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΄Ασκηση 3.1

Διατυπώσετε ένα γραμμικό σύστημα εξισώσεων πρώτης τάξης το οποίο να εμφανίζει σάγμα.

Λύστε αναλυτικά το σύστημα, βρείτε την εξίσωση των τροχιών των λύσεων προσδιορίσετε

τα σημεία ισορροπίας καθώς και αναλλοίωτους υπόχωρους του χώρου των φάσεων. Επιβε-

βαιώστε τη συμπεριφορά του σάγματος

Λύση

Αναφερόμαστε σε συστήματα της μορφής :

ẋ = ax+ by

ẏ = bx+ cy

Ο πίνακας του συστήματος είναι A =

[
a b
c d

]
και για να έχει το σύστημα σάγμα, θα

πρέπει να έχει δύο ετερόσημες ιδιοτιμές. Αυτό σημαίνει αρνητική ορίζουσα det(A) < 0.

Θα πρέπει να θυμάστε τον πίνακα κατάταξης των σημείων ισορροπίας και τα βασικά

μεγέθη που υπεισέρχονται στους υπολογισμούς. Αυτα είναι :

• Ορίζουσα δ = det(A) = ad− bc

• ΄Ιχνος τ = Tr(A) = a+ d

• Χαρακτηριστική εξισωση λ2 − τλ+ δ = 0

• Ιδιοτιμές λ1,2 =
τ±
√
τ2−4δ
2

Ενας πίνακας της μορφής που απαιτείται για να έχομε σάγμα είναι :

A =

[
1 −2
−1 0

]
.

`Εχομε δ = ad− bc = −2, τ = 1, λ1 = −1, λ2 = 2.
Το σύστημα στο οποίο καταλήγομε με τον πίνακα A είναι :

ẋ = x− 2y,
ẏ = −x .

Ο υπολογισμός των ιδιοδιανυσμάτων γίνεται κατά τα γνωστά από τη Γραμμική ΄Αλγεβρα,

λύνοντας το σύστημα
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[
1− λ −2
−1 0− λ

] [
x
y

]
=

[
0
0

]
οπότε παίρνομε : u1 = [1, 1]T και u2 = [−2, 1]T για τις ιδιοτιμές λ1 = −1 και λ2 = 2

αντίστοιχα.

Θυμόμαστε ότι οι λύσεις του συστήματος είναι της μορφής :

x(t) = c1e
λ1tu1 + c2e

λ2tu2,

οπότε στην περίπτωσή μας παίρνομε :

x(t) = c1e
−t − 2c2e

2t,

y(t) = c1e
−t + c2e

2t.

Για τον υπολογισμό των των c1 και c2 θα χρειαστούμε δύο αρχικές συνθήκες για x(0)
και y(0).

Εάν οι αρχκές συνθήκες είναι x(0) = 3 και y(0) = 6 παίρνομε

c1 − 2c2 = 3

c1 + c2 = 6

και η λύση του συστήματος θα μας δώσει c1 = 5 και c2 = 1.
Επομένως :

x(t) = 5e−t − 2e2t,

y(t) = 5e−t + e2t.

Οι ευθείες που ορίζονται από τα ιδιοδιανύσματα είναι αναλλοίωτοι υπόχωροι του χώρου

των φάσεων. Εάν οι αρχικές συνθήκες βρεθούν πάνω σε αυτές, η λύση του συστήματος

παραμένει σε αυτες.

Εάν δώσουμε αρχική συνθήκη x(0) = 1 και y(0) = 1, το σημείο στο διάγραμμα των

φάσεων βρίσκεται πάνω στην ευθεία που ορίζει το ιδιοδιανυσμα u1 = [1, 1]T , αφού η λύση

του συστήματος για τον προσδιορισμό των συντελεστών θα μας δώσει c1 = 1 και c2 = 0,
επομένως:

x(t) = e−tu1.

