
katerih začetna točka leži na premici, ki jo določa lastni vektor ξ(2). Za velike
negativne vrednosti spremenljivke t pa je prevladujoč člen v enačbi (2.20) člen z
negativnim eksponentom, zato je tipična rešitev, ko t→ −∞, asimptotična premici,
ki jo določa lastni vektor ξ(2). Seveda so zopet izjema tiste rešitve, ki ležijo na
premici, ki jo določa lastni vektor ξ(1). Te rešitve se približujejo kritični točki (0, 0),
ko t→ −∞.

2.3.2. Primer 2: Realni, različni lastni vrednosti z enakim predznakom

Način obravnave primera je povzet po [2], [11], [15], [16].
Ta primer zajema dva podprimera: λ1 < λ2 < 0 ali 0 < λ2 < λ1. Brez škode za
splošnost lahko privzamemo λ1 < λ2 < 0 in bomo pozneje obrazložili, kakšna je
razlika v primeru, da je 0 < λ2 < λ1.

Zopet imamo torej dve realni, neenaki lastni vrednosti, zaradi česar sta pripada-
joča lastna vektorja ξ(1) in ξ(2) linearno neodvisna. Poglejmo si najprej konkreten
homogen sistem linearnih diferencialnih enačb s konstantnimi koeficienti, ki ima dve
realni, neenaki lastni vrednosti z enakim – negativnim predznakom:

x′ =
(
−3

√
2√

2 −2

)
x. (2.22)

Iz polja smeri sistema (2.22) na sliki 4 lahko opazimo, da se vse rešitve približujejo
kritični točki (0, 0).

Sedaj eksplicitno rešimo sistem (2.22). Predpostavimo torej, da x = ξeλt. Do-
bimo sistem

(
−3− λ

√
2√

2 −2− λ

)(
ξ1
ξ2

)
=
(

0
0

)
. (2.23)

Karakteristična enačba je
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∣∣∣∣∣−3− λ
√

2√
2 −2− λ

∣∣∣∣∣ = (−3− λ)(−2− λ)− 2

= (λ+ 4)(λ+ 1) = 0,

torej sta lastni vrednosti λ1 = −4 in λ2 = −1. Poiščimo lastni vektor za λ = −4. Iz
enačbe (2.23 ) dobimo (

1
√

2√
2 2

)(
ξ1
ξ2

)
=
(

0
0

)
. (2.24)

Slika 4. Polje smeri sistema (2.22).

Velja torej ξ1 = −
√

2ξ2, zato je lastni vektor

ξ(1) =
(
−
√

2
1

)
.

Za λ = −1 iz enačbe (2.23) dobimo ξ2 =
√

2ξ1 in pripadajoči lastni vektor je

ξ(1) =
(

1√
2

)
.

Fundamentalna množica rešitev sistema (2.22) je torej

x(1)(t) =
(
−
√

2
1

)
e−4t,x(2)(t) =

(
1√
2

)
e−t

in splošna rešitev je

x = c1x(1)(t) + c2x(2)(t) = c1

(
−
√

2
1

)
e−4t + c2

(
1√
2

)
e−t (2.25)
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Fazni portret sistema (2.22) je prikazan na sliki 5.

Slika 5. Fazni portret sistema (2.22), kjer kritično točko (0, 0) ime-
nujemo stabilni vozel.

Rešitev x(1)(t) se približuje izhodišču vzdolž premice x = −
√

2y, katere smer določa
lastni vektor ξ(1), rešitev x(2)(t) pa se izhodišču približuje vzdolž premice y =

√
2x,

katere smer določa lastni vektor ξ(2). V splošnem imamo linearno kombinacijo teh
dveh rešitev in ko t → ∞, je rešitev x(1)(t) zanemarljiva v primerjavi z rešitvijo
x(2)(t). Če torej c2 6= 0, se rešitev (2.25) izhodišču približuje tangentno na premico
y =

√
2x. Vzorec trajektorij na sliki 5 je tipičen za vse sisteme x′ = Ax velikosti

2×2, katerega lastni vrednosti sta različni, realni in z enakim predznakom. Kritično
točko (0, 0) za takšne sisteme imenujemo vozel. Če sta lastni vrednosti negativni,
kot v obravnavanem primeru, se rešitve približujejo izhodišču, ko t → ∞, in kri-
tični točki (0, 0) natančneje pravimo stabilni vozel, saj je izhodišče v takem primeru
asimptotično stabilna kritična/stacionarna točka. V primeru pozitivnih lastnih vre-
dnosti pa se rešitve oddaljujejo od izhodišča, ko t→∞, zaradi česar kritično točko
(0, 0) natančneje imenujemo nestabilni vozel, saj je izhodišče v tem primeru nesta-
bilna kritična/stacionarna točka.

Na sliki 6 je še nekaj značilnih grafov x(t), kjer lahko opazimo, da se vsak graf
asimptotično približuje t-osi, ko t narašča, kar ustreza trajektorijam na sliki 5, saj
se le-te približujejo izhodišču. Graf y(t) je podoben grafu x(t).
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Slika 6. Značilni grafi x(t) sistema (2.22).

Poglejmo si še splošno obravnavo sistema, kjer sta lastni vrednosti realni, neenaki
in imata enak predznak. Splošna rešitev sistema (2.12) je

x = c1ξ
(1)eλ1t + c2ξ

(2)eλ2t (2.26)

kjer velja bodisi λ1 < λ2 < 0 bodisi 0 < λ2 < λ1. Predpostavimo najprej, da
λ1 < λ2 < 0. Iz enačbe (2.26) opazimo, da x → 0, ko t → ∞, neodvisno od
vrednosti c1 in c2. Torej se vse rešitve približujejo kritični točki (0, 0), ko t → ∞.
Če začetna točka rešitve leži na premici, ki jo določa lastni vektor ξ(1), potem je
c2 = 0 in rešitev ostane na tej premici za vsak t in se približuje izhodišču, ko t→∞.
Podobno za rešitev, katere začetna točka rešitve leži na premici, ki jo določa lastni
vektor ξ(2), velja c1 = 0, in rešitev ostane na tej premici za vsak t in se približuje
izhodišču, ko t→∞. V splošnem je rešitev bolje zapisati v naslednji obliki

x = eλ2t
(
c1ξ

(1)e(λ1−λ2)t + c2ξ
(2)
)
.

Velja (λ1 − λ2) < 0, torej če le c2 6= 0, je člen c1ξ
(1)e(λ1−λ2)t za velike vrednosti

spremenljivke t zanemarljiv v primerjavi s členom c2ξ
(2). Ko t→∞, se trajektorija

torej približuje izhodišču vzdolž premice, ki jo določa lastni vektor ξ(2). Vse rešitve
(razen tistih, ki se začnejo na premici skozi ξ(1)) so zato v kritični točki tangentne
na lastni vektor ξ(2).

Če t → −∞ in λ1 < λ2 < 0, je prevladujoč člen v enačbi (2.26) enak c1ξ
(1)eλ1t,

če le c1 6= 0. Torej imajo vse trajektorije, razen tistih, ki ležijo na premici skozi ξ(2),
za velike negativne vrednosti spremenljivke t naklon zelo blizu naklona lastnega
vektorja ξ(1). Opisano obnašanje trajektorij opazujemo na sliki 5, kjer so vrednosti
v enačbi (2.26) seveda konkretne.

Če velja 0 < λ2 < λ1, potem imajo trajektorije na faznem portretu povsem
enak vzorec, kot v primeru λ1 < λ2 < 0, le da je smer gibanja tu obrnjena proč
od izhodišča (t.j. proč od kritične/stacionarne točke (0, 0)). Zaradi tega x in y
kot funkciji spremenljivke t eksponentno rasteta. V tem primeru, kot smo že pri
obravnavi konkretnega primera omenili, kritično točko (0, 0) imenujemo nestabilni
vozel.

Do sedaj smo torej obravnavali dva predstavnika homogenih sistemov linearnih
diferencialnih enačb s konstantnimi koeficienti, kjer sta lastni vrednosti matrike
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s konstantnimi koeficienti realni in neenaki (bodisi z nasprotnim bodisi z enakim
predznakom). Še ena možnost znotraj tega okvira je, da je 0 lastna vrednost, vendar
je v tem primeru detA = 0, kar pa smo že na začetku predpostavili, da ne velja. Na
koncu tega poglavja si bomo vseeno pogledali fazni portret in rešitve x(t) oziroma
y(t), če detA = 0.

V nadaljevanju si poglejmo homogeni linearni sistem diferencialnih enačb, kjer
sta lastni vrednosti matrike kompleksni z neničelnim realnim delom.

2.3.3. Primer 3: Kompleksni lastni vrednosti z neničelnim realnim
delom

Način obravnave primera je povzet po [2], [8], [9], [10] in [13].
Ker je matrika A sistema (2.12) realna, ima karakteristična enačba (2.15) realne
koeficiente, torej lahko kompleksne rešitve nastopajo le v konjugiranih parih. Če
je λ1 = a + ib lastna vrednost matrike A, kjer sta a in b realna, potem je lastna
vrednost tudi λ2 = a − ib, kjer a > 0 ali a < 0 in b 6= 0. Ta primer zajema torej
dva podprimera: bodisi je a < 0 bodisi je a > 0. Še vedno imamo dva linearno
neodvisna lastna vektorja, saj sta lastni vrednosti različni.

Poglejmo si sedaj konkreten primer homogenega sistema linearnih diferencialnih
enačb s konstantnimi koeficienti, ki ima kompleksni lastni vrednosti z neničelnim
realnim delom λ1 = a + ib in λ2 = a − ib , kjer je a < 0. Pozneje bomo razložili
primer, ko a > 0. Imamo sistem

x′ =
(
−1

2 1
−1 −1

2

)
x. (2.27)

Poglejmo si najprej polje smeri za sistem (2.27):

Slika 7. Polje smeri sistema (2.27).

Iz polja smeri na sliki 7 lahko opazimo, da se bodo trajektorije spiralno in v smeri
urinega kazalca približevale kritični točki (0, 0). Sedaj eksplicitno rešimo sistem
(2.27). Predpostavimo, da x = ξeλt in dobimo sistem enačb
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(
−1

2 − λ 1
−1 −1

2 − λ

)(
ξ1
ξ2

)
=
(

0
0

)
(2.28)

Karakteristična enačba je torej

∣∣∣∣∣−1
2 − λ 1
−1 −1

2 − λ

∣∣∣∣∣ =
(
−1

2 − λ
)2

+ 1

=
(
λ2 + λ+ 5

4

)
= 0.

Lastni vrednosti sta kompleksni in sicer λ1 = −1
2 + i in λ2 = −1

2 − i. Če λ = −1
2 + i,

potem iz enačbe (2.28) dobimo ξ2 = iξ1 in če λ = −1
2 − i, iz enačbe(2.28) dobimo

ξ2 = −iξ1, torej sta pripadajoča lastna vektorja enaka

ξ(1) =
(

1
i

)
, ξ(2) =

(
1
−i

)
.

Opazimo, da sta tudi lastna vektorja kompleksno konjugirana. Fundamentalna mno-
žica rešitev je

x(1)(t) =
(

1
i

)
e(−

1
2 +i)t,x(2)(t) =

(
1
−i

)
e(−

1
2−i)t. (2.29)

Da bi pridobili splošno rešitev v realni obliki, lahko po izreku 2.7 izberemo realni in
imaginarni del rešitve x(1) ali x(2). Torej

x(1)(t) =
(

1
i

)
e(−t/2)(cos t+ i sin t) =

(
e(−t/2) cos t
−e(−t/2) sin t

)
+ i

(
e(−t/2) sin t
e(−t/2) cos t .

)

Realni rešitvi sistema (2.27) sta torej

u(t) = e(−t/2)
(

cos t
− sin t

)
,v(t) = e(−t/2)

(
sin t
cos t

)
.

Linearno neodvisnost rešitev u(t) in v(t) lahko preverimo z determinanto Wronskega
W (u,v)(t) in dobimo e(−t), kar je zmeraj neničelno, torej u(t) in v(t) res tvorita
fundamentalno množico rešitev sistema (2.27).

Sedaj si poglejmo graf rešitev u(t) in v(t). Ker

u(0) =
(

1
0

)
,v(0) =

(
0
1

)
,

gre graf rešitve u(t) skozi točko (1, 0) in graf rešitve v(t) skozi točko (0, 1). Vse ostale
rešitve so linearna kombinacija rešitev u(t) in v(t). Grafe nekaj rešitev oziroma fazni
portret sistema (2.27) lahko vidimo na sliki 8. Ko t→∞, se trajektorije približujejo
izhodišču vzdolž spiralne poti, pri čemer okrog izhodišča naredi neskončno mnogo
zavojev, saj sta rešitvi (2.29) produkta negativnega eksponenta ter sinusnih in kosi-
nusnih faktorjev.
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Velja opozoriti, da lahko smer gibanja po tem, ko narišemo trajektorije, eno-
stavno določimo, in sicer določimo smer gibanja le v eni točki. Za sistem (2.27)
izberemo npr. x = (0, 1)T in izračunamo Ax =

(
1,−1

2

)T
. To pomeni, da ima na

fazni ravnini tangentni vektor x′ na trajektorijo v točki (0, 1) pozitivno x - kompo-
nento (in negativno y - komponento), torej je usmerjen iz drugega v prvi kvadrant,
zato je smer gibanja enaka smeri urinega kazalca.

Slika 8. Fazni portret sistema (2.27), kjer kritično točko (0, 0) ime-
nujemo stabilna spiralna točka.

Na sliki 9 lahko vidimo nekaj tipičnih grafov x(t), grafi y(t) so podobni. Na tej
sliki lahko opazimo upadanje nihanja, kar se sklada s trajektorijami na sliki 8, ki
se približujejo izhodišču po spiralni poti, a ga nikoli ne dosežejo (če je vsaj ena od
konstant c1, c2 seveda neničelna).

Slika 9. Grafi x(t) sistema (2.27).

20



Fazni portret, prikazan na sliki 8, je tipičen za dvodimenzionalne homogene sisteme
linearnih diferencialnih enačb x′ = Ax, kjer sta lastni vrednosti matrike A komple-
ksni (in konjugirani) z negativnim realnim delom. Kritično točko (0, 0) imenujemo
spiralna točka, ki je asimptotično stabilna, saj se vse trajektorije približujejo iz-
hodišču, ko t → ∞. Če je realni del konjugiranih kompleksnih lastnih vrednosti
pozitiven, so trajektorije podobne tem na sliki 8, le da je smer gibanja obratna – to-
rej proč od izhodišča, zaradi česar trajektorije postanejo neomejene. V tem primeru
je izhodišče nestabilna točka. To pomeni, da so na sliki 8 puščice obrnjene ravno
obratno (proč od izhodišča), primer grafov x(t) sistema, kjer sta lastni vrednosti
kompleksni s pozitivnim realnim delom, pa podajam na sliki 10. Nihanje ne upada
(kot na grafih na sliki 9), temveč narašča oziroma povedano drugače – amplituda
nihanja se povečuje.

Slika 10. Grafi x(t) v primeru kompleksnih lastnih vrednosti
λ1 = a+ ib in λ2 = a− ib, kjer a > 0.

Sedaj si poglejmo še splošno obravnavo sistema, kjer sta lastni vrednosti kompleksen
konjugiran par z neničelnim realnim delom. Predpostavimo torej, da imamo lastni
vrednosti λ1 = a + ib in λ2 = a − ib, kjer a 6= 0 in b 6= 0. Potem sta pripadajoča
lastna vektorja tudi kompleksno konjugirana, ker λ1 in ξ(1) zadoščata enačbi

(A− λ1I)ξ(1) = 0 (2.30)

in če enačbo (2.30) kompleksno konjugiramo, pri čemer upoštevamo, da sta A in I
realni, dobimo

(A− λ1I)ξ
(1) = 0

torej je λ2 = λ1 tudi lastna vrednost, ξ(2) = ξ(1) pa pripadajoči lastni vektor.
Fundamentalni rešitvi sta potem

x(1)(t) = ξ(1)eλ1t,x(2)(t) = ξ
(1)
eλ1t. (2.31)

Kot smo pokazali že pri konkretnem primeru, lahko pridobimo realni rešitvi sistema
(2.12) tako, da vzamemo realne in imaginarne dele rešitve x(1)(t) ali x(2)(t), ki sta

21



podani v enačbi (2.31). Zapišimo lastni vektor ξ(1) kot ξ(1) = η + iµ, kjer sta η in
µ realna. Dobimo

x(1)(t) = (η + iµ)e(a+ib)t

= (η + iµ)eat(cos bt+ i sin bt).

Sedaj x(1)(t) ločimo na realni in imaginarni del in dobimo

x(1)(t) = eat(η cos bt− µ sin bt) + ieat(η sin bt+ µ cos bt).

