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Cap��tol 4 Alguns models donats per equacions

diferencials ordin�aries

4.1 El model malthusi�a

Suposarem una poblaci�o de gent, animals, bact�eries o qualsevol altra cosa que es reprodueixi
\per ella mateixa". En aquest sentit, el mot poblaci�o tamb�e es pot referir a una certa ma-
laltia infecciosa (la malaltia es reprodueix per ella mateixa dins la comunitat), o b�e a la gent
assabentada d'una determinada not��cia, d'una certa informaci�o, o a la qual ha arribat la pro-
paganda d'un cert producte. El nostre prop�osit �es modelar la seva evoluci�o al llarg del temps
i, fonamentalment, poder predir el que passar�a en un temps futur.

Per comen�car amb l'exemple m�es senzill, en principi suposarem que la reproducci�o (o es-
campament de la not��cia) es du a terme d'una manera cont��nua, prenent-hi part tots els seus
membres per igual, sense distinci�o del que podria ser l'edat o el sexe. Considerarem en aquest
cas un ritme, r, de creixement mitj�a per c�apita, que m�es endavant especi�carem.

Notarem amb N (t) a la poblaci�o (o gent afectada) a l'instant t. Si N (t) compta individus o
coses concretes hauria de ser un valor enter. Ara b�e, en el nostre cas com que usarem models
continus, suposarem que la funci�o N (t) �es \suau" al llarg del temps. De fet nom�es estem
buscant una aproximaci�o del que passa realment i per tant si N (t) a l'instant que ens interessa
ens d�ona un nombre decimal, el que farem ser�a arrodonir-lo a l'enter m�es proper. De vegades,
per�o, N (t) pot ser una quantitat escalada, per exemple el seu valor representa mil�lers d'unitats;
o b�e una quantitat normalitzada, com per exemple una densitat o el tant per cent de poblaci�o
afectada pel que estem estudiant. En aquests casos �es clar que, incl�us en la realitat, no ser�a un
valor enter.

El model m�es senzill de creixement el va donar l'economista brit�anic Malthus al voltant
de l'any 1800. Direm que la poblaci�o creix segons una llei malthusiana si la seva velocitat de
creixement �es proporcional a la quantitat:

dN

dt
(t) = rN (t):
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Notem en primer lloc que aix�o no es res m�es que l'equaci�o

_x = ax;

vista a la seccio 3.1.1, per�o escrita en altres variables. Ja sabem aleshores que la seva soluci�o
general �es

N (t) = N (t0)e
r(t�t0);

i per tant el ritme de creixement �es exponencial. Es t�e que si r < 0 (creixement negatiu) la
poblaci�o a la llarga s'estingeix, mentre que si r > 0 la poblaci�o tendeix a in�nit. Aquest darrer
fet va portar Malthus a pronosticar, pessim��stament, que les necessitats de la poblaci�o humana
depassarien �ampliament la producci�o d'aliments que nom�es creixien, segons ell, linealment en
el temps.

Abans de millorar aquest model introduint-hi alguns canvis, vegemm�es precisament el signi-
�cat del valor r, que al comen�cament d'aquest cap��tol hem anomenat ritme mitj�a de creixement

per c�apita, �es a dir, el tant per u per unitat de temps del creixement.
En un model malthusi�a �es relativament f�acil de mesurar si fem la seg�uent consideraci�o.

Busquem el temps que ha de passar per qu�e la poblaci�o es dobli seguint la llei de Malthus.
Diem T2 a aquest interval de temps, i suposem que la poblaci�o passa de I individus a 2I durant
aquest temps. Per la llei de Malthus tenim,

2I = IerT2 ;

per tant la quantitat I �es simpli�ca i, d'entrada, T2 �es independent de si la poblaci�o �es molt
gran o no. Seguint la llei de Malthus, sempre tarda T2 =

ln 2
r

unitats de temps en doblar-se.
Rec��procament, r es pot calcular com

r =
ln2

T2
;

on recordem que ln2 ' 0:693147.

Aix�� per exemple si una poblaci�o creix instant�aniament al ritme del 3% a l'any trigar�a
T2 '

0:693147
0:03 ' 23 anys a doblar-se. I si una not��cia o un fet �es conegut cada dia pel doble de

persones que el dia anterior el ritme r d'escampament �es aproximadament del 3% al dia.

�Es clar que no cal esperar que es doblin el nombre d'individus per poder mesurar r. Si a
l'instant t0 es mesuren N0 individus i a l'instant t1 se'n mesuren N1, d'acord amb la llei de
Malthus es t�e N1 = N0e

r(t1�t0), i per tant,

r =
lnN1 � lnN0

t1 � t0
:

Com que els valors obtinguts per r poden variar segons els instants t0 i t1 en qu�e es prenen les
mesures, podem fer dues coses. Si varien lleugerament, podem pendre \una mitjana" d'entre els
diferents valors que hem obtingut, mentre que si el ritme de variaci�o �es gran, podem considerar
que la r �es una funci�o del temps r(t), o del nombre d'individus r(N ), i la podem determinar o
predir mitjan�cant m�etodes d'interpolaci�o i extrapolaci�o. El cas particular, i potser su�cient en
la majoria dels casos, on r �es una funci�o lineal del nombre d'indiviuds l'estudiem tot seguit.
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4.2 El model log��stic

El model de Malthus s'adapta b�e a l'estudi de fen�omens que creixen sense compet�encia. Per
exemple, quan es deixa una petita mostra de llevat en un cultiu, o apareix una malaltia infecciosa
en una poblaci�o gran, o b�e quan surt una not��cia coneguda en principi per poques persones. En
tots aquests processos al principi es detecta un creixement exponencial i per tant es segueix la
llei malthusiana. Per�o a la llarga la mateixa saturaci�o porta a la ralentitzaci�o del creixement
i s'acosta a un estat estacionari, de manera que contradiu la llei de Malthus que considera el
creixement exponencial i il�limitat.

