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1. Beschouw voor σ ∈ R het 2-dimensionale stelsel,

~̇x =
d

dt
~x =

(

−1 σ

1 −1

)

~x. (1)

(a) Neem σ = −1. Geef een (duidelijke) schets van het faseportret, incl. richtingspijltjes.

(b) Neem σ = 4. Geef wederom een (duidelijke) schets van het faseportret, incl. richtingspijl-
tjes, expliciet gebruikmakend van de bij dit probleem horende eigenvectoren.

(c) Neem nu σ = 1 en definieer ~x1(t;A) als de oplossing van (1) waarvoor geldt dat ~x1(0;A) =
(A, 0) voor zekere A ∈ R; ofwel: het punt (A, 0) is de beginvoorwaarde van ~x1(t;A). Bepaal
limt→∞ ~x1(t;A) voor elke A ∈ R. Geef nu een schets van het faseportret – zoals in (a) en
(b) – en geef de baan ~x1(t; 2), i.e. A = 2, daarin duidelijk aan.

Opmerking. Dit is een bewerking van een (her)tentamensom uit februari 2014.

2. Beschouw voor c ≥ 0 en f : R → R voldoende glad (minstens continu differentieerbaar) de
nietlineaire oscillator met wrijving (= c),

ẍ+ cẋ+ f(x) = 0. (2)

(a) Schrijf (2) als een 2-dimensionaal stelsel (met y = ẋ) en laat zien dat de kritieke punten
van dit stelsel gegeven worden door (x∗, 0) met x∗ een oplossing van f(x∗) = 0.

(b) Laat zien dat voor c = 0 de banen van (2) op de niveaukrommen van

H(x, y) =
1

2
y2 + F (x) (3)

liggen. Geef een uitdrukking voor F (x).

(c) Beredeneer dat voor c = 0 het fasevlak horende bij (2) symmetrisch in de lijn {y = 0} is.

(d) Laat zien dat voor c = 0 een oplossing van (2) ofwel periodiek is, ofwel hoogstens één
extreme waarde heeft.

(e) Is de bewering bij (d) ook waar voor c > 0? Geef een tegenvoorbeeld of een bewijs.

(f) Een oplossing xp(t) van (2) heet een puls-oplossing als er een kritieke waarde x∗ bestaat
zodat limt→∞ xp(t) = limt→−∞ xp(t) = x∗. Geef een voorbeeld van een systeem met c = 0
waarin een niet-constante puls-oplossing voorkomt. Geef een schets van de puls-oplossing,
zowel in het fasevlak als als functie van t.
Opmerking. Het is niet nodig een expliciete uitdrukking voor xp(t) te bepalen.

(g) Bewijs dat vergelijking (2) voor c > 0 geen niet-constante puls-oplossingen kan hebben.
Hint. Bepaal Ḣ = d

dt
H(x, y) = ∂H

∂x
ẋ + ∂H

∂y
ẏ met H als in (3), en laat zien dat H afneemt

over banen van (2) als c > 0.