Če zapišemo rešitev x(1)(t) kot x(1)(t) = u(t) + iv(t), potem sta vektorja

u(t) = eat(η cos bt− µ sin bt)
v(t) = eat(η sin bt+ µ cos bt)

realni rešitvi sistema (2.12), katerega lastni vrednosti sta kompleksni (z neničelnim
realnim delom). Splošna rešitev je seveda linearna kombinacija vektorjev u(t) in
v(t). Da sta rešitvi res linearno neodvisni, se da pokazati z izračunom determinante
Wronskega.

Z uvedbo polarnih koordinat bi lahko v splošnem pokazali, da so trajektorije
spirale in da je smer gibanja odvisna od tega, ali je realni del kompleksnih lastnih
vrednosti pozitiven ali negativen, vendar na tem mestu tega ne bomo dokazovali.

Do sedaj smo torej obravnavali že dvodimenzionalne homogene sisteme linearnih
diferencialnih enačb s konstantnimi koeficienti, kjer sta lastni vrednosti matrike A
realni in bodisi z enakim bodisi z nasprotnim predznakom, ter sistem, kjer sta lastni
vrednosti kompleksni z neničelnim realnim delom. Preostale možnosti se pojavljajo
kot nekakšni prehodi med dvema primeroma, ki smo jih že obravnavali. Npr. ni-
čelna lastna vrednost je nekakšen prehod med sedlom in vozlom, čisti imaginarni
lastni vrednosti predstavljata prehod med asimptotično stabilnimi in nestabilnimi
spiralnimi točkami, realni in enaki lastni vrednosti pa predstavljata nekakšen pre-
hod med vozli in spiralnimi točkami. V nadaljevanju si bomo torej pogledali še
pravkar omenjene možnosti za lastne vrednosti, pri čemer jih bomo obravnavali v
malce krajšem obsegu, saj smo način reševanja konkretnih primerov sistema (2.12)
videli že skozi do sedaj obravnavane primere.

2.3.4. Primer 4: Kompleksni lastni vrednosti z ničelnim realnim delom

Način obravnave primera je povzet po [2], [6] in [11].
Primer takšnega sistema je

x′ =
(

1 −2
1 −1

)
x, (2.32)

katerega lastni vrednosti sta enaki λ1 = i in λ2 = −i, pripadajoča lastna vektorja
pa
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ξ(1) =
(

2
1− i

)
, ξ(2) =

(
2

1 + i

)
.

Sistema (2.32) ne bomo postopoma analitično rešili, saj je reševanje podobno kot v
primeru sistema (2.27), temveč bomo le zapisali realni rešitvi sistema (2.32):

u(t) =
(

2 cos t
cos t+ sin t

)
,v(t) =

(
2 sin t

sin t− cos t

)
.

splošna rešitev sistema (2.32) pa je njuna linearna kombinacija.
Trajektorije oziroma fazni portret sistema (2.32) je prikazan na sliki 11. Ker

u(0) =
(

2
1

)
,v(0) =

(
0
−1

)
,

gre graf rešitve u(t) skozi točko (2, 1) in graf rešitve v(t) skozi točko (0,−1). Vse
ostale rešitve so linearna kombinacija rešitev u(t) in v(t). Trajektorije so krožnice
oziroma elipse s centrom v kritični točki (0, 0). Smer gibanja je v napačni smeri
urinega kazalca. Kot smo že omenili, smer gibanja določimo z izračunom x′ v
poljubni točki.

Slika 11. Fazni portret sistema (2.32), kjer kritično točko (0, 0) ime-
nujemo center.

Na sliki 12 lahko vidimo nekaj tipičnih grafov x(t), grafi y(t) so podobni. Na tej sliki
lahko opazimo, da je amplituda nihanja konstantna, kar se sklada s trajektorijami na
sliki 11, ki ”krožijo” okrog izhodišča. Fazni portret, prikazan na sliki 11, je tipičen
za dvodimenzionalne homogene sisteme linearnih diferencialnih enačb x′ = Ax,
kjer sta lastni vrednosti matrike A kompleksni (in konjugirani) z ničelnim realnim
delom. Kritično točko (0, 0) imenujemo center in je stabilna kritična točka, ni pa
asimptotično stabilna točka, saj se rešitve ne približujejo izhodišču, ko t → ∞,
temveč so periodične s periodo 2π.
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Slika 12. Grafi x(t) sistema (2.32).

Poglejmo si sedaj splošen sistem tega tipa. Če je realni del kompleksnih lastnih
vrednosti enak 0, potem lahko sistem (2.12) reduciramo na

x′ =
(

0 µ
−µ 0

)
x,

ki ima lastni vrednosti ±iµ. Če je µ > 0, potem je smer gibanja enaka smeri
urinega kazalca, če pa je µ < 0, je smer gibanja nasprotna smeri urinega kazalca.
Celotna elipsa okrog izhodišča je sklenjena v intervalu dolžine 2π/µ, torej so rešitve
periodične s periodo 2π/µ. Da so trajektorije res sklenjene krivulje (krožnice), je
sicer možno pokazati v splošnem.

Pregledali smo torej vse možne primere, ko sta lastni vrednosti kompleksni, in
sicer primer, ko je realni del kompleksne lastne vrednosti a < 0 - v tem primeru
primeru se trajektorije spiralno približujejo izhodišču; primer, ko je a > 0 - v tem
primeru se spiralno oddaljujejo od izhodišča, ter primer, ko a = 0 - v tem primeru
trajektorije znova in znova krožijo po sklenjeni krivulji.

2.3.5. Primer 5: Enaki lastni vrednosti

Način obravnave primera je povzet po [2], [6], [9], [11], [13], [17].
Če sta lastni vrednosti enaki, je mogoče, da je pripadajoči lastni vektor le eden in
da ne moremo neposredno dobiti dveh linearno neodvisnih lastnih vektorjev. Ta
primer torej zajema dva bistveno drugačna podprimera:

a) Za lastno vrednost λ1 obstajata linearno neodvisna lastna vektorja, ki nam dasta
splošno rešitev sistema. Izkaže se, da če je matrika A sistema (2.12) hermitska,
t.j. realna in simetrična (AT = A), potem so vse njene lastne vrednosti realne in
popolne (seveda glede na kratnost ponavljajoče se lastne vrednosti).

Predpostavimo torej, da je λ1 dvojna lastna vrednost, za katero obstajata dva
linearno neodvisna lastna vektorja. Potem rečemo, da je λ1 popolna lastna vrednost
in dobimo rešitvi

x = c1ξ
(1)eλ1t + c2ξ

(2)eλ2t.

Pri tem tipu sistemov nimamo ”dobrih” primerov, saj se izkaže, da je sistem tega
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tipa tako preprost, da se sistema (2.12) ne splača obravnavati na tak način, kot smo
jih reševali do sedaj (z izračunom lastnih vrednosti in lastnih vektorjev). Če je λ1
popolna ponavljajoča se lastna vrednost matrike A sistema (2.12), se namreč izkaže,
da je sistem (2.12) oblike

x′ =
(
λ1 0
0 λ1

)
x, (2.33)

kjer takoj lahko opazimo, da je λ1 res dvojna lastna vrednost. Lastna vektorja, ki
zadoščata enačbi

(
λ1 − λ 0

0 λ1 − λ

)(
ξ1
ξ2

)
=
(

0
0

)
,

sta poljubna (paziti moramo le, da izberemo linearno neodvisna lastna vektorja).
Ponavadi v tem primeru uporabimo lastna vektorja

ξ(1) =
(

1
0

)
, ξ(2) =

(
0
1

)
,

ki sta očitno linearno neodvisna. Splošna rešitev je potem enaka

x = c1

(
1
0

)
eλ1t + c2

(
0
1

)
eλ1t.

Razmerje y/x ni odvisno od spremenljivke t, temveč le od komponent ξ(1) in ξ(2)

ter od poljubnih konstant c1 in c2. Torej vsaka trajektorija leži na premici skozi
izhodišče, kot lahko vidimo na sliki 13. Fazni portret, prikazan na sliki 13, je tipičen
za dvodimenzionalne homogene sisteme linearnih diferencialnih enačb x′ = Ax,
kjer je lastna vrednost λ1 dvojna in popolna (t.j. obstajata pripadajoča linearno
neodvisna lastna vektorja). Kritično točko (0, 0) imenujemo pravilni vozel, včasih
tudi zvezdasta točka, ki je v primeru λ1 < 0 asimptotično stabilna točka, saj se
rešitve približujejo izhodišču, ko t narašča. V primeru λ1 > 0 pa je to nestabilna
točka, saj se rešitve oddaljujejo od izhodišča, ko t narašča.
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Slika 13. Fazni portret sistema (2.12), ki ima popolno dvojno lastno
vrednost λ1 = −5. Kritično točko (0, 0) imenujemo pravilni vozel.

Na sliki 14 lahko vidimo še nekaj tipičnih grafov x(t), grafi y(t) so podobni. Opazimo
lahko, da se rešitve eksponentno približujejo t-osi, ko t narašča, kar se sklada s
trajektorijami na sliki 13.

Slika 14. Grafi x(t) sistema (2.12), ki ima popolno dvojno lastno
vrednost λ1 = −5.

Sedaj si poglejmo še drugi primer, ki je pogostejši in tudi bolj zapleten:

b) Če matrika A ni hermitska, t.j. ni realna in simetrična, za lastno vrednost λ ne
obstajata linearno neodvisna lastna vektorja. Da bi vseeno konstruirali fundamen-
talno množico rešitev, je potrebno iskati dodatno rešitev drugačne oblike. Poiščemo
jo na podoben način, kot pri večkratnih rešitvah karakterističnih enačb za homogene
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linearne diferencialne enačbe s konstantnimi koeficienti, kjer zaradi večkratne ničle
karakteristične enačbe pride do rešitev oblike eλt, teλt, t2eλt, . . .

Poglejmo si konkreten primer sistema takega tipa. Imamo sistem

x′ =
(

1 −1
1 3

)
x. (2.34)

Polje smeri sistema (2.34) je prikazano na sliki 15. Opazimo lahko, da se vse rešitve
oddaljujejo od izhodišča.

Karakteristična enačba je enaka

det(A− λI) =
∣∣∣∣∣1− λ −1

1 3− λ

∣∣∣∣∣ = (λ− 2)2 = 0,

torej je λ1 = λ2 = 2. Lastni vektor mora zadostiti enačbi (A− λI) ξ = 0 in ker je
lastna vrednost enaka 2, dobimo(

−1 −1
1 1

)(
ξ1
ξ2

)
=
(

0
0

)
.

Pogoj za lastni vektor je en sam in sicer ξ2 = −ξ1, torej je lastni vektor, ki pripada
lastni vrednosti 2, enak

ξ(1) =
(

1
−1

)

oziroma je ustrezen poljuben njegov neničelen večkratnik.

Slika 15. Polje smeri sistema (2.34).

V tem primeru lastno vrednost imenujemo nepopolna lastna vrednost, saj nepo-
sredno ne dobimo dveh pripadajočih lastnih vektorjev kot prej. Da bi kljub temu
lahko konstruirali fundamentalno množico rešitev, je potrebno drugo rešitev iskati
v drugačni obliki. Podobno kot pri linearnih diferencialnih enačbah drugega reda
poiščimo drugo neodvisno rešitev v obliki
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x = ξte2t, (2.35)

kjer je ξ konstantni vektor, ki ga iščemo. Zamenjamo izraz za x v enačbi (2.34) in
dobimo

2ξte2t + ξe2t −Aξte2t = 0. (2.36)

Ker mora enačba (2.36) zadoščati za vse t, morata biti člena, ki vsebujeta te2t in
e2t, oba enaka 0. Iz člena, ki vsebuje e2t, ugotovimo, da mora biti ξ = 0. Torej ni
neničelne rešitve sistema (2.34) oblike (2.35).

Ker enačba (2.36) vsebuje člena te2t in e2t, se zdi, da mora poleg člena ξte2t

druga rešitev vsebovati tudi člen oblike ηe2t. Predpostavimo torej, da je

x(2) = ξte2t + ηe2t, (2.37)

kjer sta ξ in η konstantna vektorja, ki ju moramo poiskati. Ta izraz zamenjamo za
x v enačbi (2.34) in dobimo

2ξte2t + (ξ + 2η)e2t = A(ξte2t + ηe2t). (2.38)

Sedaj izenačimo koeficiente pred te2t in e2t na vsaki strani enačbe (2.38) in dobimo
dva pogoja:

(A− 2I)ξ = 0, (2.39)
(A− 2I)η = ξ (2.40)

Enačba (2.39) je izpolnjena, če je ξ lastni vektor matrike A, ki pripada lastni vre-
dnosti λ = 2, kot je npr. vektor (1,−1)T . Ker je det(A− 2I) = 0, je enačba (2.40)
rešljiva le, če desna stran enačbe ξ izpolnjuje določene pogoje. Na srečo so vek-
tor ξ(1) in njegovi večkratniki ravno vektorji, ki omogočajo reševanje enačbe (2.40).
Razširjena matrika za enačbo (2.40) je(

−1 −1 1
1 1 −1

)
.

Druga vrstica je linearno odvisna od prve, torej je sistem rešljiv. Dobimo pogoj
−η1 − η2 = 1. Če je η1 = k, kjer je k poljuben, potem je η2 = −k − 1. V vektorski
obliki zapišimo η:

η =
(

k
−k − 1

)
=
(

0
−1

)
+ k

(
1
−1

)
.

Velja omeniti, da vektor η imenujemo posplošeni lastni vektor. Sedaj vstavimo
dobljena vektorja ξ in η v enačbi (2.37). Dobimo
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x(2) =
(

1
−1

)
te2t +

(
0
−1

)
e2t + k

(
1
−1

)
e2t. (2.41)

Zadnji člen v enačbi (2.41) je le večkratnik prve rešitve x(1)(t), zato ga lahko pre-
zremo. Prva dva člena pa predstavljata novo rešitev, ki smo jo iskali:

x(2) =
(

1
−1

)
te2t +

(
0
−1

)
e2t

Da sta x(1) in x(2) res linearno neodvisni rešitvi, preverimo z determinanto Wron-
skega. Njena vrednost jeW [x(1),x(2)](t) = −e4t, torej je res neničelna in tako rešitvi
x(1)(t) in x(2)(t) tvorita fundamentalno množico rešitev sistema (2.34). Splošna
rešitev je torej

x = c1

(
1
−1

)
e2t + c2

[(
1
−1

)
te2t +

(
0
−1

)
e2t
]
.

Ker je v vsakem členu prisoten eksponenten faktor e2t, je očitno, da x → 0, ko
t→ −∞, in če obe konstanti c1 in c2 nista hkrati enaki 0, potem x postane neomejen,
ko t→∞. Če konstanti c1 in c2 nista hkrati enaki 0, potem je

lim
t→−∞

y(t)
x(t) = lim

t→−∞

−c1 − c2t− c2

c1 + c2t
= −1.

To pomeni, ko t → −∞, se vsaka trajektorija približuje izhodišču tangentno na
premico y = −x, ki je določena z lastnim vektorjem. Ko t → ∞, se naklon trajek-
torij prav tako približuje -1, vendar trajektorije ne dosežejo asimptote, ko t → ∞.
Na sliki 16, ki prikazuje fazni portret, tipičen za dvodimenzionalne homogene sis-
teme linearnih diferencialnih enačb x′ = Ax, kjer je lastna vrednost λ1 dvojna in
nepopolna, lahko opazimo opisane značilnosti trajektorij.

Slika 16. Fazni portret sistema (2.34), kjer kritično točko (0, 0) ime-
nujemo nepravilni vozel.
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Na sliki 17 lahko vidimo še nekaj tipičnih grafov x(t), kjer lahko opazimo, da se vse
rešitve oddaljujejo od t-osi, kar se sklada s trajektorijami na sliki 16. Podobni so
grafi y(t).

Slika 17. Grafi x(t) sistema (2.34).