Για αρχική συνθήκη που δίνει σημείο στην ευθεία που ορίζεται από το δεύτερο ιδιοδιά-

νυσμα x(0) = −2 και y(0) = 1, παίρνομε c1 = 0 και c2 = 1 και συνεπώς :

x(t) = e2tu2.

Θυμόμαστε ότι το σημείο ισορροπίας είναι το σημείο για το οποίο το δεύτερο μέρος των

εξισώσεων του συστήματος μηδενίζεται, και συνεπώς είναι το σημείο (x0, y0) = (0, 0).
Εάν βρεθούμε πάνω στην ευθεία που ορίζεται από το πρώτο ιδιοδιάνυσμα, με t → ∞

η τροχιά πλησιάζει στο 0. Εάν βρεθούμε πάνω στην ευθεία που ορίζεται από το δεύτερο

ιδιοδιάνυσμα με t→∞ η τροχιά αποκλείνει από το 0.

Η εξίσωση των τροχιών του συστήματος προκύπτει εάν θυμηθούμε τη γενική μορφή του

συστήματος των εξισώσεων που είναι :

ẋ = X(x, y)

ẏ = Y (x, y)
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Ο χώρος των φάσεων αποτελείται από τις καμπύλες που ορίζονται από την εξίσωση :

dy

dx
=
Y (x, y)

X(x, y)
,

επομένως στην περίπτωσή μας η εξίσωση είναι:

dy

dx
=
−x

x− 2y

Μπορούμε να δούμε το διάγραμμα των φάσεων για το συγκεκριμένο σύστημα στο επόμενο

σχήμα όπου διακρίνομε και τους αναλλοίωτους υπόχωρους (σκούρες μπλέ και μώβ ευθείες).

Το σχήμα είναι από το βιβλίο ‘Δυναμικά Συστήματα’ του Ι. Μυριτζή.

΄Ασκηση 3.2

Να ανάγετε το σύστημα που προσδιορισατε στην πρώτη άσκηση σε διαφορική εξίσωση

δεύτερης τάξης και να τη λύσετε με τις ίδιες αρχικές συνθήκες. Επιβεβαιώστε ότι η λύση

που παίρνετε είναι ίδια με εκείνη του συστήματος.

Λύση

Το συστημα στο οποίο καταλήξαμε είναι:

ẋ = x− 2y,
ẏ = −x .

Παραγωγίζοντας την πρώτη εξίσωση ως προς χρόνο παίρνομε:

ẍ = ẋ− 2ẏ.

Αντικαθιστώντας την ẏ από τη δευτερη εξίσωση του συστήματος στην ανωτέρω, παίρ-

νομε:

ẍ = ẋ+ 2x.

και στη συνέχεια :

ẍ− ẋ− 2x = 0.
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Πρόκειται για κλασσική διαφορική εξίσωση δεύτερης ταξης για την οποία απαιτούνται δύο

αρχικές συνθήκες για να έχει μοναδική λύση.

Θυμόμαστε ότι για να λύσουμε την ως άνω εξίσωση θα πρέπει να θεωρήσουμε λύσεις

της μορφής y(t) = ert. Εάν αντικαταστήσουμε την εκφραση αυτή στη διαφορική εξίσωση

παίρνομε:

r2ert − rert − 2ert = 0,

και αφού ert δεν είναι ποτέ 0, η x(t) = ert είναι λύση της διαφορικής εξίσωσης εάν η r
είναι λύση της αλγεβρικής εξίσωσης

r2 − r − 2 = 0.

Θυμόμαστε ότι η εξίσωση αυτή ονομάζεται Χαρακτηριστική Εξίσωση της ομογε-

νούς διαφορικής εξίσωσης δεύτερης τάξης.

Γράφομε τη χαρακτηριστική εξίσωση ως (r + 1)(r − 2) = 0. και βλέπομε ότι οι λύσεις

είναι r1 = −1 και r2 = 2.
Επομένως η γενική της διαφορικής εξίσωσης δεύτερης τάξης κατά τα γνωστά θα είναι :

x(t) = C1e
r1t + C2e

r2t = C1e
−t + C2e

2t.

