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دقیقه ١۵٠ امتحان: وقت دیفرانسیل معادالت مقدمات نظریه درس ترم پایان

∗Xباشد. از U همسای در لیاپانوف تابع L و باشد Ẋ = F (X) اه دست بحران ∗Xنقطه فرضکنید .١

مجانب پایدار X∗ بحران نقطه کنید ثابت باشد. U در X∗ فشرده همسای Ω کنید فرض هم�چنین

باشد. E = {X ∈ Ω : L̇(X) = 0} ناوردای زیرمجموعه بزرگترین اگر است

دهید نشان .x ∈ R2 هر برای F (x) ·G(x) = 0 که هستند صفحه در برداری میدان ��G(x)دو و F (x) .٢

دارد. بحران نقطه ی حتماً G میدان اه آن باشد، داشته تناوب جواب ی Ẋ = F (X) اه دست اگر

به است، منف آن ویژه مقادیر همه حقیق قسمت و ثابت ماتریس ی A که A(t) = A + B(t) اگر .٣

به t −→ +∞ وقت Ẋ = A(t)X جوابهای همه صورت این در .limt→+∞ ∥B(t)∥ = 0 عالوه

�کند. م میل مبداء

قطع را محور این دوباره شود شروع yها محور روی نقطه�ای از که جواب هر زیر اه دست در دهید نشان .۴

�کند. }م
ẋ = y − x3 + x

ẏ = −x

کنید. تعیین زیر اه دست در را مبدأ بحران نقطه نوع الف- .۵

کنید. تعیین را آن پایدار خمینه ب-

صورت به مبدأ همسای در همچنین باشد. مماس xها محور به باید ناپایدار خمینه چرا که کنید بیان پ-

است. y = h(x) مثل همواری تابع نمودار

آورید. دست به را آن است تحلیل مبدأ در h تابع ه این فرض با }ت-
ẋ = x(1+ y)

ẏ = −y + x2

هستند. مثبت ثابت، ضرایب همه و ارچ ش y � ار، ش x که یرید ب نظر در را زیر ارچ ش و ار ش مدل .۶{
ẋ = ax− bx2 − yh(x)

ẏ = −cy − dy2 + αyh(x)



d و c ضرایب برای منف عالمت باشد؟ �تواند م چه h(x) تابع و ثابت ضرایب از هرکدام تعابیر الف-

دارد؟ معنای چه

کنید. بیان است، h(x) = βx که زمان با �گیریم م h(x) = βx

x+m
وقت را مدل مفهوم تفاوت ب-

است؟ �تر منطق کدام

است. ناوردا صفحه اول ربع ناحیه ،h(0) = 0 شرط به دهید نشان پ-

از جوابها همه سرنوشت که دارد وجود فشرده�ای مجموعه ب، قسمت حالت دو هر برای دهید نشان ت-

بود. خواهد فشرده مجموعه آن داخل بعد به زمان ی

باشید. موفق
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نمره. ٢٠ ،۶ و ۵ سؤالهای و دارند نمره ١۵ ،۴ تا ١ سؤالهای

٢