Sedaj si sistem tega tipa oglejmo še na splošno. Splošna rešitev sistema (2.12),
katerega lastna vrednost je dvojna in za katero lahko neposredno poiščemo le en
lastni vektor, je enaka

x = c1ξe
λt + c2(ξteλt + ηeλt), (2.42)

kjer je ξ lastni vektor in η posplošeni lastni vektor, ki je povezan z dvojno lastno
vrednostjo. Za velike vrednosti t v enačbi (2.42) prevladuje člen c2ξte

λt. Ko t→∞,
se torej vsaka trajektorija izhodišču približuje tangentno na premico skozi lastni
vektor ξ. To velja tudi v primeru, ko c2 = 0, saj je v tem primeru rešitev enaka
x = c1ξe

λt in očitno prav tako leži na tej premici. Ko t→ −∞, je prevladujoči člen
prav tako c2ξte

λt, torej se naklon trajektorij prav tako približuje naklonu lastnega
vektorja ξ. Usmerjenost trajektorij je odvisna od lege vektorjev ξ in η. Da bi lažje
ugotovili obliko trajektorij je rešitev (2.42) smiselno zapisati v obliki

x = ((c1ξ + c2η) + c2ξt) eλt = yeλt,

kjer je y = (c1ξ + c2η) + c2ξt. Vektor y določa smer rešitve x, medtem ko eλt

vpliva na velikost vrednosti rešitve x. Opazimo še, da je za konstantni vrednosti c1
in c2 izraz za y v bistvu vektorska enačba premice, ki je vzporedna ξ in gre skozi
točko c1ξ + c2η. Če hočemo narisati trajektorije, torej najprej narišemo premico
(c1ξ + c2η) + c2ξt za dani par c1 in c2 in na njej označimo smer rešitev, ko t→∞.
Nato upoštevamo dejstvo, da smer vektorja x sledi smeri naraščajoče spremenljivke
t, medtem ko se vrednost rešitve x hitro zmanjšuje in približuje vrednosti 0, če λ < 0
oziroma postane neomejena, če λ > 0. To se zgodi zaradi eksponentnega faktorja
eλt. Ko t → −∞, je smer rešitve x ravno obratna, kot jo na začetku označimo na
premici (c1ξ + c2η) + c2ξt in očitno je, da se v tem primeru x hitro zmanjšuje in
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približuje vrednosti 0, če je λ > 0. Nasprotno pa rešitev x postane neomejena, če
λ < 0. Iz tega je razvidno, da če bi imeli namesto sistema (2.34) sistem, katerega
lastna vrednost je dvojna in negativna, potem bi bile trajektorije podobne tem na
sliki 16, vendar bi bila smer rešitev obratna, torej proti izhodišču. Posledično bi se
rešitve x(t) približevale t-osi.

V naslednjem podpoglavju si bomo na kratko pogledali še možnosti, ko je λ1 = 0
in λ2 < 0 oziroma λ2 > 0, ter ko je λ1 = λ2 = 0.

2.3.6. Ničelne lastne vrednosti

Pri obravnavi primera se opiramo na [6], [8], [10] in [18].
Primer, ko je vsaj ena od lastnih vrednosti matrike A sistema (2.12) enaka 0, bomo
obravnavali posebej, saj v tem primeru kritične točke niso izolirane, kot bomo videli.

Lastna vrednost (ena ali obe) matrike A dvodimenzionalnega sistema (2.12) je
ničelna natanko takrat, ko je detA = 0. Imamo dva bistveno različna podprimera: v
prvem je ena lastna vrednost enaka 0, druga pa je bodisi pozitivna bodisi negativna,
v drugem primeru pa je lastna vrednost λ = 0 dvojna.

a) Posvetimo se najprej prvemu primeru, za katerega velja λ1 = 0, λ2 < 0. Konkre-
ten primer je sistem

x′ =
(
−2 1

6 −3

)
x, (2.43)

katerega lastni vrednosti sta λ1 = 0 in λ2 = −5. Ker sta vrednosti realni in različni,
lahko neposredno poiščemo pripadajoča lastna vektorja, ki sta enaka

ξ(1) =
(

1
2

)
, ξ(2) =

(
1
−3

)
,

zato je splošna rešitev enaka

x = c1

(
1
2

)
+ c2

(
1
−3

)
e−5t.

Oglejmo si najprej trajektorije oziroma fazni portret sistema tega tipa:
Opazimo, da so trajektorije poltraki, ki se začnejo na nosilki vektorja ξ(1) in imajo
smer vektorja ξ(2). Ko t→∞, se rešitev bliža točki c1ξ

(1). Vsaka stacionarna rešitev
c1ξ

(1) sistema (2.12) tega tipa je torej stabilna. Povedano drugače: stacionarne točke
so vse točke na premici c1ξ

(1), trajektorije pa so vse premice, vzporedne vektorju
ξ(2). Grafi x(t), prikazani na sliki 19, povedano le še potrjujejo: trajektorije se
približujejo premici x = c1t, ko t→∞, medtem ko rešitve x(t) postanejo neomejene,
ko t → −∞, kar zopet lahko razberemo že iz trajektorij na sliki 18. Če λ2 > 0, so
trajektorije podobne tem na sliki 18, le da so puščice ravno obrnjene, saj ko t narašča,
prevladuje člen c2ξ

(2)eλ2t, torej se rešitve oddaljujejo od točke c1ξ
(1). Nasprotno pa

se tej točki rešitve približujejo, ko t→ −∞.
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Slika 18. Fazni portret sistema (2.43), kjer kritično točko (0, 0) ime-
nujemo degenerirani glavnik.

Slika 19. Grafi x(t) sistema (2.43).

b) Način obravnave primera je povzet po [5], [6] in [8].
Sedaj si poglejmo še primer, ko λ1 = λ2 = 0. V tem primeru imamo dve možnosti:
bodisi je matrika A ničelna, torej so vse točke na ravnini kritične: dx/dt = 0 in
dy/dt = 0 in gibanja ni, ali pa je matrika A podobna matriki

J =
[

0 1
0 0

]
,

torej matriko A lahko zapišemo kot A = PJP−1. V tem primeru je sistem ekviva-
lenten sistemu
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dx

dt
= y

dy

dt
= 0,

katerega rešitvi sta

x = c2t+ c1, y = c2.

Trajektorije so torej vzporedne osi x, kritične točke pa so vse točke na osi x. Po-
glejmo si sedaj konkreten primer tega tipa. Imamo sistem

x′ =
(

2 −4
1 −2

)
x, (2.44)

katerega karakteristična enačba je enaka λ2 = 0, torej je λ = 0 dvojna nepopolna
lastna vrednost sistema (2.44). Prvi pripadajoči lastni vektor je enak

ξ(1) =
(

2
1

)
,

medtem ko drugi (posplošeni) lastni vektor dobimo po pravilu za večkratne lastne
vrednosti. Vemo torej, da iz nastavka za pridobitev posplošenega lastnega vektorja
dobimo enačbi

(A− λI)ξ = 0, (2.45)
(A− λI)η = ξ. (2.46)

Enačba(2.45) je izpolnjena, če je ξ lastni vektor matrike A, ki pripada lastni vredno-
sti λ = 0. To je npr. vektor ξ(1) = (2, 1)T , ki smo ga pridobili ravno pred tem. Sedaj
zapišimo le še razširjeno matriko za enačbo (2.46), da dobimo še iskani posplošeni
lastni vektor η in s tem še drugo rešitev sistema (2.44):(

2 −4 2
1 −2 1

)
.

Dobimo pogoj 2η1− 4η2 = 2. Če je η2 = k, kjer je k poljuben, potem je η1 = 2k+ 1.
V vektorski obliki zapišimo η:

η =
(

2k + 1
k

)
=
(

1
0

)
+ k

(
2
1

)
.

Večkratnik že dobljenega lastnega vektorja ξ(1) lahko izpustimo. Splošna rešitev
sistema (2.44) je torej

x = c1

(
2
1

)
+ c2

[(
2
1

)
t+

(
1
0

)]
. (2.47)
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Vrednost determinante Wronskega je enaka -1, torej sta x(1)(t) in x(2)(t) res linearno
neodvisni rešitvi.

Na sliki 20 je prikazan fazni portret sistema (2.44). Točke na premici x(1)(t) so
stacionarne točke in zato na tej premici ni gibanja. Vse ostale trajektorije (vključno
z rešitvijo in x(2)(t)) so tej premici vzporedne. Nad premico x(1)(t) gibanje poteka
od desne proti levi, na spodnji polovici pa ravno obratno. Če je začetni pogoj
takšen, da je c2 < 0, potem iz enačbe (2.47) vidimo, da je trajektorija vzporedna
rešitvi x(1)(t) in gre skozi negativno vrednost na osi x. Torej dobimo trajektorije
nad rešitvijo x(1)(t). Če c2 > 0 pa dobimo rešitve pod premico x(1)(t).

Slika 20. Fazni portret sistema (2.44), ki ga imenujemo degenerirane
vzporedne premice.

Na sliki 21 lahko vidimo grafe x(t), grafi y(t) so podobni. Rešitev neomejeno linearno
narašča, če c2 > 0, in neomejeno linearno pada, če c2 < 0.
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Slika 21. Grafi x(t) sistema (2.44).

Sedaj smo si pogledali vse možnosti glede lastnih vrednosti dvodimenzionalnega
homogenega sistema linearnih diferencialnih enačb s konstantnimi koeficienti (2.12)
ter ugotovili vse možne oblike faznih portretov in posledično rešitev sistema (2.12) .
To znanje bo nujno potrebno pri obravnavi matematičnih modelov možnih interakcij
med dvema populacijama v naravi, kjer nelinearne sisteme okoli kritičnih točk pri
določenih pogojih lineariziramo. Pred tem si bomo na kratko pogledali še koncept
avtonomnih sistemov in stabilnosti ter koncept linearne aproksimacije nelinearnih
sistemov.
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POGLAVJE 3

Nelinearni avtonomni sistem diferencialnih enačb

Obstaja mnogo diferencialnih enačb, ki jih analitično ne moremo rešiti. Ena od
alternativ za reševanje takšnih diferencialnih enačb so numerične metode, drug pri-
stop k takšnim enačbam pa je geometrijski in vodi do kvalitativnega razumevanja
obnašanja rešitev. Geometrijski pristop smo uporabili že v prejšnjem poglavju pri
reševanju homogenih sistemov linearnih diferencialnih enačb s konstantnimi koefici-
enti, kadar smo kvalitativno pomembne informacije glede rešitev sistema pridobili ne
da bi dejansko rešili sistem (tega smo se posluževali pri splošni obravnavi sistemov
posameznega tipa v podpoglavju 2.3, medtem ko smo konkretne primere sistemov
rešili analitično).

V tem poglavju si bomo najprej pogledali definicijo avtonomnih sistemov diferen-
cialnih enačb ter koncept stabilnosti. Pri tem bomo obravnavali predvsem koncept
nelinearnih avtonomnih sistemov, natančneje nelinearni avtonomni sistem dveh dife-
rencialnih enačb. Nato bomo vpeljali še koncept lokalno linearnega sistema, kar nam
bo omogočilo pridobivanje kvalitativno pomembnih informacij o rešitvah nelinear-
nih avtonomnih sistemov diferencialnih enačb okrog stacionarnih/kritičnih točk. To
nam bo v zadnjem poglavju omogočilo obravnavo matematičnih modelov interakcij
med dvema populacijama v naravi.

V nadaljevanju sta obravnava avtonomnega sistema in povzetek koncepta sta-
bilnosti povzeta po [2], [9].

Avtonomni sistem dveh diferencialnih enačb je sistem oblike

dx

dt
= F (x, y), dy

dt
= G(x, y). (3.1)

Vidimo lahko, da funkciji F in G nista odvisni od neodvisne spremenljivke t, temveč
le od odvisnih spremenljivk x in y. Predpostavimo, da sta funkciji F in G zvezni in
imata zvezne parcialne odvode na nekem območju D na ravnini xy. Če je (x0, y0)
točka na tem območju, potem po izreku 2.1 obstaja enolična rešitev x = φ(t) in
y = ψ(t) sistema (3.1), ki zadošča začetnim pogojem

x(t0) = x0, y(t0) = y0. (3.2)

Rešitev je definirana na nekem časovnem intervalu I, ki vsebuje točko t0. Začetni
problem (3.1), (3.2) bomo pisali v vektorski obliki

dx
dt

= f(x), x(t0) = x0,

kjer je x = (x, y)T , f(x) = (F (x, y), G(x, y))T in x0 = (x0, y0)T . Rešitev izrazimo v
obliki x = φ(t), kjer je φ(t) = (φ(t), ψ(t))T . Tako kot v prejšnjem poglavju rešitev
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x = φ(t) interpretiramo kot krivuljo, ki ji sledi gibajoči se delec v xy-ravnini, ki jo
imenujemo fazna ravnina.

Sisteme, ki smo jih obravnavali v prejšnjem poglavju, to so sistemi oblike

x′ = Ax,

kjer je A konstantna 2 × 2 matrika, so preprost primer dvodimenzionalnega avto-
nomnega sistema.

Avtonomni sistem (3.1) ima pripadajoče polje smeri, ki je neodvisno od časa.
Posledično skozi vsako točko (x0, y0) v fazni ravnini poteka le ena trajektorija, kar
pomeni, da vse rešitve, ki zadoščajo začetnemu pogoju oblike (3.2), ležijo na isti
trajektoriji, ne glede na čas t0, pri katerem potekajo skozi točko (x0, y0). Zaradi teh
lastnosti lahko iz faznega portreta za sistem (3.1) ravno tako pridobimo kvalitativno
pomembne informacije o rešitvah tega sistema.

3.1. Koncept stabilnosti in pomen kritičnih točk

Obravnava pojmov je povzeta po [2], [9], [20] in [21].
V prejšnjem poglavju smo za različne tipe kritičnih točk uporabljali pojme stabil-

nost, asimptotična stabilnost in nestabilnost, vendar nismo še podali matematične
razlage teh pojmov, saj smo v grobem poznali njihov pomen. V nadaljevanju bomo
zato pojasnili omenjeni koncept.

Naj bo sistem oblike

x′ = f(x) (3.3)

avtonomni sistem in ‖x‖ dolžina oziroma velikost vektorja x. Točke, kjer je f(x) = 0,
imenujemo kritične točke avtonomnega sistema (3.3). Ker je v teh točkah x′ = 0,
kritične točke ustrezajo konstantnim oziroma stacionarnim/ravnotežnim rešitvam
sistema diferencialnih enačb.

Za kritično točko x0 sistema (3.3) pravimo, da je stabilna, če za dani ε > 0
obstaja δ > 0, tako da vsaka rešitev x = φ(t) sistema (3.1), ki pri t = 0 zadošča
neenačbi

‖φ(0)− x0‖ < δ,

obstaja za vse pozitivne vrednosti t ter zadošča neenačbi

‖φ(t)− x0‖ < ε

za vse t ≥ 0. Torej vse rešitve, ki se začnejo dovolj blizu (znotraj oddaljenosti δ)
x0, ostanejo blizu (znotraj oddaljenosti ε) x0. Ni torej nujno, da se trajektorija
rešitve približuje kritični točki x0, ko t → ∞, temveč mora le ostati znotraj radija
ε. Kritični točki, ki ni stabilna, pravimo, da je nestabilna.

Ostane nam še pojem asimptotične stabilnosti: kritična točka x0 je asimptotično
stabilna, če je stabilna in obstaja tak δ0 > 0, da če rešitev x = φ(t) zadošča neenačbi

‖φ(0)− x0‖ < δ0
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potem je

lim
t→∞

φ(t) = x0 (3.4)

Povedano drugače: za trajektorije, ki se začnejo dovolj blizu x0, ne velja le, da
morajo ostati blizu x0, temveč se morajo približevati x0, ko t → ∞. Asimptotična
stabilnost je torej ”močnejša” lastnost od stabilnosti, ker mora biti kritična točka
nujno stabilna, preden sploh preverjamo morebitno asimptotično stabilnost. Po
drugi strani pa pogoj (3.4) sam po sebi ne nakazuje ”navadne” stabilnosti.

Velja opozoriti, da definicije stabilnosti, nestabilnosti in asimptotične stabilnosti
kritičnih točk ne veljajo le za dvodimenzionalne sistema diferencialnih enačb, temveč
za n-dimenzionalne sisteme.

V prejšnjem poglavju smo prav tako pogosto uporabljali pojem kritične točke,
zato si v nadaljevanju poglejmo njihov pomen.

Kritične točke ustrezajo ravnotežnim rešitvam – to so rešitve, za katere sta x(t)
in y(t) konstantna. V prejšnjem poglavju smo lahko videli, da za homogene linearne
sisteme s konstantnimi koeficienti x′ = Ax lastnosti kritične točke (0, 0) v veliki
meri določajo obnašanje trajektorij skozi celotno fazno ravnino xy. Za nelinearne
avtonomne sisteme to ne velja več. Prvič zaradi tega, ker imamo lahko mnogo kri-
tičnih točk, ki vplivajo druga na drugo. Drug razlog pa so nelinearnosti sistema,
ki imajo ogromen vpliv na obnašanje trajektorij, še posebno daleč proč od kritičnih
točk. Kljub temu lahko kritične točke nelinearnega avtonomnega sistema klasifi-
ciramo kot pri linearnih sistemih, kot bomo pokazali v poglavju o lokalni teoriji
nelinearnih sistemov.

Pri dvodimenzionalnih avtonomnih sistemih z vsaj eno asimptotično stabilno
kritično točko je pogosto uporabno določiti, kje na fazni ravnini ležijo trajektorije,
ki se približujejo dani kritični točki. Naj bo T točka na fazni ravnini xy, ki ima to
lastnost, da se trajektorija skozi T približuje kritični točki, ko t → ∞. Za takšno
trajektorijo pravimo, da jo kritična točka privlači. Množici vseh takšnih točk T pa
pravimo bazen privlačnosti ali območje asimptotične stabilnosti. Trajektorijo, ki
omejuje to območje, imenujemo separatrisa, ker loči trajektorije, ki se približujejo
določeni kritični točki, od trajektorij, ki se ji ne približujejo.