Επιβεβαιώνουμε ότι είναι η μορφή της λύσης για τη x(t) που είδαμε για το αρχικό σύστημα

αλλά με άλλους συντελεστές.

Για να δούμε τι αρχικές συνθήκες θα βάλουμε ώστε να είναι συμβατές με εκείνες της

πρώτης άσκησης παρατηρούμε κατ΄ αρχάς ότι θα πρέπει x(0) = 3. Εδώ η δεύτερη συνθήκη

αφορά την ẋ. Από την πρώτη εξισωση του συστήματος έχομε ẋ = x− 2y, επομένως για να

είναι συμβατά τα δύο προβλήματα θα πρέπει ẋ(0) = x(0)−2y(0). Ενθυμούμενοι ότι y(0) = 6
στο προηγούμενο πρόβλημα, έχομε τώρα ẋ(0) = 3− 12 = −9

Επομένως ζηταμε τα C1 και C2 ώστε να ισχύουν οι αρχικές συνθήκες και κατασκευάζομε

το σύστημα :

C1 + C2 = 3,

−C1 + 2C2 = −9,

που επιλυόμενο μας δίδει C1 = 5 και C2 = −2.
Επομένως η λύση του Προβλήματος Αρχικών Τιμών είναι :

x(t) = 5e−t − 2e2t,

όπως ακριβώς τη βρήκαμε και στην προηγούμενη άσκηση.

(Επιβεβαιώστε ότι η λύση είναι συμβατή με το σύστημα των δύο εξισώσεων που απετέλεσε

την αφετηρία του προβλήματος.)

΄Ασκηση 3.3

Επαναλάβετε την άσκηση 3.1 προκειμένου το σύστημα να εμφανίζει, ευσταθή κόμβο.

Λύση

Για να έχομε ευσταθή κόμβο θα πρέπει να βρούμε πίνακα A ο οποίος να έχει πραγματικές

αρνητικές ιδιοτιμές. Η ορίζουσα δ θα πρέπει να είναι θετική το ίχνος τ < 0 και τ 2− 4δ > 0.
Επιλέγουμε τον πίνακα :

A =

[
−0.5 −0.3
0 −0.2

]
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.

Εδω έχομε : τ = −0, 7 < 0, δ = 0.1 > 0 και τ 2 − 4δ = 0.09 > 0.
Το σύστημα ειναι :

ẋ = −0.5x− 0.3y
ẏ = −0.2y

Οι ιδιοτιμές προκύπτουν εύκολα λόγω της μορφής του A και είναι λ1 = −0.5, λ2 = −0.2
με αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα : u1 = [1, 0]T και u2 = [−1, 1]T .

Η λύση του συστήματος είναι :

x(t) = c1e
λ1tu1 + c2e

λ2tu2,

δηλαδή

x(t) = c1e
−0.5tu1 + c2e

−0.2tu2,

x(t) = c1e
−0.5t

[
1
0

]
+ c2e

−0.2t
[
−1
1

]
.

Χρειαζόμαστε δύο αρχικές συνθήκες (x(0), y(0)) για να υπολογίσουμε τους συτελεστές.

Το σημείο ισορροπίας είναι προφανώς το (0, 0) και διαπιστώνουμε ότι οι δύο αναλλοίωτοι

υπόχωροι του χώρου των φάσεων είναι αυτοί που ορίζονται από τις ευθείες των ιδιοδιανυ-

σμάτων. Με αρχικές συνθήκες στις ως άνω ευθείες, η λύση παραμένει σε αυτές και για

t→∞ και για τις δύο ευθείες η λύση οδηγείται στο σημείο ισορροπίας.