Posem per exemple una plaga d'insectes que ataqui un cert cultiu sense defenses. Al principi
els pocs insectes que apareixen no troben cap resist�encia del medi i creixen exponencialment,
ja que podem considerar que els seus recursos s�on il�limitats, si m�es no en comparaci�o amb la
quantitat d'insectes. Per�o, a poc a poc, la massi�caci�o crea una compet�encia interna i a mesura
que el temps avan�ca s'arriba a un equilibri entre l'aliment i el nombre d'insectes. En aquest
punt, el creixement de la plaga (malgrat que el camp est�a saturat) �es nul.

El mateix podem dir de la propagaci�o d'una not��cia. Al principi s'est�en r�apidament, per�o
arriba un dia (o al cap de poques hores) que el nombre de persones no assabentades, i que se
n'assabenten cada dia que passa, �es cada vegada menor. En aquest cas el nivell de saturaci�o �es
el nombre de persones de la societat a les quals afecta la not��cia, i en cap cas es pot considerar
in�nit.

Per aquests motius usualment no �es signi�catiu considerar que la r �es constant al llarg del
temps, i s'ha provat molt adequat suposar que la r �es funci�o del nombre d'individus (i per tant
del temps) lligada segons un comportament lineal

r(N ) = a� bN;

on a i b s�on constants positives.
Si es considera la r d'aquest tipus, aleshores el mateix raonament instantani que ens d�ona

el creixement malthusi�a ens porta ara a

dN

dt
= N (a� bN );

que �es l'anomenada equaci�o log��stica i que porta al creixement log��stic introdu��t per Verlhust
a �nals de la d�ecada de 1830.

Fixem-nos que el fet essencial d'aquesta equaci�o �es que si a � bN > 0, la qua cosa passar�a
quan N sigui relativament petita, es t�e creixement; mentre que si la N es prou gran, de manera
que a � bN < 0, resulta que el nombre d'individus no pot ser suportat per l'habitat que els
mant�e i per tant la poblaci�o decreix, ja que la derivada de la poblaci�o �es negativa.

L'equaci�o log��stica es pot escriure tamb�e de la manera

dN

dt
= rN (1�

N

K
);

on r = a i K = a=b.
Aquesta representaci�o potser t�e una interpretaci�o m�es directa a partir de la llei de Malthus,

ja que, si N �es petit, 1� N
K
' 1, i per tant la llei �es essencialment la malthusiana, d'on un altre



104 Introducci�o a la simulaci�o

cop el ritme de creixement r es pot estimar a partir d'observacions fetes en el moment que no
hi ha compet�encia interna. Mentre que el signe de dN

dt
canvia segons si N < K, que implica

creixement de la poblaci�o, o si N > K, que implica decreixement de la poblaci�o.
Com que N = K implica creixement zero, l'�orbita N (t) = K �es estacion�aria i per tant K �es

el nivell de saturaci�o de la poblaci�o, al qual es tendeix asimpt�oticament quan el temps tendeix
a in�nit. En aquest cas direm que K �es asimpt�oticament estable, ja que petites desviacions de
la posici�o d'equilibri s'esmorteeixen i, a la llarga, es torna sempre al valor K (vegeu els retrats
de fase de la �gura 4.2).

�Es f�acil veure que la soluci�o general de l'equaci�o log��stica �es

N (t) =
K

1 + Ce�rt
;

on C �es la constant arbitr�aria que es determina a partir d'una condici�o inicial. Aix�� per exemple,
si sabem que N (t0) = N0, llavors

C = ert0(
K

N0
� 1):

El comportament de les gr�a�ques de les solucions N (t) per a valors de poblaci�o inferiors
al nivell de saturaci�o, estan representades a la �gura 4.1. Notem que el punts d'inexi�o de
creixement (on la funci�o passa de convexa a c�oncava) es donen sempre per al valor de N = K

2 .

�t

N (t)

K

K=2

r1
r2 r3

r1 > r2 > r3

Figura 4.1: Corbes log��stiques. Totes elles tenen la saturaci�o en el valor K i la inexi�o en K=2.

�Es clar que podem afegir d'altres modi�cacions sobre el model log��stic per tal d'ajustar-lo
m�es al nostre cas real. Per exemple, suposem el cas en qu�e la poblaci�o t�e creixement log��stic,
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per�o t�e tamb�e una certa immigraci�o o emigraci�o proporcional al nombre d'individus. En aquest
cas el model �es

_N = rN (1�
N

K
)� EN;

amb E > 0 i on el signe l'agafem positiu o negatiu segons si tenim immigraci�o o emigraci�o
respectivament. Per exemple, si la unitat de temps �es un dia i N representa la quantitat de
peixos d'un llac o d'un viver, suposant que la pesca di�aria �es d'1 de cada 100, llavors E = 0:01
amb el signe negatiu.

Una altra adaptaci�o senzilla �es pensar que el nivell de saturaci�o K vari�� al llarg del temps,
�es a dir que tinguem K(t); llavors

_N (t) = rN (t)(1�
N (t)

K(t)
);

ja que podem trobar per exemple que la capacitat m�axima depengui d'algun factor com la
temperatura, o la llum del sol, que al seu temps pot dependre de les estacions de l'any. . . .