V neposredni bližini kritičnih točk nelinearnega avtonomnega sistema je polje
smeri in posledično vzorec trajektorij podoben tistemu pri homogenem linearnem
sistemu s konstantnimi koeficienti. Nelinearen sistem se namreč v bližini kritične
točke obnaša podobno kot linearen sistem, vendar bomo to natančneje pojasnili v
naslednjem podpoglavju.

Trajektorije dvodimenzionalnega avtonomnega sistema (3.1) lahko včasih poi-
ščemo tudi z reševanjem diferencialne enačbe prvega reda. Iz enačb (3.1) dobimo

dy

dx
= dy/dt

dx/dt
= G(x, y)
F (x, y) . (3.5)

Tega ni možno storiti, če sta funkciji F in G odvisni od spremenljivke t. Če enačbo
(3.5) znamo rešiti, lahko rešitve zapišemo implicitno v obliki
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H(x, y) = c. (3.6)

Enačba (3.6) je torej enačba trajektorij sistema (3.1) oziroma povedano drugače:
trajektorije ležijo na nivojnicah od H(x, y). Ta pristop je uporaben le za posebne
primere, saj ne obstaja splošna pot za reševanje enačbe (3.5).

3.2. Lokalna teorija nelinearnih avtonomnih sistemov

Pregled lokalne teorije nelinearnih avtonomnih sistemov je povzet po [2], [19],
[21], obravnava linearizacije avtonomnega sistema okrog stacionarne točke pa je
povzeta po [2], [5], [21], [22].

V drugem poglavju smo se podrobneje ukvarjali z dvodimenzionalnimi homoge-
nimi linearnimi sistemi dveh diferencialnih enačb s konstantnimi koeficienti oblike

x′ = Ax. (3.7)

Predpostavili smo, da det A 6= 0, torej je edina ravnotežna rešitev x = 0, katere
lastnosti (predvsem stabilnost) smo opisali v omenjenem poglavju. Sedaj, ko smo
podrobneje spoznali koncept stabilnosti, nestabilnosti in asimptotične stabilnosti,
lahko ta koncept povežemo z lastnimi vrednostmi matrike A dvodimenzionalnega
sistema (3.7) v naslednjem izreku:

Izrek 3.1. Kritična točka x = 0 linearnega sistema (3.7) je asimptotično sta-
bilna, če sta lastni vrednosti λ1, λ2 realni in negativni ali pa kompleksni z negativnim
realnim delom; stabilna, toda ne asimptotično stabilna, če sta λ1 in λ2 čisti imagi-
narni lastni vrednosti; nestabilna, če sta lastni vrednosti λ1 in λ2 realni in je vsaj
ena od njiju pozitivna ali pa sta kompleksni s pozitivnim realnim delom.

Lastni vrednosti λ1, λ2 konstantne matrike A, ki sta odvisni od koeficientov sistema
(3.7), določata torej vrsto kritične točke x = 0 in s tem vrsto stabilnosti. Pri aplika-
ciji sistemov diferencialnih enačb koeficiente sistema ponavadi določajo z meritvami.
Ker vemo, da pri meritvah vedno pride do (manjših) napak, je smiselno proučiti,
kako lahko majhne spremembe pri koeficientih vplivajo na stabilnost/nestabilnost
kritične točke in spremenijo fazni portret sistema. Če sta λ1, λ2 ničli karakteristične
enačbe

det(A− λI) = 0,

je mogoče pokazati, da se majhne spremembe ali perturbacije koeficientov odražajo
v manjših spremembah lastnih vrednosti. Najbolj občutljiv primer je primer, kjer
sta lastni vrednosti čisti imaginarni kompleksni par: λ1,2 = ±iµ. Spomnimo se, da
v tem primeru kritično točko imenujemo center, trajektorije pa so zaprte krivulje –
elipse okrog kritične točke. Če naredimo le rahlo spremembo pri koeficientih, bosta
lastni vrednosti λ1, λ2 zavzeli novi vrednosti λ1

′ = η′ + iµ′ in λ2
′ = η′ − iµ′, kjer je

η′ po velikosti zelo majhen in µ′ ∼= µ. Če η′ 6= 0, potem namesto elips okrog kritične
točke dobimo spirale. Če je η′ > 0, je sistem nestabilen, če je η′ < 0, je stabilen.
V primeru, da je kritična točka center, z majhnimi spremembami koeficientov torej
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povzročimo spremembo lastnih vrednosti in posledično spremembo vzorca trajektorij
okrog kritične točke.

Druga sprememba se lahko zgodi pri sistemih, katerih lastni vrednosti sta enaki,
torej je kritična točka vozel. Majhne spremembe koeficientov bodo povzročile, da
lastni vrednosti ne bosta več enaki. Če bosta novi lastni vrednosti (po spremembi)
realni, potem kritična točka ostane vozel, toda če novi lastni vrednosti postaneta
kompleksni, kritična točka postane spiralna točka. V tem primeru torej ne spre-
menimo stabilnosti, temveč vrsto kritične točke. V ostalih primerih kritičnih točk
se z majhnimi spremembami koeficientov sistema stabilnost/nestabilnost ali vrsta
kritične točke ne spremeni.

V nadaljevanju si bomo pogledali, kako lineariziramo nelinearni avtonomni sis-
tem okrog stacionarne točke.

Naj bo

x′ = f(x) (3.8)

dvodimenzionalni nelinearni avtonomni sistem. V tem razdelku bo naš glavni cilj
raziskati obnašanje trajektorij sistema (3.8) okrog kritične točke x0. Blizu vsake
kritične točke nelinearnega sistema je vzorec trajektorij podoben kot pri linearnem
sistemu, kar kaže na to, da bomo lahko blizu kritične točke nelinearni sistem (3.8)
aproksimirali z ustreznim linearnim sistemom. Kako to naredimo, si bomo pogledali
v nadaljevanju.

Brez škode za splošnost lahko kritično točko izberemo v izhodišču, saj v primeru,
da x0 6= 0, v enačbi (3.8) naredimo substitucijo u = x − x0 in u bo ustrezal av-
tonomnemu sistemu (3.3) s kritično točko v izhodišču. Toda najprej razložimo, kaj
sploh pomeni, da je nelinearen sistem (3.8) blizu linearnemu sistemu (3.7). Predpo-
stavimo, da je

x′ = Ax + g(x) (3.9)

ter da je x = 0 izolirana kritična točka sistema (3.9) – to pomeni, da obstaja krog
okrog izhodišča, znotraj katerega ni nobene druge kritične točke. Predpostavimo
še, da det A 6= 0, zaradi česar je x = 0 tudi izolirana kritična točka linearnega
sistema (3.7). Da bi bil nelinearen sistem (3.9) blizu linearnemu sistemu (3.7), mo-
ramo predpostaviti, da je g(x) majhen oziroma povedano natančneje – komponente
vektorja g imajo zvezne parcialne odvode prvega reda in izpolnjujejo limitni pogoj

lim
x→0

‖g(x)‖
‖x‖

= 0. (3.10)

To pomeni, da je blizu izhodišča vrednost ‖g(x)‖ majhna v primerjavi z vrednostjo
‖x‖. Takšen sistem imenujemo lokalno linearen sistem v okolici kritične točke x = 0.
Pogoj (3.10) lahko izrazimo tudi v skalarni obliki in sicer če je x = (x, y)T , potem
je ‖x‖ =

√
x2 + y2 = r. Podobno je g(x) = (g1(x, y), g2(x, y))T , torej je ‖g(x)‖ =√

g2
1(x, y) + g2

2(x, y). Pogoj (3.10) torej lahko zapišemo v obliki
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lim
r→0

g1(x, y)
r

= 0 in lim
r→0

g2(x, y)
r

= 0.

Vrnimo se sedaj k nelinearnemu avtonomnemu sistemu. Naj bo

x′ = F (x, y), y′ = G(x, y) (3.11)

splošen nelinearen sistem v skalarni obliki. Sistem (3.11) je lokalno linearen v okolici
kritične točke (x0, y0), če imata funkciji F in G zvezne parcialne odvode do drugega
reda. To lahko pokažemo z razvojem Taylorjeve vrste okoli točke (x0, y0), zaradi
česar lahko zapišemo F (x, y) in G(x, y) v obliki

F (x, y) = F (x0, y0) + Fx(x0, y0)(x− x0) + Fy(x0, y0)(y − y0) + η1(x, y),
G(x, y) = G(x0, y0) +Gx(x0, y0)(x− x0) +Gy(x0, y0)(y − y0) + η2(x, y),

kjer η1(x, y)/
√

(x− x0)2 + (y − y0)2 → 0, ko (x, y)→ (x0, y0), podobno velja za η2.
Ker velja F (x0, y0) = G(x0, y0) = 0, dx/dt = d(x− x0)/dt in dy/dt = d(y − y0)/dt,
lahko sistem (3.11) reduciramo na

d

dt

(
x− x0
y − y0

)
=
(
Fx(x0, y0) Fy(x0, y0)
Gx(x0, y0) Gy(x0, y0)

)(
x− x0
y − y0

)
+
(
η1(x, y)
η2(x, y)

)
. (3.12)

Ta rezultat je zelo pomemben iz dveh razlogov: če sta funkciji F in G dvakrat odve-
dljivi, potem je sistem (3.11) lokalno linearen in nam ni potrebno uporabiti limitnega
postopka kot smo ga opisali pred tem. Drugi razlog pa je ta, da je linearni sistem, ki
je aproksimativen nelinearnemu sistemu (3.11) okrog kritične točke (x0, y0), podan
z linearnim delom enačbe (3.12):

d

dt

(
u1
u2

)
=
(
Fx(x0, y0) Fy(x0, y0)
Gx(x0, y0) Gy(x0, y0)

)(
u1
u2

)
, (3.13)

kjer je u1 = x−x0 in u2 = y−y0. Prišli smo torej do splošne, a preproste metode za
iskanje linearnega sistema, ki ustreza lokalno linearnemu sistemu blizu dane kritične
točke. Matriko

J =
(
Fx Fy
Gx Gy

)
,

ki je matrika koeficientov v enačbi (3.13), imenujemo Jacobijeva matrika funkcij F
in G glede na x in y. Privzeti je potrebno, da detJ 6= 0 v točki (x0, y0), kar pomeni,
da je ta točka tudi izolirana kritična točka linearnega sistema (3.13).

Spomnimo se ponovno lokalno linearnega sistema (3.9). Ker je člen g(x) majhen
v primerjavi z linearnim členom Ax, ko je vrednost x majhna, je smiselno pričako-
vati, da so trajektorije linearnega sistema (3.7) vsaj blizu kritične točke (0, 0) dober
približek trajektorijam nelinearnega sistema (3.9). To velja za večino primerov, o
čemer govori naslednji izrek, ki ga zaradi zahtevnosti ne bomo dokazovali.

41



Izrek 3.2. Naj bosta λ1 in λ2 lastni vrednosti linearnega sistema (3.7), ki ustreza
lokalno linearnemu sistemu (3.9). Potem sta vrsta in stabilnost kritične točke (0, 0)
linearnega sistema (3.7) in lokalno linearnega sistema (3.9) takšni, kot je prikazano
v tabeli 1.

λ1, λ2
Linearni sistem Lokalno linearni sistem

Klasifikacija
kritične točke

Stabilnost
kritične točke

Klasifikacija
kritične točke

Stabilnost
kritične točke

λ1 > λ2 > 0 Vozel Nestabilna Vozel Nestabilna

λ1 < λ2 < 0 Vozel Asimptotično
stabilna Vozel Asimptotično

stabilna
λ2 < 0 < λ1 Sedlo Nestabilna Sedlo Nestabilna

λ1 = λ2 > 0 Pravilni/
nepravilni vozel Nestabilna Vozel/

spiralna točka Nestabilna

λ1 = λ2 < 0 Pravilni/
nepravilni vozel

Asimptotično
stabilna

Vozel/
spiralna točka

Asimptotično
stabilna

λ1,2 = a± ib

a > 0 Spiralna
točka Nestabilna Spiralna točka Nestabilna

a < 0 Spiralna
točka

Asimptotično
stabilna Spiralna točka Asimptotično

stabilna

λ1,2 = ±ib Center Stabilna Center/
spiralna točka Nedoločeno

Tabela 1. Vrsta in stabilnost kritične točke (0, 0) linearnega sistema
(3.7) in lokalno linearnega sistema (3.9).

Izrek 3.2 nam pove, da so za majhno vrednost x oziroma x−x0 tudi nelinearni členi
majhni in tako ne vplivajo na vrsto ali stabilnost kritične točke, ki jo določimo iz
linearnih členov. To ne velja le v dveh primerih: ko sta lastni vrednosti λ1,2 čisti
imaginarni vrednosti: λ1,2 = ±iµ, kjer majhni nelinearni členi lahko spremenijo
stabilen center v spiralno točko, ki je bodisi asimptotično stabilna bodisi nestabilna.
Druga izjema je primer, ko sta lastni vrednosti realni in enaki in majhni nelinearni
členi lahko spremenijo vozel v spiralno točko, pri čemer asimptotična stabilnost ali
nestabilnost ostane nespremenjena. Torej v vseh ostalih primerih vrsto in stabilnost
kritične točke nelinearnega sistema (3.9) lahko določimo iz raziskovanja precej bolj
preprostega linearnega sistema (3.7). Vendar kljub temu, da je kritična točka iste
vrste kot pri linearnem sistemu, so lahko trajektorije lokalno linearnega sistema
precej drugačne od trajektorij ustreznega linearnega sistema, razen seveda zelo blizu
kritične točke. Izkaže pa se, da je naklon, pri katerem trajektorije vstopijo ali
zapustijo kritično točko, ravno naklon, ki ga dobimo iz linearnega sistema.

Ob koncu tega poglavja poudarimo le še razliko med nelinearnim avtonomnim
sistemom ter linearnim sistemom: linearni sistem (3.7) ima le eno kritično točko
x = 0, seveda ob predpostavki, da detA 6= 0. Če je izhodišče asimptotično stabilna
kritična točka, potem se vse trajektorije, ne le tiste, ki se začnejo blizu te kritične
točke, približujejo izhodišču. Pravimo, da je kritična točka x = 0 globalno asimp-
totično stabilna. Ta lastnost pa v splošnem ne velja za nelinearne sisteme, tudi če
ima nelinearen sistem le eno asimptotično stabilno kritično točko. Zaradi tega je
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za nelinearne sisteme pomembno, da za vsako asimptotično stabilno kritično točko
določimo oziroma ocenimo območje asimptotične stabilnosti.

V nadaljevanju se bomo posvetili glavni temi magistrskega dela, za katero potre-
bujemo teorijo, ki smo jo spoznali do sedaj – raziskovali bomo matematične modele
treh značilnih možnih interakcij med dvema populacijama: tekmovanje za vire, ple-
njenje in simbioza.
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POGLAVJE 4

Matematični modeli rasti dveh populacij z medsebojno
interakcijo

Če raziskujemo rast ene populacije, npr. eksponentni model rasti ali logistični
model rasti, ki bolj realistično prikazuje rast populacije v odvisnosti od časa v pri-
merjavi z eksponentnim modelom, imamo opraviti zgolj z eno diferencialno enačbo.
Čim hočemo proučevati dve populaciji oziroma raziskovati njuno rast v odvisnosti
od časa, pridemo do sistema dveh diferencialnih enačb, pri čemer je potrebno upošte-
vati še njuno medsebojno interakcijo. V naravi poznamo tri osnovne interakcije med
dvema populacijama: tekmovanje, plenilstvo in simbioza, zato logično obstajajo tudi
trije osnovni matematični modeli za njihov opis. Modele predstavljajo dvodimenzio-
nalni nelinearni avtonomni sistemi diferencialnih enačb, ki jih bomo proučevali tako
v splošnem (abstraktne vrednosti) kot na konkretnem primeru, kjer bomo narisali
tudi trajektorije v fazni ravnini ter tako pridobili kvalitativno pomembne informacije
o rešitvah sistema. Uporabili bomo torej vse znanje, do katerega smo prišli na tej
točki, pri čemer bo izjemnega pomena postopek linearizacije nalinearnih avtonomnih
sistemov, ki smo ga spoznali v poglavju 3.2.1. Kot smo že omenili, so matematični
modeli interakcij v primerjavi s kompleksnimi relacijami, ki se resnično odvijajo v
naravi, precej preprosti, a nam bodo kljub temu omogočili vpogled v določene prin-
cipe ekologije. V nadaljevanju bomo najprej spoznali model za tekmovanje, ki je
ena od vrst interakcij med dvema populacijama.