Δείτε και το σχετικό διάγραμμα των φάσεων όπου διακρίνουμε τους αναλλοίωτους υπό-

χωρους (μπλέ και μώβ) :

΄Ασκηση μέσα στην άσκηση 1 : Μπορεί να σας ζητηθεί να χαράξετε τους αναλ-

λοίωτους χώρους ενός γραμμικού συστήματος. Στην περιπτωση αυτή αναζητείτε τις ευθείες

που ορίζονται από τα ιδιοδιανύσματα που έχετε υπολογίσει και τις χαράσετε σε ένα διαγραμμα

(x, y) με το χέρι. Δείτε το επόμενο σχήμα που αφορά στην τρέχουσα άσκηση. Η κατεύ-

θυνση των λύσεων που ευρίσκονται πανω στους χώρους αυτούς προκύπτει από το είδος του

σημείου ισορροπίας. Συγκρίνετε το σχήμα αυτό με το προηγούμενο που εχει προκυψει από

πρόγραμμα Η/Υ (από Δυναμικά Συστήματα Ιωάννη Μυριτζή).
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΄Ασκηση μέσα στην άσκηση 2 : Επαναλαβετε τα ανωτέρω προκειμένου να έχομε

ασταθή και στη συνέχεια εκφυλισμενο κόμβο.

Υπόδειξη : Ασταθής κόμβος : θετικές ιδιοτιμές. Εκφυλισμένος : κόμβος ίσες ιδιοτιμές

΄Ασκηση 3.4

Επαναλάβετε την άσκηση 3.1 προκειμένου το σύστημα να εμφανίζει, κέντρο

Λύση

Το κέντρο αντιστοιχεί σε ιδιοτιμές καθαρά φανταστικές. Εμφανίζονται ως ζεύγος με

διαφορετικό πρόσημο επομένως το ίχνος του πίνακα A θα πρέπει να είναι 0 και η ορίζουσά

του δ θα πρέπει να είναι θετική.

Επιλέγουμε τον πίνακα :

A =

[
1 −5
1 −1

]
.

Το σύστημα ειναι :

ẋ = x− 5y
ẏ = x− y

Οι ιδιοτιμές είναι λ1 = 2i, λ2 = −2i με αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα : u1 = [1, 1
1+2i

]T και

u2 = [1, 1
1−2i1 ]

T
.

Η λύση του συστήματος είναι :

x(t) = c1e
λ1tu1 + c2e

λ2tu2,

δηλαδή

x(t) = c1e
2itu1 + c2e

−2itu2,

x(t) = c1e
2it

[
1
1

1+2i

]
+ c2e

−2it
[

1
1

1−2i

]
.

Ο χώρος των φάσεων αποτελείται από τις καμπύλες που ορίζονται από την εξίσωση :
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dy

dx
=
Y (x, y)

X(x, y)
,

επομένως στην περίπτωσή μας η εξίσωση είναι:

dy

dx
=

x− y
x− 5y

Η εξίσωση γράφεται :

(x− 5y)dy = (x− y)dx

΄Ασκηση μέσα στην άσκηση : Επιβεβαιώστε ότι η εξίσωση αυτή παριστά έλλειψη.

Το σημείο ισορροπίας εύκολα βλέπομε ότι παραμένει το (0, 0) που είναι κέντρο.

΄Ασκηση 3.5

Επαναλάβετε την άσκηση 3.1 προκειμένου το σύστημα να εμφανίζει, ευσταθή εστία. Στη

συνέχεια χρησιμοποιείστε πολικές συντεταγμένες για τη μελέτη του συστήματος και την

επαλήθευση της ευστάθειας της εστίας.

Υπόδειξη : Ανατρέχομε στο κεφάλαιο 3.1.4 του βιβλίου στο οποίο αναφέρεται και η με-

λέτη σε πολικές συτεταγμένες.

Λύση

Θέλομε μιγαδικές ιδιοτιμές με το ίχνος τ να είναι αρνητικό (με θετικό ίχνος έχομε ασταθή

εστία). Δοκιμάζομε ένα πίνακα της μορφής

A =

[
a −b
b a

]
.

