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

ẍ+ cẋ+ f(x) = 0. (1)

(a) Schrijf (1) 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 (1) op de niveaukrommen van

H(x, y) =
1

2
y2 + F (x) (2)

liggen. Geef een uitdrukking voor F (x).

(c) Beredeneer dat voor c = 0 het fasevlak horende bij (1) symmetrisch in de lijn {y = 0} is.

(d) Laat zien dat voor c = 0 een oplossing van (1) 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 (1) 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 (1) 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 (2), en laat zien dat H afneemt over

banen van (1) als c > 0.

2.) Beschouw voor α ∈ R het 2-dimensionale stelsel,

~̇x =
d

dt
~x =

(

0 −1
9 −2α

)

~x. (3)

(a) Neem α = 5. Bepaal de algemene oplossing ~x5(t) van (3). Laat zien dat voor alle ~x5(t) geldt
dat ~x5(t) → (0, 0) als t → ∞. Geef een (duidelijke) schets van het faseportret, incl. rich-
tingspijltjes, gebruikmakend van de bij dit probleem horende eigenvectoren. Geef duidelijk
aan hoe een oplossing ~x5(t) (0, 0) benadert voor t → ∞.

(b) Neem α = 3. Bepaal de algemene oplossing ~x3(t) van (3). Laat zien dat voor alle ~x3(t) geldt
dat ~x3(t) → (0, 0) als t → ∞. Geef een (duidelijke) schets van het faseportret, incl. richtings-
pijltjes, gebruikmakend van de bij dit probleem horende (gegeneraliseerde) eigenvectoren.
Geef duidelijk aan hoe een oplossing ~x3(t) (0, 0) benadert voor t → ∞.

(c) Neem α = 0. Bepaal de algemene oplossing ~x0(t) van (3). Laat zien dat, behalve het kritieke
punt (0, 0) zelf, alle oplossingen ~x0(t) periodieke banen zijn die in het fasevlak op ellipsen
rond (0, 0) liggen. Bepaal deze ellipsen. Geef een (duidelijke) schets van het faseportret, incl.
richtingspijltjes.

(d) Voor welke α ∈ R geldt voor de algemene oplossing ~xα(t) van (3) dat ~xα(t) → (0, 0) als
t → ∞ (onafhankelijk van de beginvoorwaarden)?

(e) Schrijf ~xα(t) = (x1,α(t), x2,α(t)) en neem α zoals gevonden in (d) – ofwel, kies α zo dat
(x2,α(t), x1,α(t)) → (0, 0) als t → ∞. Voor welke α ∈ R geldt dat de limiet voor t → ∞ van
x2,α(t)/x1,α(t) bestaat? Hangt de uitkomst nog af van de gekozen beginvoorwaarden?