4.1. Tekmovanje za vire

Teoretični uvod je povzet po [2], [5] in [16]. Pri obravnavi konkretnih mate-
matičnih modelov in splošnega modela si pomagamo z viri [2], [5], [15], [16], [23].
Predpostavimo, da sta v nekem zaprtem okolju dve podobni populaciji, ki tekmujeta
za omejeno količino hrane. Na primer dve vrsti rib v ribniku, ki ne vplivata druga
na drugo, se pa prehranjujeta z enako hrano, torej tekmujeta za hrano, ki jo imata
na voljo. Naj bosta x in y populaciji dveh vrst ob času t. Predpostavimo, da rast
vsake od teh dveh populacij ob odsotnosti druge predstavlja logistična enačba [24].
Rast populacij torej predstavljata enačbi

dx

dt
= x(ε1 − σ1x), (4.1)

dy

dt
= y(ε2 − σ2y), (4.2)

kjer sta ε1 in ε2 stopnji rasti, ε1/σ1 in ε2/σ2 pa nosilni zmogljivosti okolja za posa-
mezno populacijo. Ko sta prisotni obe populaciji, bo vsaka od njiju težila k zmanj-
ševanju količine hrane, ki je na voljo. To v bistvu pomeni, da ena drugi zmanjšujeta
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stopnjo rasti in nosilno zmogljivost okolja. Najpreprostejši izraz za zmanjšanje sto-
pnje populacije x zaradi prisotnosti populacije y je zamenjava izraza za stopnjo rasti
populacije x v enačbi (4.1), t.j. ε1 − σ1x, z izrazom ε1 − σ1x − α1y, kjer je α1 iz-
merjena stopnja rasti, s katero populacija y vpliva na populacijo x. Podobno izraz
ε2 − σ2y v enačbi (4.2) zamenjamo z izrazom ε2 − σ2y − α2x. Dobimo torej sistem
diferencialnih enačb

dx

dt
= x(ε1 − σ1x− α1y),

dy

dt
= y(ε2 − σ2y − α2x),

(4.3)

Konstante ε1, σ1, α1, ε2, σ2, α2 so pozitivne in so odvisne od tega, kateri populaciji
obravnavamo. Konstante določajo z opazovanjem populacij. Nas zanimajo nenega-
tivne rešitve sistema (4.3), ker govorimo o populacijah.

Podobne ali celo enake modele kot za populacije uporabljajo tudi pri drugih
situacijah, kjer je prisotno tekmovanje, npr. za podjetja, ki tekmujejo na istem
trgu.

V nadaljevanju si bomo najprej pogledali dva tipična konkretna primera modelov
tekmovanja za vire dveh populacij tipa (4.3), za katera bomo narisali fazni portret.

Naj bo dan sistem

dx

dt
= x (1− x− y)

dy

dt
= y

(3
4 − y −

1
2x
) (4.4)

Najprej poiščimo kritične točke sistema (4.4). Vemo, da kritične točke poiščemo z
izenačitvijo desnih strani enačb (4.3) z nič:

x(1− x− y) = 0 (4.5)

y
(3

4 − y −
1
2x
)

= 0 (4.6)

Prva enačba (4.5) je izpolnjena, če velja vsaj eden od pogojev: x = 0 ali
x + y = 1. Druga enačba je izpolnjena, če velja vsaj eden od pogojev: : y = 0 ali
(1/2)x + y = 3/4. Iz teh pogojev dobimo štiri kritične točke: (0, 0), (0, 3/4), (1, 0)
in (1/2, 1/2). Te točke torej ustrezajo ravnotežnim/stacionarnim rešitvam sistema
(4.4). Druge rešitve pa predstavljajo trajektorije v fazni ravnini xy, na kateri vidimo
razvoj populacij skozi čas.

Opazimo, da sta trajektoriji tudi osi x in y, saj iz sistema (4.4) vidimo, da je na
y osi (kjer je x = 0) dx/dt = 0, podobno je na x osi (kjer je y = 0) dy/dt = 0. Torej
nobena druga trajektorija ne more prečkati koordinatnih osi. Ker nas pri populacijah
zanimajo le nenegativne vrednosti x in y, je za nas pomembno, da vse trajektorije, ki
se začnejo v prvem kvadrantu, tu tudi ostanejo. Na sliki 22 si sedaj poglejmo polje
smeri sistema (4.4). Rdeče pike na grafu predstavljajo kritične točke. Opazimo, da
kritična točka (1

2 ,
1
2) privlači ostale rešitve, torej je asimptotično stabilna, druge pa

so asimptotično nestabilne točke. Da bi to potrdili, linearizirajmo nelinearni sistem
(4.4) okrog vsake stacionarne točke.
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Slika 22. Polje smeri sistema (4.4).

Sistem (4.4) je lokalno linearen v bližini kritičnih točk, zato lahko izračunamo Ja-
cobijevo matriko, ki smo jo v splošnem izpeljali v poglavju 3.2.1. Funkciji F in G
sistema (4.4) sta torej enaki

F (x, y) = x(1− x− y), G(x, y) = y
(3

4 − y −
1
2x
)
,

Jacobijeva matrika pa je enaka

J =
(

1− 2x− y −x
−1

2y
3
4 − 2y − 1

2x

)
. (4.7)

Poglejmo si sedaj linearizacijo za vsako točko posebej:
• Kritična točka (0,0): ta kritična točka ustreza stanju, ko nobena izmed
populacij ni prisotna. Da bi ugotovili, kako se obnašajo trajektorije blizu
kritične točke (0, 0), si poglejmo linearni sistem, ki ustreza nelinearnemu
sistemu (4.4) v bližini izhodišča, t.j. v Jacobijevo matriko (4.7) vstavimo
vrednosti x = 0, y = 0:

d

dt

(
x
y

)
=
(

1 0
0 3

4

)(
x
y

)
. (4.8)

Lastni vrednosti sistema (4.8) sta λ1 = 1, λ2 = 3
4 , pripadajoča lastna

vektorja pa sta enaka

ξ(1) =
(

1
0

)
, ξ(2) =

(
0
1

)
,

torej je splošna rešitev sistema (4.8) enaka

x = c1

(
1
0

)
et + c2

(
0
1

)
e

3
4 t.
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Kritična točka (0, 0) je torej nestabilen vozel za linearni sistem (4.8) in
nelinearni sistem (4.4). V bližini izhodišča so vse trajektorije tangentne na
os y, ker ko t → −∞, v splošni rešitvi sistema (4.8) zanemarimo člen, ki
vsebuje et, torej nam naklon trajektorij določa lastni vektor ξ(2). Izjema je
seveda le trajektorija, ki leži vzdolž x osi, torej rešitev, za katero je c2 = 0.
Če sta torej obe populaciji majhni (t.j. število osebkov populacij je nizko),
bo vrednost (število osebkov posamezne populacije) populacij naraščala.
• Kritična točka

(
0, 3

4

)
: ta kritična točka ustreza stanju, ko je populacija

y prisotna, populacija x pa ne. Pripadajoči linearni sistem je

d

dt

(
u
v

)
=
(

1
4 0
−3

8 −
3
4

)(
u
v

)
. (4.9)

Lastni vrednosti sistema (4.9) sta λ1 = −3
4 , λ2 = 1

4 , pripadajoča lastna
vektorja pa sta enaka

ξ(1) =
(

0
1

)
, ξ(2) =

(
8
−3

)
,

zato je splošna rešitev sistema (4.9) enaka

x = c1

(
0
1

)
e−

3
4 t + c2

(
8
−3

)
et/4.

Kritična točka (0, 3
4) je torej nestabilno sedlo. Vse trajektorije se od te

točke oddaljujejo, razen trajektorije, ki se tej točki približuje vzdolž y osi
(t.j. rešitev, ko je c2 = 0). Ko t → −∞, ima trajektorija, ki se približuje
kritični točki (0, 3

4), naklon enak −3
8 in ga določa lastni vektor ξ(2). To se

zgodi ob začetnem pogoju, za katerega velja, da je c1 = 0. Če je začetna
populacija x enaka 0, bo torej tudi ostala 0, za majhne vrednosti x pa bo
populacija naraščala.
• Kritična točka (1,0): ta točka ustreza stanju, ko je populacija x prisotna,
populacija y pa ne. Dobimo pripadajoči linearni sistem

d

dt

(
u
v

)
=
(
−1 −1

0 1
4

)(
u
v

)
. (4.10)

Lastni vrednosti sistema (4.10) sta λ1 = −1, λ2 = 1
4 , pripadajoča lastna

vektorja pa

ξ(1) =
(

1
0

)
, ξ(2) =

(
4
−5

)
.

Splošna rešitev sistema (4.10) je torej enaka

x = c1

(
1
0

)
e−t + c2

(
4
−5

)
et/4. (4.11)

Kritična točka (1, 0) je torej sedlo, zato je to nestabilna kritična točka
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linearnega sistema (4.10) in nelinearnega sistema (4.4). Iz splošne rešitve
(4.11) vidimo obnašanje trajektorij blizu obravnavane kritične točke: če je
c2 = 0, potem se trajektorija približuje kritični točki vzdolž x osi, saj nam
ostane člen z negativnim eksponentom. Če je torej začetna populacija y
enaka 0, potem tudi ostane enaka 0. Vse ostale trajektorije se oddaljujejo
od kritične točke, ko t → ∞. Če je torej začetna populacija y majhna,
potem bo vrednost te populacije (število osebkov) naraščala. Ko t→ −∞,
se trajektorija v primeru, da c1 = 0, približuje sedlasti točki tangentno na
lastni vektor ξ(2), ki ima naklon −1, 25.

Ostala nam je le še ena kritična točka, t.j.
• Kritična točka

(
1
2 ,

1
2

)
: ta točka ustreza mešanemu stanju ravnovesja ali

koeksistenci pri tekmovanju za vire med dvema populacijama. Pripadajoči
linearni sistem je

d

dt

(
u
v

)
=
(
−1

2 −
1
2

−1
4 −

1
2

)(
u
v

)
, (4.12)

lastni vrednosti sistema (4.12) sta λ1 = −2−
√

2
4
∼= −0, 854, λ2 = −2+

√
2

4
∼=

−0, 146. Pripadajoča lastna vektorja sta

ξ(1) =
( √

2
1

)
, ξ(2) =

( √
2
−1

)
,

splošna rešitev pa je

x = c1

( √
2

1

)
e−0,854t + c2

( √
2
−1

)
e−0,146t.

Kritična točka
(

1
2 ,

1
2

)
je torej asimptotično stabilen vozel linearnega sistema

(4.12) in nelinearnega sistema (4.4). V okolici obravnavane kritične točke
se trajektorije tej točki približujejo, ko t narašča. Če c2 = 0, se trajektorije
približujejo kritični točki vzdolž premice z naklonom

√
2

2 , ki ga določa lastni
vektor ξ(1). Sicer pa se trajektorije kritični točki približujejo tangentno k
premici z naklonom, ki ga določa lastni vektor ξ(2), to je −

√
2

2 . Poglejmo si
še fazni portret na sliki 23.
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Slika 23. Fazni portret nelinearnega sistema (4.4).

Opazimo lahko, da se blizu kritičnih točk (rdeče pike) trajektorije res obnašajo
tako, kot smo predvideli iz linearnega sistema, ki ustreza nelinearnemu sistemu okrog
posamezne kritične točke. V enačbah (4.4) lahko opazimo, da imata kvadratna člena
na desnih straneh enačb negativni predznak. Ta dva člena pri velikih vrednostih x
in y prevladujeta, zato sta v prvem kvadrantu x′ in y′ daleč proč od izhodišča
negativna, kar pomeni, da so trajektorije usmerjene navznoter. Zaradi tega se vse
trajektorije, ki se začnejo v točki (x0, y0), kjer sta x0 in y0 pozitivna, približujejo
točki

(
1
2 ,

1
2

)
. Torej je celoten prvi kvadrant območje asimptotične stabilnosti za

točko
(

1
2 ,

1
2

)
.

Sedaj se posvetimo še drugemu konkretnemu primeru sistema (4.3), po njegovi
obravnavi pa bomo razložili, zakaj smo obravnavali ravno ta dva konkretna primera.

Imamo sistem

dx

dt
= x (1− x− y)

dy

dt
= y

(1
2 −

1
4y −

3
4x
)
.

(4.13)

Analogno kot pri prejšnjem primeru dobimo kritične točke z izenačitvijo desnih
strani enačb sistema (4.13) in dobimo kritične točke (0, 0), (0, 2), (1, 0) in

(
1
2 ,

1
2

)
,

ki ustrezajo ravnotežnim rešitvam sistem (4.13). Poglejmo si najprej polje smeri
sistema (4.13) na sliki 24, iz katerega že lahko opazimo, da sta kritični točki (0, 2)
in (1, 0) asimptotično stabilni, medtem ko je točka

(
1
2 ,

1
2

)
sedlasta točka, torej je

nestabilna, kar praktično pomeni, da bo ena od populacij sčasoma prevladala nad
drugo, ki bo izumrla. Katera populacija bo preživela, je odvisno od začetnega stanja.
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Slika 24. Polje smeri sistema (4.13).

Poglejmo si sedaj linearne sisteme okrog posamezne kritične točke, ki ustrezajo neli-
nearnemu sistemu (4.13), da potrdimo naše domneve glede stabilnosti kritičnih točk.
Jacobijeva matrika J sistema (4.13) je enaka

J =
(

1− 2x− y −x
−3

4y
1
2 −

1
2y −

3
4x

)
.

Poglejmo si sedaj linearizacijo za posamezno kritično točko:

• Kritična točka (0,0): blizu te kritične točke je ustrezen linearni sistem

d

dt

(
x
y

)
=
(

1 0
0 1

2

)(
x
y

)
, (4.14)

katerega lastni vrednosti sta enaki λ1 = 1, λ2 = 1
2 , pripadajoča lastna

vektorja pa sta enaka

ξ(1) =
(

1
0

)
, ξ(2) =

(
0
1

)
.

Splošna rešitev je torej enaka

x = c1

(
1
0

)
et + c2

(
0
1

)
et/2.

Kritična točka (0, 0) je torej nestabilen vozel linearnega sistema (4.14) in
nelinearnega sistema (4.13). V bližini izhodišča so vse trajektorije tangentne
na os y, razen trajektorija, ki leži vzdolž x osi, torej rešitev, za katero je
c2 = 0. Če sta torej obe populaciji majhni, bo vrednost populacij naraščala.
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• Kritična točka (0,2): ustrezen linearni sistem je

d

dt

(
u
v

)
=
(
−1 0
−3

2 −
1
2

)(
u
v

)
, (4.15)

katerega lastni vrednosti sta λ1 = −1, λ2 = −1
2 , pripadajoča lastna vektorja

pa

ξ(1) =
(

1
3

)
, ξ(2) =

(
0
1

)
.

Splošna rešitev je zato enaka

x = c1

(
1
3

)
e−t + c2

(
0
1

)
e−t/2.

Kritična točka (0, 2) je torej asimptotično stabilen vozel tako linearnega
(4.15) kot nelinearnega sistema (4.13). Vse trajektorije blizu kritične točke
se približujejo kritični točki tangentno k y osi, razen trajektorije (ko c2 = 0),
ki se približuje vzdolž premice z naklonom 3, ki ga določa lastni vektor ξ(1).
Če je začetna vrednost x in y populacij blizu te vrednosti, potem bo stanje
sčasoma vodilo do preživetja populacije y in izumrtja populacije x.
• Kritična točka (1,0): ustrezen linearni sistem je

d

dt

(
u
v

)
=
(
−1 −1

0 −1
4

)(
u
v

)
, (4.16)

lastni vrednosti pa sta enaki λ1 = −1, λ2 = −1
4 . Pripadajoča lastna vek-

torja sta

ξ(1) =
(

1
0

)
, ξ(2) =

(
4
−3

)
,

splošna rešitev pa je enaka

x = c1

(
1
0

)
e−t + c2

(
4
−3

)
e−t/4.

Kritična točka (1, 0) je asimptotično stabilen vozel tako za linearni sistem
(4.16) kot nelinearni sistem (4.13). V primeru, da je c2 = 0, se trajektorija
kritični točki približuje vzdolž x osi, sicer pa se vse trajektorije kritični točki
približujejo tangentno k premici z naklonom −3

4 , ki ga določa lastni vektor
ξ(2). Velja torej, da v primeru, da sta začetni vrednosti x in y blizu (1, 0),
interakcijski proces vodi do izumrtja populacije y in preživetja populacije
x.
• Kritična točka

(
1
2 ,

1
2

)
: pripadajoči linearni sistem je enak

d

dt

(
u
v

)
=
(
−1

2 −
1
2

−3
8 −

1
8

)(
u
v

)
, (4.17)
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lastni vrednosti pa sta enaki λ1 = −5−
√

57
16 , λ2 = −5+

√
57

16 . Pripadajoča lastna
vektorja sta

ξ(1) =
(

1
(−3 +

√
57)/8

)
∼=
(

1
0, 5687

)
, ξ(2) =

(
1

(−3−
√

57)/8

)
∼=
(

1
−1, 3187

)

in splošna rešitev je enaka

x = c1

(
1

0, 5687

)
e−0,7844t + c2

(
1

−1, 3187

)
e0,1594t.