με a < 0. Οι ιδιοτιμές του πίνακα θα προκύψουν από τη χαρακτηριστική εξίσωση :∣∣∣∣∣ a− λ −b
b a− λ

∣∣∣∣∣ = 0

απ΄ όπου παίρνομε (λ− a)2 + b2 = 0⇒ λ1,2 = a± ib.
Διαλέγουμε a = −1 και b = 2 οπότε το σύστημα γράφεται

ẋ = −x− 2y
ẏ = 2x− y .

Τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα θα είναι u1 = [1,−i]T και u2 = [1, i]T .
Η λύση του συστήματος θα δοθεί από τη σχέση

x(t) = c1e
λ1tu1 + c2e

λ2tu2,

δηλαδή

x(t) = c1e
(−1+2i)tu1 + c2e

(−1−2i)tu2.

Αντικαθιστώντας τα ιδιοδιανύσματα παίρνομε :

x(t) = c1e
(−1+2i)t

[
1
−i

]
+ c2e

(−1−2i)t
[
1
i

]
.
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Χρειαζόμαστε τις αρχικές συνθήκες για να βρούμε τα c1 και c2.

Η εξίσωση των καμπύλων είναι :

dy

dx
=
Y (x, y)

X(x, y)
,

επομένως στην περίπτωσή μας η εξίσωση είναι:

dy

dx
=
−x− 2y

2x− y
.

Η εξίσωση αυτή παριστά σπείρα. Δεν είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς τη μορφή της

καμπύλης και γι αυτό καταφεύγομε σε πολικές συντεταγμένες που δίδουν καλύτερη εποπτεία

της λύσης του συστηματος συναρτήσεις του χρόνου.

Για τη μελέτη σε πολικές συντεταγμένες εισάγουμε τη μιγαδική μεταβλητή z = x + iy
οπότε βλέπομε ότι η μορφή του συστήματος που επιλέξαμε παραπέμπει στη συμπαγή εξίσωση:

ż = (−1 + 2i)z

Η σχέση μιγαδικών μεταβλητών με τις πολικές συντεταγμένες είναι z = reiθ όπου στην

περίπτωσή μας z, r και θ είναι συναρτήσεις του χρόνου.

Η παράγωγος της μεταβλητής z ως προς το χρόνο με χρήση των πολικών συντεταγμένων

είναι :

ż = ṙeiθ + irθ̇eiθ.

Χρησιμοποιώντας την έκφραση με για το συγκεκριμένο πρόβλημα που συζητάμε, έχομε:

ż = ṙeiθ + irθ̇eiθ = (−1 + 2i)reiθ = −reiθ + 2ireiθ,

απ΄ όπου προκύπτει ότι {
ṙ = −r
θ̇ = 2

⇒
{
r = r0e

−t

θ = 2t+ θ0,

όπου r0, θ0 σταθερές που προσδιορίζονται από τις αρχικές συνθήκες.

Παρατηρώντας τη συμπεριφορά ενός σημείου x, y που αντιστοιχεί στι σημείο r, θ συναρ-

τησει του χρόνου, βλέπομε ότι καθώς αυξάνει ο χρόνος, το σημείο περιστρέφεται γύρω από

την αρχή των αξόνων με μειούμενη ακτίνα και για t → ∞, r → 0. Ετσι η καμπύλη εύκολα

κατανοούμε ότι πρόκειται για σπείρα που οδηγείται στην αρχή των αξόνων, επομένως έχομε

ευσταθή εστία.
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΄Ασκηση 3.6

Μελετείστε τα σημεία ισορροπίας του συστήματος :

ẋ = x− y
ẏ = 1− xy

Λύση

Ελέγχουμε τη μορφή του συστήματος. Το σύστημα είναι μη γραμμικό, επομένως για να

μελετήσουμε τα σημεία ισορροπίας θα καταφύγομε στο ισοδύναμο γραμμικό σύστημα.