Fixem-nos que tots els casos que hem vist, llevat del que K = K(t), s�on models del tipus

_N = f(N );

�es a dir el creixement o el decreixement nom�es dep�en del nombre d'individus.
Per a aquests casos fer el retrat de fase �es molt f�acil, ja que en els punts on f(N ) > 0 es t�e

creixement, els punts on f(N ) = 0 s�on punts d'equilibri i on f(N ) < 0 es t�e decreixement. La
�gura 4.2 representa qualitativament el cas de creixement log��stic i un altre cas pel qual, si la
poblaci�o no arriba a un cert nivell m��nim N1, es produeix l'extinci�o.

�N

N

f(N )

f(N )

KN1

K

j j j

j j

0 N1 K

0 K

Figura 4.2: Retrats de fase per a models unidimensionals del tipus _N = f(N ).
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4.3 Calibratge d'un model log��stic

En aquesta secci�o donarem un exemple real de com es pot calibrar un model log��stic usant el
m�etode de m��nims quadrats.

El model que anem a calibrar estudia els peatges d'autopistes. Aqu�� nom�es donarem les
dades necess�aries i calibrarem un exemple. El lector interessat en aquest tema pot consultar
[7].

Les autopistes s�on eixos de comunicaci�o que normalment discorren paral�lelament a d'altres
carreteres. Els vehicles que entren a l'autopista de peatge paguen a canvi d'un servei com pot
ser la comoditat o el guany de temps. El peatge podem considerar que �es el factor determinant
a � que un cotxe utilitzi o no l'autopista. Si el peatge �es car entraran pocs cotxes mentre que
si �es barat n'entraran molts. El tant per cent de cotxes que usa l'autopista podem modelar-lo
per una corba log��stica respecte del peatge.

Recordem que la soluci�o del model log��stic �es donada per l'equaci�o

N (t) =
K

1 + Ce�rt
: (4.1)

En el cas que ens ocupa, la N representar�a el tant per u de cotxes que usen l'autopista i la t el
preu del peatge. Canviarem els seus noms per P i � , respectivament.

Notem que com que P representa un tant per u, el valor K, que �es el nivell de saturaci�o de
la corba log��stica, val 1, i per tant en el nostre cas (4.1) s'escriu com

P (� ) =
1

1 + ea+b�
; (4.2)

on hem canviat r per �b i la constant C per ea, essent a i b els par�ametres de la corba log��stica
que hem de trobar.

A � d'estudiar el comportament dels vehicles a l'hora d'entrar o no a l'autopista, s'han
seleccionat a tot l'estat espanyol 16 trams d'autopista en qu�e la carretera que discorre paral�lela
representi una alternativa acceptable.

Els trams i les seves alternatives estan representats a la taula 4.1.
Mitjan�cant estacions d'aforament adequades es prenen mesures a les carreteres alternatives

a � de poder estimar el nombre de cotxes que podent passar per l'autopista opten per la via
alternativa. La taula 4.2 mostra les mesures preses quant a intensitat mitjana di�aria de tr�ansit
pels trams d'autopista i pel seus tra�cats alternatius de la taula 4.1 durant l'any 1990. Tamb�e,
la mateixa taula, d�ona la tarifa mitjana de peatge de cada tram mesurada en pessetes per
quil�ometre en el mateix any. Els resultats donats corresponen �unicament al cas de vehicles
lleugers.

Les dades de les columnes 4 i 5 de la taula 4.2 s�on les que hem d'usar a � d'ajustar els valors
de a i b de (4.2). Aix��, per exemple, usant el primer tram d'autopista caldria imposar que

0:565 =
1

1 + ea+10:7b
:

En fer aix�o per a les 16 dades de qu�e disposem ens resulta un sistema de 16 equacions amb
nom�es 2 inc�ognites i, per tant, cal buscar la soluci�o en el sentit de m��nims quadrats.

Els m�etodes d'aproximaci�o per m��nims quadrats es poden trobar comentats en els cap��tols
dels llibres de c�alcul num�eric dedicats a l'aproximaci�o de funcions. Per exemple, a [1] hi ha una
bona introducci�o a aquest tema.
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Autopista Concessionari Tram Carretera

1 A-1 EUROV�IAS Pancorbo-Miranda N-I
2 A-2 ACESA Bujaraloz-Fraga N-II
3 A-2 ACESA Lleida-Les Borges B. N-II
4 A-4 AUMAR Los Palacios-Las Cabezas N-IV
5 A-7 ACESA Figueres S.-L'Escala N-II
6 A-7 ACESA Cass�a-Lloret N-II
7 A-7 ACESA A. del Ebro-El Vendrell N-340
8 A-7 AUMAR Cambrils-L'Hospitalet N-340
9 A-7 AUMAR Torreblanca-Oropesa N-340
10 A-7 AUMAR Oliva-Ondarra N-332
11 A-8 EUROPISTAS Basauri-Galdakao N-634
12 A-9 AUDASA Pontevedra-S. Moa~na N-550
13 A-19 ACESA Montgat-Alella N-II
14 A-66 AUCALSA Campomanes-Villablino N-630
15 A-68 AVASA Agoncillo-Calahorra N-232
16 A-69 AVASA Gallur-Alag�on N-232

Taula 4.1: Trams d'autopistes usats en el calibratge i les seves alternatives.

IMD Au. IMD Ca. % Au. Preu km
1 7080 5460 56,5 10,7
2 8330 3130 72,7 8,0
3 12070 8700 58,1 8,0
4 7690 5920 56,5 9,8
5 12390 7390 62,6 7,9
6 18270 10580 63,3 8,2
7 23740 9440 71,6 7,4
8 12080 7730 61,0 11,3
9 9110 7840 53,8 11,3
10 9190 10820 45,9 11,2
11 19580 24990 43,9 13,7
12 11250 11440 49,6 10,9
13 41410 41700 49,8 12,3
14 3370 3070 52,3 12,7
15 3240 5020 39,2 13,2
16 5700 6140 48,1 13,2

Taula 4.2: Intensitats mitjanes di�aries de tr�ansit de vehicles lleugers per autopista i carretera

donades en vehicles per dia, i preus mitjans de peatge en pessetes per quil�ometre segons el tram.
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En el cas que ens ocupa nom�es direm que el m�etode de m��nims quadrats s'aplica usualment
en els casos d'ajustos com el que tenim, en qu�e no hi ha una \soluci�o exacta", i serveix per
trobar la \millor soluci�o" en un cert sentit aproximatiu.