Kritična točka je torej sedlo, zato je kritična točka nestabilna. Vse trajek-
torije se od kritične točke oddaljujejo, ko t narašča, izjema je trajektorija,
ki se ji približuje (t.j. primer, ko c2 = 0). V bližini kritične točke imajo
trajektorije naklon približno 0, 5687, saj ko t → −∞, člen s prvotno pozi-
tivnim eksponentom postane zanemarljiv, torej naklon določa lastni vektor
ξ(1). Ko t → −∞, se nekatere trajektorije približujejo sedlasti točki (ko
c1 = 0) in so tangentne k premici s približnim naklonom −1, 3187, ki ga
določa lastni vektor ξ(2).

Na sliki 25 si poglejmo še fazni portret nelinearnega sistema (4.13). Naše domneve,
postavljene na začetku, torej držijo. Na sliki opazimo črni trajektoriji, ki gresta skozi
kritično točko

(
1
2 ,

1
2

)
. Ti trajektoriji tvorita separatriso (o tem pojmu smo teoretično

spregovorili v poglavju 3.1.2), ki prvi kvadrant deli na dva dela: trajektorije, ki se
začnejo nad separatriso, se v končni fazi približujejo kritični točki (0, 2), trajektorije
pod separatriso pa se približujejo kritični točki (1, 0). Če je začetni pogoj takšen,
da leži točno na separatrisi, se rešitev (x, y) približuje sedlasti točki

(
1
2 ,

1
2

)
. Vendar

bo že majhna sprememba točke (x, y) povzročila, da se bo trajektorija ločila od
separatrise ter se približevala eni od prej omenjenih kritičnih točk. To praktično
pomeni, da bo ena populacija preživela, druga pa ne.
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Slika 25. Fazni portret nelinearnega sistema (4.13).

Konkretna primera nelinearnih avtonomnih sistemov diferencialnih enačb ob inte-
rakciji tekmovanja za vire med populacijama smo obravnavali zato, ker sta si bi-
stveno različna: pri prvem primeru matematičnega modela tekmovanje za vire vodi
do sobivanja ali koeksistence obeh populacij, medtem ko pri drugem primeru ta
medsebojna interakcija vodi do izumrtja ene od populacij. Da bi razumeli, zakaj
do tega pride oziroma kaj je povzročilo pri sistemih (4.4) in (4.13) takšno končno
stanje, si poglejmo še splošno obravnavo nelinearnega sistema (4.3). Imamo štiri
možne primere, ki se lahko zgodijo, in sicer je to odvisno od relativne usmerjenosti
premic

(ε1 − σ1x− α1y) = 0 in (ε2 − σ2y − α2x) = 0. (4.18)

Omenjene premice imenujemo ničelne izokline, natančneje x- in y- ničelne izokline,
ker je x′ enak 0 pri prvi enačbi in y′ = 0 pri drugi enačbi. Na sliki 26 polna črta na
vseh grafih predstavlja x-ničelno izoklino, črtkana črta pa y-ničelno izoklino.
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Slika 26. Različni možni primeri pri interakciji tekmovanja za vire
med dvema populacijama.

Sedaj si poglejmo vse 4 možne primere: naj bo (X, Y ) poljubna kritična točka v
katerem koli od teh štirih primerov. Sistem (4.3) je v bližini te točke lokalno linearen,
saj je desna stran diferencialnih enačb polinom stopnje 2. Jacobijeva matrika J pri
linearizaciji sistema (4.3) okrog kritične točke (X, Y ) je enaka

d

dt

(
u
v

)
=
(
ε1 − 2σ1X − α1Y −α1X

α2Y ε2 − 2σ2Y − α2X

)(
u
v

)
. (4.19)

Iz grafov na sliki 26 opazimo, da je sobivanje dveh populacij možno le v primerih
c) in d), saj le tu lahko dobimo neničelne vrednosti X in Y , in sicer te vrednosti
dobimo z rešitvijo enačb (4.18). Dobimo

X = ε1σ2 − ε2α1

σ1σ2 − α1α2
, Y = ε2σ1 − ε1α2

σ1σ2 − α1α2
. (4.20)

Ker vemo, da je ε1 − σ1X − α1Y = 0 in ε2 − σ2Y − α2X = 0, lahko Jacobijevo
matriko (4.19) reduciramo na

d

dt

(
u
v

)
=
(
−σ1X −α1X
−α2Y −σ2Y

)(
u
v

)
. (4.21)

Lastni vrednosti sistema (4.21) dobimo iz kvadratne enačbe

λ2 + (σ1X + σ2Y )λ+ (σ1σ2 − α1α2)XY = 0

in sicer sta lastni vrednosti enaki

λ1,2 =
−(σ1X + σ2Y )±

√
(σ1X + σ2Y )2 − 4(σ1σ2 − α1α2)XY

2 (4.22)

Iz izraza za lastni vrednosti (4.22) opazimo, da je vrednost pod korenom pozitivna in
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večja od (σ1X + σ2Y )2, če je σ1σ2−α1α2 < 0. To pomeni, da sta v takšnem primeru
lastni vrednosti realni z različnim predznakom, zato je kritična točka (X, Y ) sedlo,
ki je seveda nestabilno. Torej v tem primeru sobivanje dveh populacij ni mogoče.
Konkreten primer te situacije smo že srečali in sicer je šlo za drugi konkreten primer,
t.j. sistem (4.13).

Če je σ1σ2−α1α2 > 0, potem je vrednost pod korenom v enačbi (4.22) manjša od
(σ1X+σ2Y )2. V tem primeru imamo dve možnosti: bodisi sta lastni vrednosti realni,
različni in negativni bodisi sta kompleksni z negativnim realnim delom. Vendar s
poenostavitvijo izraza pod korenom v enačbi (4.22) lahko enostavno pokažemo, da
je

(σ1X + σ2Y )2 − 4(σ1σ2 − α1α2)XY = (σ1X − σ2Y )2 + 4α1α2XY,

torej lastni vrednosti ne moreta biti kompleksni, zato je kritična točka (X, Y ) asimp-
totično stabilen vozel, torej je možno sobivanje dveh populacij. Na takšno situacijo
smo naleteli pri obravnavi prvega konkretnega primera, t.j. sistem (4.4).

Povežimo sedaj ugotovitve z grafi na sliki 26. Če pogledamo graf c) na sliki 26,
ugotovimo, da veljata naslednji neenakosti:

ε1

σ1
>
ε2

α2
⇒ ε1α2 > ε2σ1 in

ε2

σ2
>
ε1

α1
⇒ ε2α1 > ε1σ2 (4.23)

Neenakosti (4.23) skupaj s pogojem, da sta X in Y , dana z enačbo (4.20), pozitivna,
vodita do neenakosti σ1σ2 < α1α2. Kritična točka (X, Y ) je torej nestabilno sedlo.
Za graf d) pa veljata neenakosti

ε1

σ1
<
ε2

α2
⇒ ε1α2 < ε2σ1 in

ε2

σ2
<
ε1

α1
⇒ ε2α1 < ε1σ2

ki skupaj s pogojem za pozitivne vrednosti X in Y , dana z enačbo (4.20), vodi do
neenakosti σ1σ2 > α1α2. Kritična točka je torej asimptotično stabilna in za ostale
kritične točke v tem primeru se da pokazati, da so nestabilne. To pomeni, da se
za poljubne začetne vrednosti x in y populaciji približujeta ravnotežnemu stanju
sobivanja, ki smo ga podali z enačbama (4.20).

Ali pride do sobivanja obravnavanih populacij, je torej odvisno od tega, ali je
izraz σ1σ2 − α1α2 za sistem (4.3) pozitiven ali negativen. Konstanta σ je mera za
zaviralni učinek, ki ga ima vsaka populacija na svojo rast, α pa je mera za zaviralni
učinek, ki ga ima vsaka populacija na rast druge populacije. Ko je σ1σ2 > α1α2,
pravimo, da je interakcija tekmovanja šibka in populaciji lahko sobivata, v primeru,
ko je σ1σ2 < α1α2, pa je interakcija tekmovanja močna, zato populaciji ne moreta
sobivati in ena od njiju izumre.

V nadaljevanju bomo prešli na obravnavo druge vrste interakcije med dvema
populacijama, t.j. plenjenje.

4.2. Plenjenje

Kratek teoretičen uvod je povzet po [5], [16], [23]. Pri obravnavi matematičnih
modelov se opiramo na vire [2], [15], [16], [23].
Plenjenje je vrsta interakcije, kjer ena vrsta populacije (plenilec) pleni drugo vrsto
populacije (plen), medtem ko se plen prehranjuje z drugo hrano. Tipičen primer sta
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populaciji zajcev in lisic v zaprtem gozdu, ker lisice plenijo zajce, ti pa se prehra-
njujejo z rastlinstvom. Ali pa pikapolonice kot plenilci in listne uši kot plen.

Leta 1926 je italijanski matematik Vito Volterra skonstruiral prvi matematični
model za opisovanje letnih nihanj števila belih rib in njihovih plenilcev. Neodvisno
od njega je podoben populacijski model odkril Alfred Lotka, poljsko-ameriški biolog.
Lotka-Volterrov model, ki ga bomo opisali v nadaljevanju, so v naslednjih desetletjih
pogosto uporabili tudi pri realnih ekonomskih in ekoloških problemih.

Naj bosta x in y zaporedoma populaciji plena in plenilca ob času t. Pred kon-
strukcijo modela interakcije plenjenja med dvema populacijama postavimo določene
predpostavke, na katerih bo model temeljil:

• V odsotnosti plenilca je stopnja rasti plena sorazmerna s trenutno popula-
cijo plena, velja torej: ko je y = 0, je dx/dt = ax, kjer je a > 0.
• V odsotnosti plena plenilec izumre. Velja torej: ko x = 0, je dy/dt = −cy,
c > 0.
• Število srečanj med plenilcem in plenom je sorazmerno produktu njunih po-
pulacij (t.j. število osebkov posamezne populacije). Vsako takšno srečanje
povzroči rast plenilca in zaviranje rasti plena. To pomeni, da se stopnja
rasti plenilca poveča za člen oblike γxy, stopnja rasti plena pa se zmanjša
za člen −αxy, kjer sta α in γ pozitivni konstanti.

Z upoštevanjem teh predpostavk pridemo do naslednjega sistema diferencialnih
enačb

dx

dt
= ax− αxy,

dy

dt
= − cy + γxy = y(−c+ γx).

(4.24)

Konstante a, α, c in γ so pozitivne: a predstavlja stopnjo rasti plena, c je stopnja
umrljivosti plenilca, medtem ko sta α in γ izmerjena učinka interakcije med dvema
populacijama.

V nadaljevanju bomo najprej na konkretnem primeru, nato pa še na splošnem
primeru določili kvalitativno obnašanje rešitev sistema (4.24).

Naj bo a = 1, α = 1
2 , c = 3

4 in γ = 1
4 . Za pozitivne vrednosti x in y si poglejmo

torej rešitve sistema

dx

dt
= x− 1

2xy,

dy

dt
= − 3

4y + 1
4xy.

(4.25)

Najprej določimo kritične točke sistema (4.25) tako, da desne strani enačb (4.25)
izenačimo z 0. Dobimo dve kritični točki in sicer (0, 0) in (3, 2). Poglejmo si polje
smeri sistema (4.25):
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Slika 27. Polje smeri sistema (4.25).

Opazimo, da se trajektorije v prvem kvadrantu blizu kritične točke (0, 0) obnašajo
kot pri sedlasti točki, kritično točko (3, 2) pa trajektorije obkrožajo. Torej so traj-
ektorije bodisi sklenjene krivulje bodisi se spiralno približujejo oziroma oddaljujejo
od kritične točke (3, 2). Iz polja smeri namreč ne moremo natančno ugotoviti, kaj
od tega drži. Tudi tu so koordinatne osi trajektorije - tako za ta konkreten primer
kot za splošen sistem (4.25). Torej nobena trajektorija ne more sekati koordinatnih
osi, zato vsaka rešitev, ki se začne v prvem kvadrantu, tu tudi ostane. Da bi dobili
natančnejše podatke o obnašanju rešitev v okolici kritičnih točk, si poglejmo line-
arne sisteme okrog posamezne kritične točke. Jacobijeva matrika J sistema (4.25)
je enaka

J =
(

1− 1
2y −1

2x1
4y −3

4 + 1
4x

)
.

Sedaj lahko enostavno konstruiramo linearni sistem okrog posamezne kritične točke:

• Kritična točka (0,0): linearni sistem, ki ustreza nelinearnemu sistemu
(4.25) v bližini izhodišča, je enak

d

dt

(
x
y

)
=
(

1 0
0 −3

4

)(
x
y

)
, (4.26)

torej sta lastni vrednosti enaki λ1 = 1 in λ2 = −3
4 , pripadajoča lastna

vektorja pa sta enaka

ξ(1) =
(

1
0

)
, ξ(2) =

(
0
1

)
.

Splošna rešitev je torej enaka
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x = c1

(
1
0

)
et + c2

(
0
1

)
e−

3
4 t.

Kot smo predvideli že na začetku, je kritična točka (0, 0) res sedlasta točka
tako linearnega (4.26) kot nelinearnega sistema (4.25), torej je ta kritična
točka nestabilna. Le če c1 = 0, se trajektorija približuje izhodišču vzdolž y
osi, sicer pa se vse ostale trajektorije oddaljujejo od izhodišča.
• Kritična točka (3,2): ustrezen linearni sistem je enak

d

dt

(
u
v

)
=
(

0 −3
21

2 0

)(
u
v

)
, (4.27)

kjer je u = x− 3 in v = y− 2. Lastni vrednosti sta kompleksno konjugiran
par: λ1 =

√
3

2 i in λ2 = −
√

3
2 i, pripadajoča lastna vektorja pa sta enaka

ξ(1) =
(

1
−i/
√

3

)
, ξ(2) =

(
1

i/
√

3

)
.

Ker sta lastni vrednosti kompleksni z ničelnim realnim delom, je kritična
točka (3, 2) center linearnega sistema (4.27), zato je kritična točka stabilna.
Vendar pa ni nujno, da je kritična točka (3, 2) tudi center nelinearnega
sistema (4.25), kar smo omenjali v poglavju 3.2.1. Da bi dobili trajektorije
linearnega sistema (4.27), delimo drugo enačbo s prvo in dobimo

dv

du
= dv/dt

du/dt
= 1/2u
−3/2v = − u

3v .

To diferencialno enačbo zapišemo z ločenima spremenljivkama kot

u du+ 3v dv = 0,

katere rešitev je krivulja oblike

u2 + 3v2 = c,

kjer je c poljubna nenegativna konstanta. Trajektorije linearnega sistema
(4.27) so torej podolgovate (v vodoravni smeri) elipse s centrom v kritični
točki (3, 2).

Sedaj se vrnimo še k nelinearnemu sistemu (4.25) ter podobno kot za
linearni sistem (4.27) delimo drugo enačbo sistema (4.25) s prvo enačbo
istega sistema:

dy

dx
=
y
(
−3

4 + 1
4x
)

x
(
1− 1

2y
) (4.28)

Diferencialna enačba (4.28) je enačba z ločljivima spremenljivkama in sicer
jo preuredimo v obliko
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1
4x−

3
4

x
dx =

−1
2y + 1
y

dy,

katere rešitev je enaka

3
4 ln x− 1

4x+ ln y − 1
2y = c1, (4.29)

kjer je c1 konstanta. Z uporabo elementarnih funkcij enačbe (4.29) ne mo-
remo eksplicitno rešiti, vendar se da pokazati, da je graf enačbe (4.29) za
konstantno vrednost c1 sklenjena krivulja okrog točke (3, 2). To pomeni,
da je kritična točka (3, 2) center tudi za nelinearen sistem (4.25), kar za
obnašanje rasti plenilca in plena praktično pomeni ciklično nihanje.

Na sliki 28 lahko vidimo fazni portret sistema (4.25):

Slika 28. Fazni portret sistema (4.25).

Opazimo, da so trajektorije blizu kritične točke (3, 2) skoraj elipse – tako kot smo
tudi ugotovili pri linearizaciji nelinearnega sistema okrog te kritične točke. Za ostale
začetne pogoje (trajektorije, ki niso v bližini kritične točke) pa so odstopanja vre-
dnosti x in y od pričakovane elipse precej večja. Trajektorije potekajo v napačni
smeri urinega kazalca.

