Examen Inleiding tot Dynamische Systemen (1ste periode 2005)
I. Gegeven de kwadratische Lagrangiaan (met constante coëﬃciënten)
1
1
L = aij u̇i u̇j − kij ui uj ,
2
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waarbij A = (aij ) en K = (kij ) symmetrisch zijn en A positief deﬁniet.
(i) Bespreek hoe je een compleet stel lineair onafhankelijke oplossingen van de Lagrangevergelijkingen kunt bekomen van de vorm uj = bj eiωt en leg uit welke orthogonaliteitseigenschappen daarbij
van toepassing zijn. [Het lemma omtrent het bestaan van een matrix A1/2 hoeft niet bewezen te
worden.]
(ii) Ga nu over op normaalcoördinaten ξk en bereken de getransformeerde Lagrangiaan.
II. (i) Beschouw het systeem ẋ = rx − sin x, x ∈ [−π, +π], r ∈ IR. Maak een graﬁsche analyse ter
illustratie van het aantal evenwichtspunten en hun stabiliteit in functie van r. Bij welke parameterwaarde r0 treedt een bifurcatie op en van welk type ziet die eruit? Test je uitspraak aan de hand
van de precieze voorwaarden voor dit type van bifurcatie.
(ii) Toon aan dat bij uitbreiding van het domein naar x ∈ [−π, +2π] een bijkomende bifurcatie
opduikt voor een zekere (r1 , x1 ) en dat daarbij geldt: r1 = −(1 + x21 )−1/2 . Van welk type is deze
bifurcatie?
(iii) Beschrijf op dezelfde manier de volgende bifurcatie (r2 , x2 ) bij verder uitbreiden van het domein
voor x aan de positieve kant. Maak nu een ruwe schets van het bifurcatiediagram voor het domein
x ∈ [−π, +∞[.
III. Beschouw het tweedimensionaal systeem
ẋ = −r(x − y) + x2 y,
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ẏ = r (
− y) − rx2 y,
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in het eerste kwadrant, met 0 < r < 7/25.
(i) Schets de lijnen van constante x en constante y en geef de richting van de stroming langs die
lijnen. Bepaal tevens het evenwichtspunt.
(ii) Probeer nu een gebied rond het evenwichtspunt af te bakenen zodanig dat de stroming langs de
randen naar binnen wijst. [Aanwijzing: een geschikte hulplijn is een rechte met richtingscoëﬃciënt
−r.]
(iii) Onderzoek tenslotte of er zich een Hopfbifurcatie voordoet bij een bepaalde waarde r ∗ van de
parameter.
IV. Een rechte die in het punt O een constante hoek α met een horizontale door O insluit, wentelt rond
deze horizontale met een constante hoeksnelheid ω. Een punt P met massa m beweegt langs deze
rechte en is verder enkel onderworpen aan de zwaartekracht. Kies de afstand r van P tot O als
veralgemeende coördinaat om de Lagrangiaan voor de beschrijving van dit vraagstuk op te stellen.
Bereken tevens de corresponderende Hamiltoniaan H. [Leg de y-as langs de gegeven horizontale
rechte.]

