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1. Beschouw het in poolcoördinaten gegeven vlakke systeem,
{

ṙ = r(1− r),

θ̇ = sin2(1
2
θ).

(1)

(a) Laat zien dat P0 = (0, 0) en P∞ = (1, 0) de enige twee kritieke punten van (1) zijn. Merk
op dat P0 en P∞ hierbij gegeven zijn in Cartesische coördinaten ((x, y) = (r cos θ, r sin θ)).

(b) Laat met behulp van de definitie zien dat zowel P0 als P∞ instabiel is.
Hint. Beschouw voor P0 een oplossing van (1) met θ(t) ≡ 0 en voor P∞ een oplossing met
r(t) ≡ 1.

(c) Definieer het gebied SO in = {(r, θ) : 0 < r < 1, 3

2
π < θ < 2π} en zij (x(t, y(t)) een oploss-

ing van (1) (in Cartesische coördinaten). Laat zien dat (x(0), y(0)) ∈ SO in impliceert dat
(x(t), y(t)) ∈ SO in voor alle t > 0 en dat limt→∞(x(t), y(t)) = P∞.

(d) Definieer het gebied SOout = {(r, θ) : r > 1, 3

2
π < θ < 2π} en zij (x(t, y(t)) een oplossing

van (1). Laat wederom zien dat (x(0), y(0)) ∈ SOout impliceert dat (x(t), y(t)) ∈ SOout

voor alle t > 0 en dat limt→∞(x(t), y(t)) = P∞.

(e) Toon aan dat voor alle oplossingen (x(t, y(t)) van (1) met beginvoorwaarde (x(0), y(0)) 6=
(0, 0) geldt dat limt→∞(x(t), y(t)) = P∞.

(f) Is het punt P∞ asymptotisch stabiel? Leg uit!

2. Beschouw voor µ ∈ R het stelsel,
{

ẋ = (3− µ)x + y − x(x2 + y2),
ẏ = −x + 3y − y(x2 + y2).

(2)

(a) Laat zien dat dit stelsel op de volgende, equivalente, manier geschreven kan worden,

{

ṙ = −µx2

r
+ r(3− r2) = −µr cos2 θ + r(3− r2),

θ̇ = µxy

r2
− 1 = µ sin θ cos θ − 1,

(3)

waarbij (r, θ) vanzelfsprekend weer de poolcoördinaten zijn (x = r cos θ, y = r sin θ).

(b) Neem µ = 0. Laat zien dat systeem (2)/(3) een (niet-constante) periodieke oplossing
heeft en bepaal deze expliciet. Geef een duidelijke schets van het faseportret van systeem
(2)/(3).

(c) Neem µ = 2. Bepaal alle kritieke punten (x∗,j , y∗,j) van systeem (2)/(3).
Hint/Opmerking: 2 sin θ cos θ = sin 2θ.

(d) Neem nog steeds µ = 2. Zijn de in (c) gevonden kritieke punten (x∗,j , y∗,j) van sys-
teem (2)/(3) (asymptotisch) stabiel of instabiel als oplossingen van de bijbehorende ge-
lineariseerde systemen? Wat kan je hieruit concluderen over de (asymptotische) sta-
biliteit/instabiliteit van de kritieke punten als oplossingen van systeem (2)/(3)?

(e) Neem −2 < µ < 2. Laat zien dat systeem (2)/(3) een (niet-constante) periodieke oplossing
heeft.

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