Na sliki 29 si sedaj poglejmo še grafa x(t) in y(t):
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Slika 29. Grafa x(t) in y(t) sistema (4.25).

x in y sta torej periodični funkciji spremenljivke t, kar se sklada s trajektorijami na
faznem portretu na sliki 28, ki so zaprte krivulje okrog kritične točke (3, 2). Poleg
tega opazimo, da nihanje plenilca zaostaja za nihanjem plena.

Če začnemo s stanjem, ko je tako populacija plena kot plenilca majhna, ugoto-
vimo, da populacija plena sprva narašča, ker plenjenje še ni tako močno prisotno.
Tudi populacija plenilcev narašča, kar povzroči večje plenjenje in populacija plena se
začne zmanjševati. Ker se torej količina ”hrane” plenilca zmanjšuje, tudi populacija
plenilca začne upadati in spet pridemo do začetnega stanja.

Poglejmo si sedaj še splošen sistem (4.24) in ga obravnavajmo na enak način kot
konkreten primer (4.25). Kritične točke poiščemo torej tako, da izenačimo desne
strani enačb sistema (4.24) z 0:

x(a− αy) = 0, y(−c+ γx) = 0

in dobimo kritični točki (0, 0) in
(
c
γ
, a
α

)
. Poglejmo si linearen sistem okrog posamezne

kritične točke, še prej pa zapišimo Jacobijevo matriko, ki nam bo v pomoč pri iskanju
ustreznega linearnega sistema okrog kritičnih točk:

J =
(
a− αy −αx
γy −c+ γx

)
.

Sedaj lahko analiziramo linearne sisteme okrog posamezne kritične točke:
• Kritična točka (0,0): linearni sistem, ki ustreza nelinearnemu sistemu
(4.24) v bližini izhodišča, je enak

d

dt

(
x
y

)
=
(
a 0
0 −c

)(
x
y

)
,

katerega lastni vrednosti sta enaki λ1 = −c in λ2 = a, pripadajoča lastna
vektorja pa sta enaka

ξ(1) =
(

0
1

)
, ξ(2) =

(
1
0

)
.

Splošna rešitev je torej enaka
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x = c1

(
0
1

)
e−ct + c2

(
1
0

)
eat.

Kritična točka (0, 0) je torej (nestabilno) sedlo. Ko je c2 = 0, se trajek-
torija vzdolž y-osi približuje sedlasti točki, v vseh ostalih primerih pa se
trajektorije oddaljujejo od izhodišča.
• Kritična točka ( c

γ
, a
α
): ustrezen linearni sistem je enak

d

dt

(
u
v

)
=
(

0 −αc
γ

γa
α

0

)(
u
v

)
, (4.30)

kjer je seveda u = x − c
γ
in v = y − a

α
. Lastni vrednosti linearnega sis-

tema (4.30) sta kompleksni z ničelnim realnim delom: λ1,2 = ±i
√
ac in

pripadajoča lastna vektorja sta enaka

ξ(1) =
(

c/γ i
a
√
c/α
√
a

)
, ξ(2) =

(
−c/γ i

a
√
c/α
√
a

)
,

zato sta realni rešitvi enaki

u(t) =
(

−c/γ sin(
√
ac t)

a
√
c/α
√
a cos(

√
ac t)

)
, v(t) =

(
c/γ cos(

√
ac t)

a
√
c/α
√
a sin(

√
ac t)

)
.

V skalarni obliki rešitev zapišemo kot

u(t) = c

γ

(
cos(
√
ac t)− sin(

√
ac t)

)
v(t) = a

α

√
c

a

(
cos(
√
ac t) + sin(

√
ac t)

) (4.31)

Kritična točka
(
c
γ
, a
α

)
je torej center za linearni sistem (4.30), zato je sta-

bilna.
Da bi poiskali trajektorije linearnega sistema (4.30), lahko delimo drugo enačbo tega
sistema s prvo in dobimo

dv

du
= dv/dt

du/dt
= −(γa/α)u

(αc/γ)v .

Ločimo spremenljivki in dobimo diferencialno enačbo

γ2au du+ α2cv dv = 0,

katere rešitev je enaka

γ2au2 + α2cv2 = c1,

kjer je c1 konstanta. Torej so trajektorije linearnega sistema (4.30) res elipse, kot
smo ugotovili že iz dobljenih lastnih vrednosti sistema (4.30). Ker pa kritična točka
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(
c
γ
, a
α

)
ni nujno center tudi za nelinearen sistem (4.24), si poglejmo še trajektorije

slednjega. Analogno delimo drugo enačbo sistema (4.24) s prvo enačbo tega sistema
in dobimo:

dy

dx
= dy/dt

dx/dt
= y(−c+ γx)

x(a− αy) . (4.32)

Tudi diferencialna enačba (4.32) je enačba z ločljivima spremenljivkama in sicer
enačbo (4.32) lahko zapišemo v obliki

(−c+ γx)
x

dx = (a− αy)
y

dy,

torej je rešitev enačbe (4.32) enaka

c ln x− γx+ a ln y − αy = C, (4.33)

kjer je C konstanta. Tudi v tem splošnem primeru je mogoče pokazati, da za
konstantno vrednost C enačba (4.33) predstavlja sklenjeno krivuljo okrog kritične
točke

(
c
γ
, a
α

)
, zato je ta kritična točka center tudi za nelinearen sistem (4.24).

Da bi lažje analizirali obnašanje rasti populacij plenilca in plena, zapišimo rešitvi
linearnega sistema (4.30) še v malo drugačni obliki kot sta enačbi (4.31). Rešitvi
sistema (4.30) namreč lahko zapišemo v obliki

u = c

γ
K cos

(√
ac t+ ϕ

)
v = a

α

√
c

a
K sin

(√
ac t+ ϕ

)
,

kjer sta K in ϕ konstanti, določeni z začetnim pogojem. Torej sta x in y enaka

x = c

γ
+ c

γ
K cos

(√
ac t+ ϕ

)
y = a

α
+ a

α

√
c

a
K sin

(√
ac t+ ϕ

)
,

(4.34)

Enačbi (4.34) sta dobra približka za skoraj eliptične trajektorije okrog kritične točke(
c
γ
, a
α

)
. Iz enačb (4.34) lahko izpeljemo pomembne zaključke:

• Velikosti populacij plenilca in plena se spreminjata sinusno s periodo 2π/
√
ac,

pri čemer je perioda neodvisna od začetnih pogojev
• Fazni zamik med grafom x(t) in y(t) je enak π/2, pri čemer populacija
plenilca ”zaostaja” za populacijo plena.
• Amplituda nihanja za populacijo plena je enaka Kc

γ
, za populacijo plenilca

pa a
α

√
c
a
K, torej je amplituda odvisna od začetnih pogojev in parametrov

• Povprečna velikost posamezne populacije je po eni periodi enaka c
γ
za po-

pulacijo plena in a
α
za populacijo plenilca, kar sta ravno stacionarni oziroma

ravnotežni rešitvi sistema (4.24).
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V nadaljevanju opisana uporaba Lotka-Volterrovega modela plenjenja ter opis po-
manjkljivosti tega modela sta povzeta po [5].

Ciklično spreminjanje populacij plena in plenilca so opazovali tudi v naravi.
Zgodovinsko najbolje dokumentirana uporaba Lotka-Volterrovega modela plenjenja
je iz Kanade. Podjetje Hudson Bay Company, ki se je ukvarjalo s krznarstvom, je
v letih 1845-1930 zbralo dovolj podatkov o populaciji kanadskega risa kot plenilca
in ameriškega snežnega zajca kot plena za testiranje ustreznega modela. Dobro
znana je tudi ekonomska in ekološka katastrofa, ko so leta 1960 v Viktorijino jezero
v Afriki naselili velikega nilskega ostriža ter s tem povzročili izginotje prejšnjih
avtohtonih vrst rib, ki so pomenile prehrano domačinom in hkrati skrbela za ekološko
ravnovesje. Primer je tudi ribolov sardel ob obali Peruja, ki je samo v desetih letih
(1960-1970) narasel od 2 milijona na 12,3 milijona ton letno. Zaradi prekomernega
ulova in istočasnega pojava El Niña se je že v 70-ih letih populacija sardel močno
zmanjšala, kar je vodilo do propada peruanske ribiško-predelovalne industrije.

Ker smo ugotovili, da je kritična točka
(
c
γ
, a
α

)
center, vemo, da lahko majhne

spremembe enačb Lotka-Volterra vodijo do neperiodičnih rešitev, kar smo omenjali
že v poglavju 3.2. Zaradi tega so se pojavljali številni poskusi, da bi klasični model
enačb Lotka-Volterra za interakcijo plenjenja zamenjali s sistemom, ki je manj obču-
tljiv za majhne spremembe. Eden od takšnih alternativnih modelov je Rosenzweig-
MacArthurjev model, ki upošteva nasitnost plenilca – da torej lovi plen le takrat,
ko je lačen, oziroma da plen v nekaterih obdobjih ”ignorira”.

Drugi očitek je ta, da plen v odsotnosti plenilca neomejeno raste. Zaradi tega
je prišlo do semilogističnega modela, pri katerem plen v odsotnosti plenilca raste
logistično, torej je spremenjena prva enačba sistema (4.24) in sicer je enaka

dx

dt
= x

(
a− ax

K
− by

)
.

Naslednji izboljšan model je logistični model, pri katerem imata tako plen kot pleni-
lec ob odsotnosti nasprotne populacije logistično rast oziroma upad. Če upoštevamo
dejstvo, da ”žanjemo” le plenilca ali le plen ali oba, zopet pridemo do drugačnih mo-
delov od klasičnega modela (24) za interakcijo plenjenja. Z vsemi opisanimi očitki
želim le opozoriti na to, kar sem že omenjala: v naravi so relacije med populacijami
precej kompleksne in od sistema diferencialnih enačb ne smemo pričakovati preveč
natančnega opisa. Tudi če bi model zelo natančno opisoval dogajanje oziroma ob-
našanje rasti populacij, bi bila določitev numeričnih vrednosti parametrov izjemno
zahtevna. Vseeno pa nam modeli omogočajo nek vpogled v tendenco spreminjanja
rasti populacij z določeno medsebojno interakcijo.

V nadaljevanju si bomo pogledali še zadnjo izmed osnovnih interakcij, to je
simbioza ali mutualizem.

4.3. Simbioza ali mutualizem

Opis simbioze je povzet po [24].
Simbioza ali mutualizem je sožitje dveh ali več vrst, kjer imajo vse udeleženke korist.
Zveza jim omogoča preživetje v okolju z neugodnimi življenjskimi pogoji ali učinko-
vitejšo izrabo hrane. Zelo znan primer simbioze je zveza med kopitarji (npr. govedo)
in bakterijami v njihovem črevesju. Kopitarji imajo namreč korist od celulaze, ki
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jo proizvajajo bakterije, kar omogoča prebavo. Bakterija pa ima korist od stalnega
dostopa hranil v gostiteljskem okolju.

Ločimo dva primera: fakultativno simbiozo in obligatorno simbiozo. Poglejmo
si splošen model za vsako posebej.

4.3.1. Fakultativna simbioza

Opis fakultativne simbioze je povzet po [24], [25], pri obravnavi matematičnih
modelov se opiramo na vira [5], [25].
Fakultativna simbioza je vrsta interakcije, pri kateri imata obe vrsti populacij korist
od njune medsebojne zveze. Od obligatorne simbioze se razlikuje v tem, da pri
fakultativni simbiozi obe vrsti lahko preživita druga brez druge, medtem ko bosta
pri obligatorni simbiozi vrsti izumrli brez medsebojne zveze. V realnosti simbioza
ni nujno oziroma ni pogosto simetrična. To pomeni npr., da je populacija vrste x v
celoti odvisna od populacije vrste y, medtem ko je slednja lahko le nekoliko odvisna
od populacije vrste x. Temu pravimo obligatorno-fakultativna simbioza. V tem
razdelku bomo govorili o povsem fakultativni simbiozi.

Problema se bomo lotili podobno kot pri modelu za tekmovanje za vire tipa
Lotka-Volterra. Predpostavimo, da populaciji x in y naraščata logistično v odso-
tnosti druge, vendar imamo pri simbiozi v vsaki enačbi dvodimenzionalnega sistema
pred členom, ki predstavlja nasprotno populacijo, pozitiven predznak. Kot smo že
dejali, populaciji namreč pozitivno vplivata na rast druga druge, kar pomeni, da
druga drugi povečujeta in ne zmanjšujeta stopnjo rasti. Dobimo torej sistem enačb

dx

dt
= x(ε1 − σ1x+ α1y)

dy

dt
= y(ε2 − σ2y + α2x),

(4.35)

kjer so ε1, σ1, α1, ε2, σ2 in α2 pozitivne konstante, tako da za populaciji velja, da je
v odsotnosti partnerja v simbiozi njuna stopnja rasti ε1 oziroma ε2, njuna nosilna
zmogljivost okolja (t.j. vrednost, kateri se populacija približuje logistično) pa ε1

σ1
oziroma ε2

σ2
.

Kritične točke sistema (4.35) so (0, 0), (0, ε2
σ2

), ( ε1
σ1
, 0) in

(
ε1σ2+ε2α1
σ1σ2−α1α2

, ε2σ1+ε1α2
σ1σ2−α1α2

)
.

Opazimo, da kritične točke močno spominjajo na kritične točke pri modelu za in-
terakcijo tekmovanja, razen seveda predznaka pri kritični točki, ki ustreza stanju
sobivanja ali koeksistence. Ničelne izokline dobimo podobno kot pri primeru inte-
rakcije tekmovanja za vire z enačbama

ε1 − σ1x+ α1y = 0 in ε2 − σ2y + α2x = 0. (4.36)

Prva ničelna izoklina torej seka x os v ε1
σ1

, y os pa v − ε1
α1

, druga ničelna izoklina
pa seka x os v − ε2

α2
, y os pa v ε2

σ2
. Tu torej ne ločimo štirih primerov kot pri

tekmovanju za vire, temveč le dva bistveno drugačna primera, saj je očitno − ε2
α2
< ε1

σ1
in − ε1

α1
< ε2

σ2
, ker so konstante pozitivne. Bistveno drugačna primera pozicij ničelnih

izoklin sta prikazana na sliki 30. V prvem primeru se ničelni izoklini ne sekata,
v drugem primeru pa se sekata. Prvemu primeru rečemo močan primer, kjer je
σ1σ2 < α1α2, drugemu primeru pa rečemo šibek primer in zanj velja σ1σ2 > α1α2.
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Slika 30. Možni primeri za interakcijo fakultativne simbioze:
x-ničelna izoklina je polna črta, y-ničelna izoklina pa črtkana črta.

Kritična točka ravnotežja je torej možna le v primeru, ko za sistem (4.35) velja
σ1σ2 > α1α2.

Sedaj si poglejmo linearizacijo okrog posamezne kritične točke. Jacobijeva ma-
trika je oblike

J =
(
ε1 − 2σ1x+ α1y α1x

α2y ε2 − 2σ2y + α2x

)
.

Sedaj lahko analiziramo linearne sisteme okrog posamezne kritične točke. Natanč-
neje se bomo posvetili le kritični točki, ki ustreza stanju sobivanja, za ostale kritične
točke si bomo pogledali le linearni sistem in lastne vrednosti, da bomo lahko določili
tip kritične točke:

• Kritična točka (0,0): ustrezen linearni sistem je enak(
x
y

)
=
(
ε1 0
0 ε2

)(
x
y

)
,

katerega lastni vrednosti sta enaki λ1 = ε1, λ2 = ε2, torej je kritična točka
(0, 0) nestabilen vozel. Vse trajektorije se od izhodišča oddaljujejo. To
pomeni, da populaciji naraščata.
• Kritična točka

(
ε1
σ1
,0
)
: ustrezen linearni sistem okrog te kritične točke je

enak

d

dt

(
u
v

)
=
(
−ε1 −α1ε1

σ1
0 ε2 + α2ε1

σ1

)(
u
v

)
,

kjer je u = x − ε1
σ1

in v = y. Lastni vrednosti sta enaki λ1 = −ε1, λ2 =
σ1ε2+α2ε1

σ1
, torej je ta kritična točka nestabilno sedlo.

• Kritična točka
(
ε2
σ2
,0
)
: ustrezen linearni sistem je enak

d

dt

(
u
v

)
=
(
ε1 + α1ε2

σ2
0

α2ε2
σ2

−ε2

)(
u
v

)
,

kjer je u = x in v = y − ε2
σ2
. Lastni vrednosti sta enaki λ1 = σ2ε1+α1ε2

σ2
in

λ2 = −ε2. Podobno kot prej je tudi ta kritična točka nestabilno sedlo.
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• Kritična točka (X,Y), kjer je X = ε1σ2+ε2α1
σ1σ2−α1α2

in Y = ε2σ1+ε1α2
σ1σ2−α1α2

: ob
upoštevanju enačb (4.36) hitro dobimo ustrezen linearni sistem, ki je enak

d

dt

(
u
v

)
=
(
−σ1X α1X
α2Y −σ2Y

)(
u
v

)
,

kjer je u = x − X in v = y − Y . Lastni vrednosti poiščemo iz kvadratne
enačbe

λ2 + (σ1X + σ2Y )λ+ (σ1σ2 − α1α2)XY = 0.