En l'exemple que tractem veurem com relacionar el que tenim amb la coneguda regressi�o

lineal, que no �es res m�es que un cas particular del m�etode dels m��nims quadrats. Per aix�o usem
l'equaci�o (4.2) i a��llem el terme a+ b�

a+ b� = ln(
1

P (� )
� 1):

Ara usant els valors de la taula 4.2 per a les parelles (�k; P (� )k), k = 1 : : :16 ens resulta un
sistema lineal sobredeterminat, on a i b no s�on res m�es que els coe�cients de la recta de regressi�o

que ajusta les dades de qu�e disposem.
Si notem per fk = ln( 1

P (�k)
� 1) aleshores els valors de a i b que donen la recta de regressi�o

s'obtenen resolent el sistema lineal 2� 2�
n

Pn

k=1 �kPn

k=1 �k
Pn

k=1 �
2
k

��
a
b

�
=

� Pn

k=1 fkPn

k=1 �kfk

�
;

on, en el nostre cas, n = 16.
Fent els c�alculs corresponents, per al nostre cas obtenim el sistema

�
16:00 169:80
169:80 1871:32

��
a
b

�
=

�
�3:6081424
�27:261649

�
;

la soluci�o del qual resulta ser a = �1:91416 i b = 0:15912 i, per tant, la corba log��stica ajustada
a la pr�actica es pot prendre com

P (� ) =
1

1 + e�1:914+0:159�
:

Hem representat aquesta corba juntament amb els valors que han servit per trobar-la a la
�gura 4.3. Notem que, si mirem el resultat obtingut, quan � = 0, �es a dir, si l'autopista �es de
franc, encara continua passant una petita proporci�o de cotxes per la carretera, la qual cosa �es
natural.

4.4 Models continus versus discrets deterministes

Dins de la modelitzaci�o cont��nua suposem que el proc�es de creixement es fa d'una manera
cont��nua en el temps. Ara b�e hi ha organismes, per exemple, en els quals el proc�es reproductiu
es realitza peri�odicament (per exemple cada any o cada mes) durant un interval molt curt de
temps. Per a aquests casos, ens pot passar que el model log��stic, tal com l'hem formulat, no
sigui adequat sin�o que s'hagi de formular en termes del que s'anomena equacions en difer�encies.

Com que tractar els models donats per equacions en difer�encies no �es el prop�osit d'aquest
llibre, en aquesta secci�o �unicament presentem una pinzellada del que s�on. A � i efecte de mostrar
que poden tenir un comportament qualitatiu molt diferent al del seu \associat" continu, i per
tant en alguns casos ens podem trobar que el nostre model continu no s'ajusti a la realitat,
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��

P (� )

Figura 4.3: La corba log��stica i els valors que han servit per trobar-la. Aquests darrers es troben

situats en el centre dels seus quadrats respectius.

ja que, de fet, l'haur��em d'haver formulat en termes d'un model discret determinista usant
equacions en difer�encies.

Si, tal com apunt�avem en el cap��tol inicial d'aquesta part, les equacions diferencials s�on equa-
cions on la incognita �es una funci�o, les equacions en difer�encies s�on equacions on les incognites
s�on successions.

Suposem que la periodicitat de canvi de la nostra poblaci�o �es de �t unitats de temps que
estem usant. Per tant la poblaci�o passa discretament pels valors

N0 = N (0);
N1 = N (�t);
N2 = N (2�t);
: : : ;
Nn = N (n�t);

: : :

On Nj = N (j�t) representar�a la poblaci�o durant el j-�e interval de temps que dura �t.

En un model discret (equaci�o en difer�encies), el que volem �es relacionar un N (i�t) amb
altres N (j�t). Usualment �es el N ((n + 1)�t) amb el N (n�t). Per exemple, a partir de
l'equaci�o log��stica, podem obtenir un model discret aproximant la derivada _N (t) amb quocient
incremental

_N (t) �
N (t+�t)� N (t)

�t
:
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Aleshores, usant aquesta aproximaci�o i avaluant la funci�o N (t) del model log��stic als instants
de temps t = n�t, obtenim

N ((n + 1)�t) = N (n�t) + rN (n�t)(1�
N (n�t)

K
)�t;

que, usant la simpli�caci�o de notaci�o Nn = N (n�t), resulta

Nn+1 = Nn + rNn(1 �
Nn

K
)�t: (4.3)

�Es a dir que el nombre d'individus de la generaci�o n+1 �es el nombre d'individus de la generaci�o

n m�es el terme rNn(1�
Nn)
K

)�t.

Ara veurem que la \versi�o cont��nua" i la \versi�o discreta" del model log��stic poden donar
resultats molt distints ja des del punt de vista qualitatiu.

Observem en primer lloc que la successi�o Nn � K �es soluci�o del model discret, ja que
Nn = K, per a n = 0; 1; 2 : : :, i per tant K �es un punt d'equilibri. Linealitzem l'equaci�o al
voltant de K. Farem per a aix�o el canvi de variable

un = Nn �K;

�es a dir, la successi�o un mesura el que s'aparta la succesi�o Nn del punt d'equilibri K a mesura
que n tendeix a in�nit.