Η γενική του μορφή είναι:

ẋ = f1(x, y)
ẏ = f2(x, y)

Κατ΄ αρχήν να δούμε ποιά είναι τα σημεία ισορροπίας.

Αυτά θα προκύψουν από την απαίτηση f1(x, y) = x− y = 0 και f2(x, y) = 1− xy = 0.
Επομένως x = y και x2 = 1, απ΄ όπου x = y = ±1 και τα σημεία ισορροπίας είναι (1, 1) και

(−1,−1).
Στη συνέχεια υπολογίζομε τον Ιακωβιανό πίνακα

D(f) =

[
∂f1/∂x ∂f1/∂y
∂f2/∂x ∂f2/∂y

]
=

[
1 −1
−y −x

]
,

στα σημεία ισορροπίας οπότε έχομε :

D(f)1,1 =

[
1 −1
−1 −1

]

D(f)−1,−1 =

[
1 −1
1 1

]
Θέτομε ξ = x− x0, οπότε τα αντίστοιχα ισοδύναμα γραμμικά συστήματα είναι :

• Για σημείο ισορροπίας (1, 1) :

ξ̇ = D(f)1,1ξ

[
ξ̇1
ξ̇2

]
=

[
1 −1
−1 −1

] [
ξ1
ξ2

]

Υπολογίζομε τις ιδιοτιμές του πίνακα D(f)1,1 κατά τα γνωστά και προκύπτουν λ1,2 =
±
√
2.

Με βάση την κατάταξη των σημείων ισορροπίας το εν λόγω σημείο είναι σαγματικό

(ιδιοτιμές ετερόσημες).

Για να δούμε και πως συμπεριφέρονται οι καμπύλες κοντά στο σημείο ισορροπίας,

υπολογίζομε και τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα, τα οποία είναι : u1 = [−1 +
√
2, 1]T

και u2 = [−1 −
√
2, 1]T . Οι τροχιές της λύσης του μη γραμμικού συστήματος που

βρίσκονται κοντά στα σημεία ισορροπίας και ακολουθούν τη διεύθυνση του πρώτου

ιδιοδιανύσματος (θετική ιδιοτιμή) απομακρύνονται από το σημείο ισορροπίας ενώ αυτές

που ακολουθούν το δεύτερο ιδιοδιάνυσμα πλησιάζουν το σημείο ισορροπίας.
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• Για σημείο ισορροπίας (−1,−1) :

ξ̇ = D(f)−1,−1ξ,

[
ξ̇1
ξ̇2

]
=

[
1 1
1 −1

] [
ξ1
ξ2

]
.

Υπολογίζομε τις ιδιοτιμές του πίνακαD(f)−1,−1 κατά τα γνωστά και προκύπτουν λ1,2 =
1± i.
Με βάση την κατάταξη των σημείων ισορροπίας το εν λόγω σημείο είναι εστία (ιδιο-

τιμές μιγαδικές). Επίσης επειδη το πραγματικό τους μέρος είναι θετικό η εστία είναι

ασταθής.

Για μεγαλύτερη κατανόηση των εννοιών αυτών παραθέτομε από το βιβλίο ‘Δυναμικά

Συστήματα’ του Μυριτζή το επόμενο σχήμα στο οποίο βλέπομε τα σημεία ισορροπίας του

μη γραμμικού συστήματος και απο τις φορές των καμπύλων βλέπομε το χαρακτηρισμό τους.

Ειδικά για το σαγματικό σημείο, μπορούμε να διακρίνομε και τις κατευθύνσεις που δίδονται

από τα ιδιοδιανύσματα του γραμμικού συστήματος και τη συμπεριφορά της λύσης κοντά σε

αυτά, απομακρυνόμενα ή συγκλίνοντα προς το σημείο ισορροπίας.
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