Dobimo rešitvi (t.j. lastni vrednosti)

λ1,2 =
−(σ1X + σ2Y )±

√
(σ1X + σ2Y )2 − 4(σ1σ2 − α1α2)XY

2 . (4.37)

Spomnimo se, da smo enako enačbo srečali pri interakciji tekmovanja za
vire. Že prej smo ugotovili, da pozitivno ravnovesje obstaja le v primeru,
ko σ1σ2 > α1α2. Če to upoštevamo pri enačbi (4.37), ugotovimo, da pod
korenom dobimo člen, ki je manjši od člena (σ1X + σ2Y )2. To pomeni, da
sta lastni vrednosti bodisi realni, različni in negativni bodisi sta kompleksni.
Da slednje ni mogoče, se lahko hitro prepričamo, ko izraz pod korenom v
enačbi (4.37) poenostavimo v izraz (σ1X − σ2Y )2 + 4α1α2XY in vidimo,
da pod korenom vedno dobimo le pozitivne vrednosti.

Lastni vrednosti (4.37) sta torej realni, različni in negativni, kar pomeni,
da v bližini pozitivnega ravnovesja dobimo asimptotično stabilen vozel. To
pa pomeni, da je možno sobivanje populacij. Kot smo že omenili, ta primer
imenujemo šibek primer in je realen, saj populaciji ne naraščata neomejeno,
opazimo pa, da imata obe populaciji zaradi medsebojne zveze (simbioze)
korist.

Na sliki 31 si poglejmo še fazni portret sistema (4.35), pri čemer velja: ε1 = 1,
ε2 = 3

2 , σ1 = 1
3 , σ2 = 1

2 , α1 = 1
4 , α2 = 1

8 . Ker je zagotovljen pogoj σ1σ2 > α1α2, lahko
na tem faznem portretu vidimo, da je kritična točka ravnovesja res stabilen vozel,
torej je možno sobivanje populacij, kar je tudi smiselno glede na njuno interakcijo –
simbiozo.
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Slika 31. Fazni portret sistema (4.35) za konkretne vrednosti ε1 =
1, ε2 = 3

2 , σ1 = 1
3 , σ2 = 1

2 , α1 = 1
4 , α2 = 1

8 .

Sistema oblike (4.35) za primer, ko σ1σ2 < α1α2, si ne bomo ogledali, saj so kritične
točke (0, 0), (0, ε2

σ2
) in ( ε1

σ1
, 0) enakega tipa kot pri narisanem faznem portretu za

σ1σ2 < α1α2 na sliki 31, medtem ko pozitivna ravnovesna točka ne obstaja. Kot
je že bilo omenjeno, primer imenujemo močan primer in ni realen, saj populaciji
naraščata neomejeno, kar pa vemo, da v naravi ni mogoče.

Za zaključek si poglejmo še drugi tip simbioze – obligatorna simbioza.

4.3.2. Obligatorna simbioza

Uvodni teoretični del je povzet po [25], pri obravnavi primera se opiramo na
vira [5], [25].
V primeru obligatorne simbioze uporabimo enake enačbe kot pri fakultativni sim-
biozi, le da so predznaki parametrov ε1 in ε2 spremenjeni, kar pomeni, da nobena
vrsta ne more preživeti v odsotnosti druge. Ta vrsta simbioze se pojavlja pri števil-
nih vrstah, ki se opirajo na znotrajcelične bakterije, ki so torej njihovi partnerji v
simbiozi. Slednji pa se zanašajo na svoje gostitelje za preživetje in plodnost.

Za matematični model obligatorne simbioze torej uporabimo sistem enačb

dx

dt
= x(−ε1 − σ1x+ α1y)

dy

dt
= y(−ε2 − σ2y + α2x),

(4.38)

Kot smo že omenili, moramo spremeniti predznak parametra ε1 oziroma ε2 glede
na sistem (4.35), saj obe vrsti v odsotnosti druge izumreta, ker gre za obligatorno
simbiozo. Obe vrsti sta torej pri preživetju odvisni druga od druge.

Podobno kot prej iz enačb sistema (4.38) z izenačitvijo desnih strani z nič iz-
računamo kritične točke. Dobimo štiri kritične točke: (0, 0), (0,− ε2

σ2
), (− ε1

σ1
, 0) in(

ε1σ2+ε2α1
α1α2−σ1σ2

, ε2σ1+ε1α2
α1α2−σ1σ2

)
. Ničelne izokline pa dobimo iz enačb
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−ε1 − σ1x+ α1y = 0 in − ε2 − σ2y + α2x = 0 (4.39)

Prva ničelna izoklina seka x os v − ε1
σ1

, y os pa v ε1
α1
, druga ničelna izoklina pa seka

x os v ε2
α2

, y os pa v − ε2
σ2

. Tudi tu ločimo dva bistveno drugačna primera pozicij
ničelnih izoklin, ki sta prikazana na sliki (4.32): v prvem primeru, kjer σ1σ2>α1α2,
se ničelni izoklini v prvem kvadrantu ne sekata. Soodvisnost odnosa je tako šibka,
da vrsti od koristi odnosa ne moreta preživeti. Šibka obligatorna simbioza je v
naravi redka, saj sta vrsti ponavadi popolnoma odvisni druga od druge. V drugem
primeru na sliki (4.32), kjer σ1σ2 < α1α2, se ničelni izoklini sekata. Kritična točka
ravnotežja je torej možna le v primeru, ko za sistem (4.38) velja σ1σ2 < α1α2.

Slika 32. Možni primeri za interakcijo obligatorne simbioze - x-
ničelna izoklina je polna črta, y-ničelna izoklina pa črtkana črta.

Sedaj si poglejmo še linearizacijo okrog posamezne kritične točke, da bomo lahko
določili tip kritičnih točk in posledično interpretirali, kaj se zgodi z vrstama. Jaco-
bijeva matrika je enaka

J =
(
−ε1 − 2σ1x+ α1y α1x

α2y −ε2 − 2σ2y + α2x

)
.

Podobno kot pri fakultativni simbiozi bomo analizirali linearne sisteme okrog posa-
mezne kritične točke, pri čemer se bomo natančneje posvetili kritični točki pri stanju
sobivanja.

• Kritična točka (0,0): ustrezen linearni sistem je enak

d

dt

(
x
y

)
=
(
−ε1 0

0 −ε2

)(
x
y

)
,

katerega lastni vrednosti sta enaki λ1 = −ε1 in λ2 = −ε2, zato je kritična
točka (0, 0) asimptotično stabilen vozel. Trajektorije se izhodišču pribli-
žujejo, kar pomeni, da populaciji upadata, če je njuna začetna vrednost v
bližini te kritične točke.
• Kritična točka

(
− ε1
σ1
,0
)
: pripadajoči linearni sistem okrog te kritične

točke je enak

d

dt

(
u
v

)
=
(
ε1 −α1ε1

σ1
0 −ε2 − α2ε1

σ1

)(
u
v

)
,
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kjer je u = x + ε1
σ1

in v = y. Lastni vrednosti sta enaki λ1 = ε1 in
λ2 = −σ1ε2−α2ε1

σ1
, torej je ta kritična točka nestabilno sedlo.

• Kritična točka
(
0,− ε2

σ2

)
: pripadajoči linearni sistem okrog te kritične

točke je enak

d

dt

(
u
v

)
=
(
−ε1 − α1ε2

σ2
0

−α2ε2
σ2

ε2

)(
u
v

)
,

kjer je u = x in v = y + ε2
σ2
. Lastni vrednosti sta enaki λ1 = −σ2ε1−α1ε2

σ2
in

λ2 = ε2. Tudi ta kritična točka je torej nestabilno sedlo.
• Kritična točka (X,Y), kjer je X = ε1σ2+ε2α1

α1α1−σ1σ2
in Y = ε2σ1+ε1α2

α1α1−σ1σ2
: Če

upoštevamo še enačbi (4.39), dobimo ustrezen linearni sistem

d

dt

(
u
v

)
=
(
−σ1X α1X
α2Y −σ2Y

)(
u
v

)
,

kjer je u = x−X in v = y−Y . Ta linearni sistem je povsem enak linearnemu
sistemu koeksistence pri fakultativni simbiozi. Dobimo torej enaki rešitvi
oziroma lastni vrednosti

λ1,2 =
−(σ1X + σ2Y )±

√
(σ1X + σ2Y )2 − 4(σ1σ2 − α1α2)XY

2 . (4.40)

Ugotovili smo že, da pozitivno ravnovesje obstaja le v primeru, ko je
σ1σ2 < α1α2 (imenujemo ga močan primer). Vidimo, da v tem primeru v
enačbi (4.40) pod korenom dobimo člen, ki je večji od člena (σ1X + σ2Y )2,
torej sta lastni vrednosti realni in z nasprotnim predznakom, kar pomeni,
da v okolici pozitivnega ravnovesja dobimo nestabilno sedlo. Če je torej
vrednost populacij pod mejno vrednostjo sedlaste točke, potem populaciji
upadata – izumirata. Če pa je vrednost populacij nad mejno vrednostjo,
potem populaciji ”sodelujeta” v tem odnosu , kar vodi do neomejene rasti
populacij.

Rezultati kažejo na to, da je pri modelih simbioze tipa Lotka-Volterra sobivanje
populacij možno le, če je medvrstna interakcija dovolj šibka. Močna medvrstna in-
terakcija naj bi namreč destabilizirala prehranjevalne verige. Opazimo lahko še, da
zaradi odsotnosti kompleksnih lastnih vrednosti linearnih sistemov v okolici posa-
meznih kritičnih točk nimamo stabilnih ciklov.

Za konec si poglejmo še fazni portret sistema (4.38) za naslednjo vrednost pa-
rametrov: ε1 = 1, ε2 = 3

2 , σ1 = 1
3 , σ2 = 1

2 , α1 = 3
2 , α2 = 4

3 . Velja torej pogoj za
obstoj kritične točke sobivanja, t.j. σ1σ2 < α1α2. Na sliki vidimo, da je edina sta-
bilna kritična točka res le izhodišče, medtem ko so ostale kritične točke nestabilne
sedlaste točke. Od začetnega pogoja je torej odvisno, ali bosta populaciji neomejeno
naraščali ali bosta izumrli.
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Slika 33. Fazni portret sistema (4.38) za konkretne vrednosti ε1 = 1,
ε2 = 3

2 , σ1 = 1
3 , σ2 = 1

2 , α1 = 3
2 , α2 = 4

3 .

Podobno kot pri fakultativni simbiozi tudi tu ne bomo risali faznega portreta za
primer, ko σ1σ2 > α1α2, saj so vse kritične točke enakega tipa kot pri narisanem
faznem portretu na sliki (4.33), z razliko, da pozitivna ravnovesna točka ne obstaja.
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POGLAVJE 5

Sklep

V magistrskem delu smo spoznali teorijo sistemov diferencialnih enačb, natanč-
neje teorijo linearnih sistemov diferencialnih enačb. Podrobno smo si ogledali reše-
vanje homogenih linearnih sistemov diferencialnih enačb s konstantnimi koeficienti
ter spoznali, da je oblika faznih portretov in posledično rešitev omenjenih sistemov
odvisna od lastnih vrednosti matrike koeficientov teh sistemov. Raziskali smo vse
možne oblike faznih portretov ter v ravnini xt oziroma yt konstuirali pripadajoče
rešitve.

Nadalje smo si natančneje ogledali nelinearne avtonomne sisteme diferencialnih
enačb ter spoznali, kako lahko lineariziramo nelinearne avtonomne sisteme diferen-
cialnih enačb okrog posamezne kritične točke. Vse to nam je potem v glavnem delu
omogočilo obravnavo matematičnih modelov za modeliranje rasti dveh populacij z
medsebojno interakcijo. Spoznali smo, da so v naravi možne tri osnovne interakcije
med populacijama: tekmovanje za vire, plenjenje in simbioza. Pri matematičnem
modelu za interakcijo tekmovanja za vire sta možna dva bistveno drugačna primera,
odvisno od tega, kakšni so parametri v sistemu diferencialnih enačb tega matematič-
nega modela. V prvem primeru matematičnega modela tekmovanje za vire vodi do
sobivanja ali koeksistence obeh populacij, saj je kritična točka koeksistence asimp-
totično stabilen vozel, medtem ko so vse ostale tri kritične točke sistema nestabilne.
V drugem primeru matematičnega modela tekmovanje za vire vodi do izumrtja ene
od populacij. Kritična točka koeksistence je namreč nestabilno sedlo, nestabilna
kritična točka je tudi izhodišče, medtem ko sta preostali kritični točki asimptotično
stabilna vozla. Ti dve kritični točki ustrezata stanju, ko je ena od populacij x, y
prisotna, druga pa ne.

Pri matematičnem modelu za interakcijo plenjenja smo spoznali, da je kritična
točka (0, 0) nestabilno sedlo, medtem ko je kritična točka, ki ustreza stanju, ko
sta prisotni obe populaciji, center. Trajektorije na faznem portretu so torej zaprte
krivulje okrog kritične točke, ki so blizu te točke podobne elipsi. Za obnašanje rasti
plenilca in plena to pomeni ciklično nihanje: x in y sta namreč periodični funkciji
spremenljivke t. Spoznali smo še, da nihanje plenilca zaostaja za nihanjem plena. Če
sta torej začetni vrednosti populacij plenilca in plena majhni, populacija plena sprva
narašča, ker plenjenje še ni tako močno prisotno. Tudi populacija plenilcev narašča,
kar povzroči večje plenjenje in populacija plena se začne zmanjševati. Količina
hrane plenilca se torej zmanjšuje, zato tudi populacija plenilca začne upadati in
spet pridemo do začetnega stanja. To dogajanje se nato ponavlja.

Pri matematičnem modelu zadnje interakcije, t.j. simbioze, smo ločili fakul-
tativno simbiozo in obligatorno simbiozo. Pri matematičnem modelu fakultativne
simbioze, kjer imata obe populaciji korist od njune medsebojne zveze, vendar lahko
obe vrsti preživita tudi druga brez druge, smo ločili dva možna primera. Pri prvem
primeru imamo tri pozitivne kritične točke, medtem ko pozitivna kritična točka ko-
eksistence ne obstaja. Vse tri kritične točke: izhodišče ter kritični točki, ki ustrezata
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stanju, ko je ena od populacij x in y prisotna, druga pa ne, so nestabilne. V drugem
primeru poleg omenjenih treh kritičnih točk obstaja še kritična točka koeksistence,
ki je asimptotično stabilen vozel, zato je možno sobivanje populacij. Tudi v primeru
obligatorne simbioze sta možna primera, ko pozitivna kritična točka koeksistence
obstaja, in primer, ko ne obstaja. Obligatorna simbioza pomeni, da nobena vrsta
ne more preživeti v odsotnosti druge. V primeru, ko pozitivna kritična točka koe-
ksistence ne obstaja, smo ugotovili, da je soodvisnost odnosa tako šibka, da vrsti od
koristi odnosa ne moreta preživeti. V drugem primeru, ko pozitivna kritična točka
koeksistence obstaja, pa populaciji bodisi neomejeno naraščata bodisi izumreta, od-
visno od tega, kakšni sta začetni vrednosti populacij.

Namen magistrskega dela je bil torej prikazati uporabnost sistemov diferencialnih
enačb v biologiji, natančneje pri populacijski dinamiki. Na čim bolj razumljiv način
sem skušala predstaviti način, kako se lotiti obravnave matematičnih modelov ter
pridobiti kvalitativno pomembne informacije o obnašanju rasti dveh populacij, ki
druga na drugo vplivata z eno od treh osnovnih možnih interakcij v naravi. Zavedati
pa se je potrebno, da so odnosi v naravi precej bolj kompleksni in kljub dobremu
matematičnemu modelu ne moremo zajeti vseh kompleksnih odnosov, ki so prisotni.

Na tem mestu se raziskovanje matematičnih modelov, ki opisujejo rast dveh
populacij z medsebojno interakcijo, niti slučajno ne konča. Kot smo že sproti v
magistrskem delu omenjali, obstajajo namreč številne izboljšave opisanih modelov.

Poleg raziskovanja matematičnih modelov na področju biologije bi lahko razi-
skovali tudi uporabnost sistemov diferencialnih enačb izven polja biologije. V fiziki
s sistemom diferencialnih enačb opišemo obnašanje sistema vzmet-masa, pri vzpo-
rednem LRC vezju sta napetost in električni tok opisana s sistemom diferencialnih
enačb, do sistema diferencialnih enačb pridemo tudi pri modeliranju procesa pre-
toka vode, ki je koncentrirana s soljo, v dveh medsebojno povezanih tankih, v katera
sproti doteka slana voda.
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