Aix��, si donada una desviaci�o inicial petita u0 = N0 �K tenim que limn!1 un = 0, direm
que K �es asimpt�oticament estable tal com passava en el model log��stic continu, ja que petits
canvis respecte de la posici�o d'equilibri a la llarga s'esmorteeixen i es torna a l'equilibri.

Si substitu��m l'expressi�o Nn = un +K a l'equaci�o en difer�encies per Nn de l'equaci�o (4.3),
obtenim la seg�uent equaci�o en difer�encies per a un:

un+1 = un �
r�t

K
un(un +K);

que, si la linialitzem (el que equival a pensar intuitivament que si un �es \petit" podem despreciar
els termes en u2n), ens porta a l'equaci�o en difer�encies lineal

un+1 = un(1� r�t);

de la qual es pot demostrar que essencialment t�e el mateix comportament qualitatiu que la no
linealitzada (4.3).

Aquesta equaci�o es pot resoldre f�acilment ja que

u1 = u0(1� r�t)

u2 = u1(1� r�t) = u0(1 � r�t)2

u3 = u2(1� r�t) = u0(1 � r�t)3

i per tant, en general,
un = u0(1� r�t)n:
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Amb la qual cosa un tendeix a zero si i nom�es si j1� r�tj < 1, �es a dir, si 0 < r�t < 2.

Si r�t > 2, la poblaci�o no torna a l'equilibri, la qual cosa contrasta amb el model continu on
K era asimpt�oticament estable. Tenim per tant que el model discret �es sensible al creixement

per c�apita r per�o tamb�e a l'interval de temps �t entre les reproduccions; segons el valor del seu
producte es t�e una evoluci�o o una altra. D'aquest fet, aparentment simple, en poden derivar
comportaments molt complicats.

En aquest sentit caldria esmentar tamb�e que, si r�t = 2, aleshores l'aproximaci�o lineal no
serveix per veure l'estabilitat o la inestabilitat i els termes d'ordre superior no es poden ser
negligir.

Finalment notem que, si �t �es petit, els resultats qualitatius obtinguts pel model discret i
pel continu s�on molt semblants. Aix�o �es d'esperar ja que, si �t es petit, el quocient incremental
aproxima b�e la derivada _N . De fet, si ens hi �xem, l'equaci�o en difer�encies obtinguda a partir de
l'equaci�o diferencial usant aquest fet, no �es altra cosa que el que ens d�ona l'algorisme d'integraci�o
del m�etode d'Euler amb pas h = �t.

Si el valor de �t �es gran, i no t�e sentit aproximar les derivades del que seria un model
continu per quocients incrementals, aix�o ve a dir que el model continu no �es adequat al fet que
estem estudiant i, per tant, cal usar un model discret. En aquest cas potser, en lloc d'aproximar
derivades per quocients incrementals i obtenir aix�� un model discret, �es millor raonar en \termes
de generacions". �Es a dir, usar fets de l'estil: \el nombre d'individus de la generaci�o n+ 1 ser�a
els que hi ha a la generaci�o n m�es, menys, . . . ", si b�e l'ajut donat en l'aproximaci�o de derivades
sobre la base de quocients incrementals d'ordre 1 (com el que hem usat) o d'ordre superior1

pot ser molt valu�os.

4.5 Models d'interacci�o senzills

Considerarem en aquest apartat dues poblacions, enteses com sempre de manera general, que
interaccionen de diferents maneres entre elles. El prop�osit �es veure com es pot modelar l'evoluci�o
de les dues poblacions al llarg del temps, usant un model donat per equacions diferencials
ordin�aries. Els exemples que tractem s�on senzills i nom�es donem els trets generals del que
podr��em dir \l'esquelet del model" d'alguns \casos esterotips". En aplicacions concretes, igual
que en la secci�o anterior per al model log��stic, segurament caldr�a afegir algun terme o modi�car
alguns coe�cients i fer-los funci�o del temps o potser funci�o de les mateixes poblacions.

Tamb�e pot donar-se el cas que el que estem estudiant no es comporti com un cas tipus dels
que presentem sin�o que tingui trets comuns a uns quants d'ells. �Es clar que tamb�e de manera
an�aloga, es poden considerar interaccions entre m�es de dues poblacions.

En tots aquests exemples notarem amb N1(t) el nombre d'individus, la densitat o qualsevol
magnitud que mesurem, referida a la poblaci�o P1 a l'instant t, ho farem i an�alogament amb
N2(t) per a la poblaci�o P2.

Presentem a continuaci�o alguns exemples senzills d'interacci�o.

1Per exemple, una aproximaci�o de segon ordre de f 0(x) �es f(x+h)�f(x�h)
2h si h �es petit.
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4.5.1 Exemple 1. Depredador-Presa

El nom d'aquest model (i d'algun altre que veurem) �es degut al fet que inicialment es van
utilitzar per estudiar situacions ecol�ogiques. Podr��em dir que la poblaci�o P1 corresponia a
l'herv��vor (presa) i la P2 al carn��vor (depredador). Nosaltres, per�o, encara que continuarem
usant paraules relacionades amb la biologia, les interpretarem de manera general. Aix��, el fet
essencial �es que P2 necessita de P1 per existir i augmentar, mentre que P1 subsisteix i augmenta

per si sol usant recursos que t�e de manera su�cient en el seu entorn.

En aquest model fem les hip�otesis seg�uents:

- La poblaci�o P1 s'alimenta de reserves il�limitades d'aliment i rep el nom de presa.

- La poblaci�o P2 s'alimenta fonamentalment de P1 i rep el nom de depredador.

- Si hi ha prou exist�encies de P1, P2 incrementa en nombre. En cas contrari, disminueix.

