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Sistemas Dinâmicos e Caos
Lista de Problemas 2.2

Prof. Marco Polo

Questão 01: Retratos de fase

Para cada um dos seguintes sistemas, encontre os pontos fixos. Então esboce as
nullclines, o campo vetorial, e um retrato de fase “plauśıvel”.

(a) ẋ = x− y, ẏ = 1− ex

(b) ẋ = x− x3, ẏ = −y

(c) ẋ = x(x− y), ẏ = y(2x− y)

(d) ẋ = y, ẏ = x(1 + y)− 1

Questão 02: Resolvendo no computador

Plote os retratos de fase dos seguintes sistemas no computador. Você pode escrever
seu próprio programa integrando as equações através do método de Runge-Kutta,
por exemplo, ou usando sistemas algébricos computacionais como Maple ou Maxima.

(a) Oscilador de van der Pol: ẋ = y, ẏ = −x+ y(1− x2)

(b) Dipolo: ẋ = 2xy, ẏ = y2 − x2

Questão 03: Pontos fixos e linearização

Para cada um dos seguintes sistemas, encontre os pontos fixos, classifique-os, esboce
as trajetórias vizinhas, e tente preencher o resto do espaço de fase.

(a) ẋ = x− y, ẏ = x2 − 4

(b) ẋ = sin y, ẏ = x− x3

(c) ẋ = 1 + y − e−x, ẏ = x3 − y

(d) ẋ = y + x− x3, ẏ = −y

(e) ẋ = sin y, ẏ = cosx

(f) ẋ = xy − 1, ẏ = x− y3
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Questão 04: Equiĺıbrio gravitacional

Uma part́ıcula se move ao longo de uma linha onde há duas massas estacionárias,
m1 e m2, que estão separadas por uma distância fixa a. Seja x a distância entre a
part́ıcula e a massa m1.

(a) Mostre que ẍ =
Gm2

(x− a)2
− Gm1

x2
, onde G é a constante gravitacional.

(b) Encontre a posição de equiĺıbrio da part́ıcula. Essa posição é estável ou instável?

Questão 05:

Considere o sistema ẋ = y3 − 4x, ẏ = y3 − y − 3x.

(a) Encontre todos os pontos fixos e classifique-os.

(b) Mostre que a reta x = y é invariante, isto é, qualquer trajetória que começa
nela permanece nela.

(c) Mostre que |x(t)− y(t)| → 0 quando t → ∞ para todas as trajetórias. (Dica:
Forme uma equação diferencial para x− y.)

(d) Esboce o retrato de fase.

(e) Usando um computador, plote o retrato de fase no domı́nio quadrado −20 ≤
x, y ≤ 20. Note que as trajetórias parecem se aproximar de uma certa curva
quando t → −∞; você pode explicar este comportamento intuitivamente, e
talvez encontrar uma equação aproximada para essa curva?

Questão 06:

Usando a identidade θ = arctan (y/x), mostre que θ̇ = (xẏ − yẋ)/r2.

Questão 07: Coelhos versus ovelhas

Considere os seguintes problemas “coelhos vs. ovelhas”, onde x, y ≥ 0. Encontre
os pontos fixos, investigue suas estabilidades, desenhe as nullclines, e esboce um
retrato de fase plauśıvel. Indique as nullclines de atração de qualquer ponto fixo
estável.

(a) ẋ = x(3− x− y), ẏ = y(2− x− y)
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(b) ẋ = x(3− 2x− y), ẏ = y(2− x− y)

(c) ẋ = x(3− 2x− 2y), ẏ = y(2− x− y)

Questão 08: Lasers de dois modos

De acordo com Haken [1], um laser de dois modos produz fótons com duas frequências
diferentes, nas quantidades n1 e n2. Por analogia com o modelo do laser discutido
na seção 3.3 do Strogatz, as equações de taxa são

ṅ1 = G1Nn1 − k1n1

ṅ2 = G2Nn2 − k2n2

onde N(t) = N0 − α1n1 − α2n2 é o número de átomos excitados. Os parâmetros
G1, G2, k1, k2, α1, α2, N0 são todos positivos.

(a) Discuta a estabilidade dos pontos fixos n∗
1 = n∗

2 = 0.

(b) Encontre e classifique todos os outros pontos fixos que podem existir.

(c) Dependendo dos valores dos vários parâmetros, quantos retratos de fase quali-
tativamente diferentes podem ocorrer? Para cada caso, o que o modelo que
prevê sobre o comportamento de longo prazo do laser?

[1] H. Haken, Synergetics, 3rd. ed. (Springer, Berlin, 1983).

Questão 09: Sistemas conservativos

Considere o sistema ẍ = x3 − x.

