
Sistemas Dinâmicos e Caos - 2016.2 - Lista de Problemas 1.1 1

Sistemas Dinâmicos e Caos
Lista de Problemas 1.1

Prof. Marco Polo

Questão 01: Pontos fixos e estabilidade

Analise as seguintes equações graficamente. Em cada caso, esboce o campo vetorial
na linha real, encontre todos os pontos fixos, classifique suas estabilidades e esboce
o gráfico de x(t) para diferentes condições iniciais.

(a) ẋ = 4x2 − 16

(b) ẋ = x− x3

(c) ẋ = e−x sinx

(d) ẋ = 1− 2 cosx

Questão 02: Pontos fixos

Para cada caso abaixo, encontre uma equação ẋ = f(x) com as propriedades defini-
das em cada item. No caso de não haver exemplos, explique porque. Em todos os
casos, assuma que f(x) é uma função suave.

(a) Todo número real é um ponto fixo.

(b) Todo inteiro é um ponto fixo, e não há outros.

(c) Há precisamente três pontos fixos, e todos são estáveis.

(d) Não há pontos fixos.

(e) Há precisamente 100 pontos fixos.
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Questão 03: Análise da estabilidade linear

Use a análise da estabilidade linear para classificar os pontos fixos dos seguintes
sistemas. Se a análise da estabilidade falha porque f ′(x∗) = 0, use o argumento
gráfico para decidir a estabilidade.

(a) ẋ = x(1− x)

(b) ẋ = ax−x3, onde a pode ser positivo, negativo ou zero. Discuta os três casos.

(c) ẋ = 1− e−x2

(d) ẋ = lnx

Questão 04: Autocatálise

Considere o modelo de reação qúımica

A+X 
 2X

no qual uma molécula de X combina com uma molécula de A para formar moléculas
deX. Isso significa que o componente X estimula sua própria produção, um processo
chamado autocatálise. Esta realimentação positiva leva a uma reação em cadeia, que
eventualmente é limitada por uma reação contrária no qual 2X retorna a A + X.
De acordo com a lei de ação de massa da cinética qúımica, a taxa de reação de um
elemento é proporcional ao produto das concentrações dos reagentes. Denotamos
as concentrações pelas letras minúsculas x = [x] e a = [A]. Assuma que há uma
enorme fonte do componente A, tal que sua concentração a pode ser tomada como
sendo constante. Então a equação cinética para x é

ẋ = k1ax− k−1x2,

onde k1 e k−1 são parâmetros positivos chamados de constantes de taxa.

(a) Encontre todos os pontos fixos desta equação e classifique suas estabilidades.

(b) Esboce o gráfico de x(t) para vários valores iniciais x0.
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Questão 05: Potenciais

Para cada um dos seguintes campos vetoriais, plote a função potencial V (x) e iden-
tifique todos os pontos de equiĺıbrio e suas estabilidades.

(a) ẋ = x(1− x)

(b) ẋ = sinx

(c) ẋ = 3

(d) ẋ = − sinhx

Questão 06: Crescimento de tumores

O crescimento de tumores canceŕıgenos pode ser modelado pela lei de Gompertz Ṅ =
−aN ln (bN), onde N(t) é proporcional ao número de células no tumor, e a, b > 0
são parâmetros. As previsões deste simples modelo concorda de forma surpreendente
com os dados de crescimento de tumores, desde que N não seja pequeno.

(a) Interprete a e b biologicamente.

(b) Esboce o campo vetorial e depois o gráfico de N(t) para vários valores iniciais.

Questão 07: Velocidade terminal

A velocidade v(t) de um paraquedista caindo em direção ao solo é governada por
mv̇ = mg − kv2, onde m é a massa do paraquedista, g é a aceleração da gravidade
e k > 0 é uma constante relacionada à resistência do ar.

(a) Obtenha uma solução anaĺıtica para v(t), assumindo que v(0) = 0. Use um
sistema algébrico computacional ou uma tabela de integrais para resolver a
integral.

(b) Encontre o limite de v(t) quando t → ∞. Esta velocidade limite é chamada
de velocidade terminal.

(c) Faça uma análise gráfica deste problema, e a partir dáı re-derive uma fórmula
para a velocidade terminal.
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Questão 08: Efeito Allee

Para certas espécies de organismos, a taxa de crescimento efetivo Ṅ/N é mais alta
para valores intermediários de N . Este é o chamado Efeito Allee. Por exemplo,
imagine que é muito dif́ıcil encontrar companheiros (para acasalar) quando N é
muito pequeno, e há muita competição por comida e outros recursos quando N é
grande.

(a) Mostre que Ṅ/N = r− a(N − b)2 provê um exemplo do efeito Allee, se r, a e
b satisfazem certas condições, a serem determinadas.

(b) Encontre todos os pontos fixos do sistema e classifique suas estabilidades.

(c) Esboce as soluções N(t) para diferentes condições iniciais.

(d) Compare as soluções N(t) com aquelas encontradas no problema do cresci-
mento populacional discutido em sala de aula. Quais são as diferenças quali-
tativas (se houverem)?

Questão 09: Resolvendo equações no computador

O objetivo deste problema é testar o método de Euler para o problema de valor
inicial ẋ = −x, x(0) = 1.

(a) Resolva o problema analiticamente. Qual é o valor exato de x(1)?

(b) Usando o método de Euler com passo de ∆t = 1, estime x(1) numericamente.
Chame esse resultado de x̂(1). Depois repita para ∆t = 10−n, para n =
1, 2, 3, 4.

(c) Plote o erro E = |x̂(1)− x(1)| em função de ∆t. Depois plote lnE em função
de ln t. Explique os resultados.

Questão 10: Resolvendo equações no computador

Repita o problema anterior usando o método de Runge-Kutta de quarta ordem.

Respostas

Questão 1

(a) x∗ = 2, instável, x∗ = −2, estável (b) x∗ = −1, estável, x∗ = 0, instável,
x∗ = 1, estável (c) x∗ = π, 3π, . . ., estáveis, x∗ = 0, 2π, 4π, . . ., instáveis (d) x∗ =
π/3, 7π/3, 13π/3, . . ., instáveis, x∗ = 5π/3, 11π/3, 17π/3, . . ., estáveis
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Questão 2

(a) ẋ = 0, (b) ẋ = sinπx, (c) imposśıvel, (d) ẋ = 1

Questão 3

(a) x∗ = 0, estável, x∗ = 1, instável (b) a > 0: x∗ = ±
√
a, estáveis, x∗ = 0, instável,

a ≤ 0: x∗ = 0, instável (c) x∗ = 0, semi-estável (d) x∗ = 1, instável.

Questão 4

x∗ = 0, instável; x∗ = k1a/k−1, estável

Questão 5

(a) V (x) = x2
(

1

2
− x

3

)
, x∗ = 0, instável, x∗ = 1, estável (b) V (x) = − cosx,

x∗ = π, 3π, . . ., estáveis, x∗ = 0, 2π, 4π, . . ., instáveis (c) V (x) = 3, sem pontos fixos
(d) V (x) = coshx, x∗ = 0, estável.

Questão 7

(a) v =
rm

k
tanh (rt), onde r =

√
gk/m, (b)

√
mg/k, (d)
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