- Si P1 es troba a��llat, sense que P2 hi pugui accedir, la poblaci�o P1 creix log��sticament.

- Si deixem P2 a��llat, sense acc�es a P1, la poblaci�o P2 decreix segons la llei malthusiana.

- Com �es natural, la pres�encia m�utua (la interacci�o) ha de fer augmentar la poblaci�o P2
i fer disminuir la de P1.

- Per modelar la interacci�o, experimentalment s'ha provat que �es e�cient suposar que els
encontres entre les dues esp�ecies succeeixen a causa d'una mena de \recerca i fugida",
que �es proporcional a la quantitat de maneres en que es poden trobar P1 i P2. Es a
dir, proporcional a N1N2.

Tenint en compte tot aix�o obtenim el model seg�uent:

�
_N1 = rN1(1�

N1

K
)� �N1N2;

_N2 = �cN2 + �N1N2;

on r, K, �, c i � s�on constants positives.

�Es f�acil recon�eixer tot el que hem anat dient en els termes d'aquest model: el creixement
log��stic a ritme r i saturaci�o K per a P1; el decreixement malthusi�a a ritme c per a P2; �nalment
els termes d'interacci�o, positiu per a P2 i negatiu per a P1, cadascun d'ells amb el seu grau
d'apro�tament � i �. El coe�cient � usualment es diu e�ci�encia de captura pel depredador, ja
que ve a ser un tant per u del pro�t que treu de cada captura per unitat de temps.

Aquest model suposa l'h�abitat tancat, sense factors externs. A la pr�actica poden donar-se
fets m�es complicats, com per exemple que les preses s'amaguin b�e dels depredadors, que els
depredadors a m�es mengin d'altres coses, o que la presa no disposi de quantitats il�limitades
d'aliment. Tot aix�o es pot anar afegint al nostre model. Per�o moltes vegades el que �es realment
important �es saber trobar un model, com m�es senzill millor, que s'apropi al m�axim a all�o que
realment succeeix.
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4.5.2 Exemple 2. Competici�o

En aquest model considerem els fets seg�uents:

- Les dues poblacions, P1 i P2, lluiten per la mateixa font d'alimentaci�o.

- Si una esp�ecie est�a a��llada de l'altra, t�e creixement log��stic.

- La interacci�o, que modelem igual que per al cas depredador-presa, interfereix a les
dues esp�ecies i per tant es negativa per a totes dues.

Tenint en compte tot aix�o obtenim el model seg�uent:

�
_N1 = rN1(1�

N1

K
)� �N1N2;

_N2 = sN2(1�
N2

L
)� �N1N2;

on r, K, �, s, L i � s�on constants positives.

Les constants � i � representen ara relacions competitives d'avantatge per c�apita d'una
esp�ecie sobre l'altra. Si � > � direm que P1 �es un competidor m�es e�cient que P2, i a l'inrev�es
si � > �.

4.5.3 Exemple 3. Combats

En aquest model considerem els fets seg�uents:

- Suposem que P1 i P2 s�on dues forces militars oposades en situaci�o de guerrilla.

- Suposem que les forces estan a��llades, sense refor�cos.

- De manera semblant a l'exemple 1, les p�erdues a cada b�andol es donen en proporci�o
al nombre d'encontres.

- A m�es, a cada b�andol hi ha p�erdues internes degudes per exemple a accidents o deser-
cions, que suposarem en proporci�o a la quantitat de tropa.

Tenint en compte tot aix�o obtenim el model seg�uent:

�
_N1 = �aN1 � �N1N2;
_N2 = �bN2 � �N1N2;

on a, b, �, i � s�on constants positives.

Si hi haguessin refor�cos de tropes constats per unitat de temps, caldria afegir aquests termes
a les equacions i sumar una quantitat constant a l'equaci�o corresponent.

Si el que hi ha �es un reclutament espor�adic en un instant de temps donat, per modelar-lo
convenientment far��em la integraci�o de la traject�oria partint de la situaci�o inicial �ns a arribar
a aquest instant de temps. Llavors modi�car��em P1 o P2 afegint-hi el refor�c i continuar��em
la integraci�o amb el mateix model que ten��em anteriorment. �Es a dir, s'observaria un salt en
la traject�oria, ja que de fet hem saltat d'una primera traject�oria, donada per les condicions
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inicials, a una altra que t�e com a condicions inicials el resultat de la integraci�o de la primera
m�es els refor�cos que han tingut les tropes.

Si b�e la interaci�o entre guerrilles es modela de manera semblant al cas depredador-presa, ja
que el proc�es de \recerca i fugida" �es semblant, en cas d'un combat entre ex�ercits convencionals,
en el qual podem suposar que les dues forces es veuen o si m�es no \escombren" tota una
localitzaci�o, les p�erdues degudes a l'enemic s�on proporcionals a la for�ca que t�e i, per tant, el
model m�es senzill �es �

_N1 = �aN1 � �N2;
_N2 = �bN2 � �N1:

4.5.4 An�alisi de l'evoluci�o

Abans de tractar alguns dels models anteriors amb m�es detall, farem uns breus comentaris
qualitatius sobre el seu comportament.

Tots els exemples que hem presentat s�on un cas especial de l'anomenat model quadr�atic:

�
_N1 = N1(a1N1 + b1N2 + d1);
_N2 = N2(a2N1 + b2N2 + d2);

del qual, malgrat la seva senzillesa, �es molt dif��cil dir el que passa en general. Ara b�e, hi ha un
fet i una conseq�u�encia important per al dibuix del seu retrat de fase:

Els eixos N1 = 0 i N2 = 0 s�on invariants, ja que les condicions N1 = 0 i N2 = 0
impliquen _N1 = 0 i _N2 = 0 respectivament.

