Examen ToegepasteWiskundige Evolutiemodellen(12 juni 20L2)
Open Boek
Opmerking: Voor Matlab gebruikenwe versie201lb (Matlab 7-13)en voor MatCont
versie4.2.
1. Een faseportret.
In Syllabus I, pagina 29, Figuur 3.2. vind je de faseportrettenvan de vouwbifurcatie in een tweedimensionaalsysteemvoor À2 < 0. Teken zo nauwkeurigmogelijk op je
examenbladde faseportrettenvoor À2 ) 0.
2. SubcritischeHopf.
In SyllabusI,'pagina 43, Formule4.7 wordt eendynamischsysteemgespecifieerd
dat
op eennatuurlijke manier past in de ontvouwingvan eensupercritischHopf bifurcatiepunt,
d.w.z. een onstabiel equilibrium dat omringd wordt door een stabieleperiodiekebaan.
Geefeenanaloogvoorbeeldvan eendynamischsysteemdat op eennatuurlijke manier past
in de ontvouwingvan een subcritischHopf bifurcatiepunt, d.w.z. een stabiel equilibrium
dat omringd wordt door een onstabieleperiodiekebaan.
3. Een steen.schaar-papier
model.
In een steen-schaar-papier
model (de naam is gebaseerdop een kinderspel)vechten
de organismenA, B,C om het bezettenvan een territorium waarbli A B kan verdringen,
B C kan verdringen en C A kan verdringen. We noemerrt1,r2 err13 de fracties van
het territorium die door Á, B,C bezetzijn,zodat rL,r2,z3 niet-negatiefmoetenzijn en
p : ït * rz I x:s1 7 (eengedeeltevan het territorium kan onbezetzijn). Het modelleren
Ieidt tot de volgendevergelijkingen,waarin o, pt strict positieveparameterszijn (voor de
nu m e rieke
testsmag je p:0.5,o: 0 . 5
n e me n ):
r1:r1(p,(7 - p) - ors)
r2:r2(p"(I - p) - orr)

(1)

r5=rs(P'(I- p) - orz)
Nu:
Vind zoveelmogelijk evenwichtspuntenvan dit systeem (om ze te vinden kun je
zowel een theoretischeanalyseals numeriekesimulatie gebruiken,maar je moet de
punten wel exact kunnen opgevenen aantonendat het evenwichtspuntenzijn).

2 . Bestudeerde gevondenevenwichtspuntennu theoretisch.Wat kun je met zekerheid
zeggenoverde stabiliteit van de gevondenevenwichtspunten?(stabiel,asymptotisch
stabiel. onstabiel?)

3. Doe numeriekesimulatiesvan het model om de bekomenresultatenzoveelmogelijk
te bevestigen. Kloppen de simulaties met hetgeenje verwacht uit de resultaten over
stabiliteit? Suggererenze eventueelnog iets meer dan je theoretischkon bewijzen?

4. Het Morris-Lecarmodel.
'Maak

Oefening3.2.3 in de Syllabus, deel 2 voor de vaste waarde ue : 11 (i.p.rr.
11.5). (let erop dat de anderevaste parametersdie zijn uit Table 2.2 op pagina 27 in de
Syllabus,deel2).
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