(a) Encontre todos os pontos de equiĺıbrio e classifique-os.

(b) Encontre uma quantidade que é conservada.

(c) Esboce o retrato de fase.
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Questão 10: Sistemas conservativos

Considere o sistema ẍ = x− x2.

(a) Encontre todos os pontos de equiĺıbrio e classifique-os.

(b) Esboce o retrato de fase.

(c) Encontre as equações das órbitas homocĺınicas que separam trajetórias fechadas
e não-fechadas.

Questão 11: Modelo de epidemia

Em um trabalho pioneiro sobre epidemiologia, Kermack e McKendrick [2] propuse-
ram o seguinte modelo para a evolução de uma epidemia. Suponha que a população
pode ser dividida em duas classes: x(t) = número de pessoas saudáveis; y(t) =
número de pessoas doentes. Assuma que a população total permanece constante
em tamanho, exceto pelas mortes devido à epidemia. (Isto é, a epidemia evolui
tão rápido que podemos ignorar mudanças na população devido aos nascimentos,
migração ou mortes por outras causas.) Então o modelo é

ẋ = −kxy
ẏ = kxy − `y

onde k, ` > 0. (A equação para z(t), o número de pessoas mortas, não tem papel na
dinâmica de x, y de forma que podemos omiti-la.)

(a) Encontre e classifique todos os pontos fixos.

(b) Esboce as nullclines e o campo vetorial.

(c) Encontre uma quantidade conservada no sistema. (Dica: Forme uma equação
diferencial para dy/dt. Separe as variáveis e integre ambos os lados.)

(d) Esboce o retrato de fase. O que acontece quando t→∞?

(e) Seja (x0, y0) a condição inicial. Uma epidemia ocorre se y(t) aumenta inicial-
mente. Sob que condições uma epidemia ocorre?

[2] W. O. Kermack, and A. G. McKendrick, Contributions to the mathematical
theory of epidemics – I. Proc. Roy. Soc. 115A, 700 (1927).

Campus Ji-Paraná Departamento de F́ısica – UNIR
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Questão 12: Sistemas reverśıveis

Mostre que cada um sos seguintes sistemas é reverśıvel, e esboce o retrato de fase.

(a) ẋ = y(1− x2), ẏ = 1− y2

(b) ẋ = y, ẏ = x cos y

Questão 13: Pêndulo sujeito a um torque constante

A equação θ̈+ sin θ = γ descreve a dinâmica de um pêndulo não amortecido sujeito
a um torque constante.

(a) Encontre todos os pontos de equiĺıbrio e classifique-os quando γ varia.

(b) Esboce as nullclines e o campo vetorial.

(c) O sistema é conservativo? Se sim, encontre uma quantidade conservada. O
sistema é reverśıvel?

(d) Esboce o retrato de fase quando γ varia.

(e) Encontre a frequência aproximada para pequenas oscilações sobre qualquer cen-
tro do retrato de fase.

Respostas

Questão 3

(a) (2, 2): espiral instável e (−2, 2): ponto de sela (b) (0, kπ): ponto de sela se k é
par e centro se k é ı́mpar; (±1, kπ): centro se k é par e ponto de sela se k é ı́mpar (c)
(, 0): ponto de sela (d) (0, 0): ponto de sela; (1, 0): nó estável; (−1, 0): nó estável
(e) (k1π, π/2 + k2π/2): centro se k1 + k2 é par, ponto de sela se k1 + k2 é ı́mpar (f)
(1, 1): ponto de sela; (−1,−1): nó degenerado

Questão 4

(b) instável

Questão 5

(a) nó estável em (0, 0), pontos de sela em ±(2, 2)
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Questão 7

(a) nó instável em (0, 0), nó estável em (3, 0), ponto de sela em (0, 2). As nullclines
são paralelas às linhas diagonal. Todas as trajetórias finalizam em (3, 0), exceto
aquelas que começam no eixo y (b) Todas as trajetórias se aproximam de (1, 1),
exceto aquelas que começam nos eixos.

Questão 9

(a) centro em (0, 0), pontos de sela (±1, 0) (b) 1
2
ẋ2 + 1

2
x2 − 1

4
x4 = C

Questão 10

(a) ponto de sela em (0, 0) e centro em (1, 0) (c) y2 = x2 − 2
3
x3

Questão 11

(a) (x, 0) ∀ x (c) E = x+ y − l

k
lnx (e) A epidemia ocorre se x0 > `/k

Questão 13

(a) (arcsin γ, 0), se cos θ∗ > 0: centro; se cos θ∗ < 0: ponto de sela (c) Sim, E =
1
2
(θ̇)2 − cos θ − γθ é conservada; sim (e) (1− γ2)1/4, com −1 < γ < 1.
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