A causa de la unicitat de solucions, com que les �orbites no es poden creuar, si una
soluci�o comen�ca al quadrant positiu (N1 � 0 i N2 � 0) es mantindr�a sempre al mateix
quadrant positiu. Es diu que aquest quadrant �es invariant per al ux.

Com a exemple, farem una petita an�alisi del model de competici�o utilitzant isoclines. Pro-
posem el lector que faci an�alisis semblants amb altres models.

Recordem que el model de competici�o �es

�
_N1 = rN1(1�

N1

K
)� �N1N2;

_N2 = sN2(1�
N2

L
)� �N1N2:

Per al que podr��em anomenar el \cas gen�eric" tenim d'entrada tres punts d'equilibri, que,
recordem, s�on els llocs on el camp s'anul�la (�es a dir, _N1 = _N2 = 0). S�on

�
0
0

�
;

�
K
0

�
;

�
0
L

�
:

A m�es podem tenir el �
�N1
�N2

�
;



Alguns models donats per equacions diferencials ordin�aries 115

on �N1 i �N2 s�on solucions del sistema lineal

�N1 =
s

�
�

s

�L
�N2;

�N2 =
r

�
�

r

�K
�N1;

en el cas que els dos valors, �N1 i �N2, resultin positius; ja que normalment un valor de poblaci�o
negatiu no t�e sentit.

Els llocs on el camp �es vertical, �es a dir, on no hi ha component horitzontal i per tant
s'obtenen fent _N1 = 0, i els llocs on el camp �es horitzontal, �es a dir, on no hi ha component
vertical i per tant s'obtenen fent _N2 = 0, s�on les corbes que anomenem isoclines2 i que en
aquest cas s�on rectes, ja que si fem _N1 = 0 obtenim

N1(r �
r

K
N1 � �N2) = 0;

d'on queda N1 = 0, o b�e N2 =
�r
�K

N1 +
r
�
.

Mentre que, si fem _N2 = 0, obtenim

N2(s�
s

L
N2 � �N1) = 0;

que d�ona N2 = 0 o b�e N2 = ��L

s
N1 + L.

Per tant, a part dels eixos, resulten dues rectes m�es, i all�a on es creuen tenim el punt
d'equilibri donat per �N1 i �N2 (ja que s'anul�len les components tant vertical com horitzontal del
camp); la seva posici�o relativa de les quals pot prendre una de les quatre formes indicades a la
�gura 4.4

En fer els retrats de fase cal tenir en compte que, quan una �orbita talla una d'aquestes rectes
isoclines, ho fa paral�lelament a l'eix N1 si talla a _N2 = 0, o paral�lelament a l'eix N2 si talla a
_N1 = 0.

Si, per exemple, considerem el cas superior dret de la �gura 4.4 veiem que:

- Si N2 = 0 (�es a dir, ens situem a l'eix N1), tenim creixement log��stic asimpt�otic a K.

- Si N1 = 0 (�es a dir, ens situem a l'eix N2), tenim creixement log��stic asimpt�otic a L.

- Quan una isoclina talla un dels eixos, i el punt de tall no �es un punt d'equilibri, per
continu��tat, el sentit del camp en els punts de la isoclina propers a l'eix ha de ser el
mateix que el que t�e a l'eix.

- El sentit del camp en una isoclina sempre �es horitzontal o vertical. De fet, per�o,
quan ens acostem al punt d'equilibri, el seu m�odul es va fent petit, s'anul�la en el punt
d'equilibri i, per altra banda haur�a canviat de sentit ja que haur�a passat per un zero
simple de _N1 o de _N2.

2De fet les isoclines es de�neixen com les corbes on el camp t�e un pendent constant i poden servir per fer
un bon esb�os del retrat de fase. En el nostre cas, per�o, nom�es considerarem els llocs geom�etrics on el camp �es
vertical o horitzontal.
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Figura 4.4: Possibilitats de les rectes isoclines en els models quadr�atics.

- Si els dos darrers punts no han quedat clars, podem indicar que a causa de les isoclines,
el quadrant positiu queda dividit en quatre parts, cadascuna de les quals t�e associat
un signe per a les components _N1 i _N2. Aquest fet ens determina tamb�e la direcci�o i
el sentit de les �orbites.

Les consideracions anteriors permeten dibuixar el retrat de fase aproximatiu de la �gura 4.5.

4.6 Estudi anal��tic d'alguns models

En aquesta secci�o tractarem de l'estudi d'alguns models que, malgrat la seva simplicitat,
s'ajusten b�e al seu prop�osit. Alguns d'ells queden compresos en la secci�o anterior, per�o ara
els adaptarem a fets concrets i en dedu��rem algunes consequ�encies anal��tiques. Es a dir, troba-
rem algunes de les seves propietats sense fer exploracions de tipus num�eric amb els integradors
vistos al cap��tol 3.

L'esperit d'aquesta secci�o �es que el lector vegi essencialment com es poden modelar diferentes
interaccions i que, un cop obtingut el model, de vegades �es possible, i a m�es molt pro�t�os, un
estudi anal��tic que ens doni propietats m�es generals que les obtingudes usant un integrador
num�eric.

4.6.1 Despla�cament del punt d'equilibri en un model depredador-presa

El fen�omen que ara presentarem t�e el seu origen a la Primera Guerra Mundial. Durant la d�ecada
de 1920, un bi�oleg itali�a anomenat Umberto d'Ancona estudiava els diferents tipus de peix del
mar Mediterrani i les seves interaccions. Es va adonar que, durant el temps de guerra, els
percentatges de peix dolent (en general peixos depredadors del Mediterrani que no es compren
per al consum) respecte de peix bo (el peix que es ven al mercat) havia augmentat de manera
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L
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Figura 4.5: Esb�os d'un retrat de fase del model de competici�o.

considerable. En particular el tant per cent de peix dolent al port itali�a de Fiume durant els
anys 1914-1923 �es el seg�uent,

1914 1915 1916 1917 1918
11.9% 21.4% 22.1% 21.2% 36.4%
1919 1920 1921 1922 1923
27.3% 16.0% 15.9% 14.8% 10.7%

Per d'Ancona era clar que la ra�o era deguda a la gran reducci�o de pesca durant els anys de
guerra, per�o no hi trobava l'explicaci�o l�ogica.

Si b�e a causa de la disminuci�o de ota pesquera els depredadors tenien molt m�es menjar
al seu abast, tamb�e hi havia d'haver al mateix temps molts m�es peixos bons. En una primera
visi�o intu��tiva no s'explica per qu�e la pesca bene�cia percentualment m�es als peixos bons que
als dolents. Es trobava davant d'un problema interessant ja no solament des del punt de vista
biol�ogic sin�o tamb�e industrial.

Un cop esgotades, sense �exit, totes les possibles explicacions biol�ogiques, va portar el pro-
blema al matem�atic itali�a Vito Volterra, el qual el va formular en termes del que hem anomenat
un model depredador-presa. Volterra va fer les hip�otesis seg�uents:

- La poblaci�o total de peix a l'instant t, la suposem dividida en dos grups. Els peixos
bons per al consum, N1(t), i els que no ho s�on, N2(t).

- S'escau que els peixos dolents per al consum s�on generalment els depredadors que
s'alimenten de peix bo, i els bons s�on les preses, que no s'alimenten de peix.
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- Els peixos bons no tenen compet�encia entre ells, ja que la seva font d'aliment, el mar,
la considerem prou abundant, i la seva distribuci�o no �es gaire densa. Per tant podem
pensar que creixen segons la llei malthusiana. (O si m�es no tenen creixement log��stic,
per�o donada la seva poca densitat sempre es troben en \la part malthusiana" d'aquest
creixement.)

- El nombre de contactes entre les dues esp�ecies �es proporcional al producte d'individus
de cada esp�ecie, tal com hav��em indicat en el model depredador-presa general. A m�es,
el contacte �es positiu per al depredador i negatiu per a la presa.

- El creixement del depredador, de fet, �unicament �es fruit dels encontres amb les preses.

- La mort del les preses, de fet, �unicament �es fruit d'encontres amb els depredadors.
Mentre que els depredadors moren de manera natural i proporcional al seu nombre.

Amb totes aquestes hip�otesis, Volterra va obtenir el sistema d'equacions seg�uent, que ens modela
la interacci�o entre les dues classes de peixos quan no hi ha pesca,

�
dN1

dt
= aN1 � bN1N2;

dN2

dt
= �cN2 + dN1N2;

on a, b, c i d s�on constants positives.

El que farem a continuaci�o �es estudiar algunes de les propietats d'aquest model i veure com
hi inueix la pesca.

En primer lloc observem que, en el retrat de fase d'aquest model, els eixos N1 = 0 i N2 = 0
s�on invariants i, per tant, tota �orbita que comenci en el primer quadrant hi roman per sempre
m�es. De fet, si N2 = 0, ens queda per la primera equaci�o _N1 = aN1, que com sabem t�e per
soluci�o N1(t) = N1(0)eat; si N1 = 0, de la segona equaci�o tenim N2(t) = N2(0)e�ct, cosa que
ens d�ona les traject�ories dels eixos parametritzades expl��citament pel temps.

El nostre model t�e dos punts d'equilibri que s'obtenen resolent, com sempre, el sistema
d'equacions, _N1 = 0 i _N2 = 0. Els que obtenim s�on (0; 0) i (c=d; a=b).

Si dividim les dues equacions del model, resulta l'equaci�o diferencial

dN2

dN1
=
�cN2 + dN1N2

aN1 � bN1N2
;

la qual, traient N2 factor com�u al numerador del costat dret i N1 al denominador del mateix
costat, resulta que �es de variables separades:

a � bN2

N2
dN2 =

�c+ dN1

N1
dN1;

�es a dir,

(
a

N2
� b)dN2 = (

�c

N1
+ d)dN1;

i per tant, integrant els dos costats respecte de les seves respectives variables, ens queda

a lnN2 � bN2 + c lnN1 � dN1 = C;
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on C �es una constant arbitr�aria.
Finalment prenent exponencials resulta

Na
2

ebN2

N c
1

edN1

= K;

on K = expC.

Fixem-nos que si considerem la funci�o de dues variables

F (N1; N2) =
Na
2

ebN2

N c
1

edN1

;

la relaci�o que tenim, F (N1; N2) = K, �es el tall de la gr�a�ca de la funci�o F amb el nivell K. Per
aix�o es diu que en variar K s'obtenen les corbes de nivell de la funci�o F .

Usant t�ecniques de c�alcul in�nitesimal es pot veure que, donat un valor de K > 0, si hi ha
parelles (N1; N2) que satisfan la relaci�o anterior, formen una corba tancada (vegeu [3] o [4]).
�Es a dir, podem pensar que la gr�a�ca de F (N1; N2) �es com \la superf��cie d'una muntanya". Si
la tallem per un pla proper a la base surten corbes tancades. Aquestes corbes es van fent m�es
petites a mesura que tallem per un nivell m�es proper al cim. Finalment, quan tallem per un
pla que toca nom�es el cim, s'obt�e un sol punt. Mentre que per a talls a al�cades superiors a les
del cim no s'obt�e res. En el cas concret que ens ocupa es t�e que si

K = �K =
(a=b)a

ea
(c=d)c

ec
;

aleshores tenim un sol punt. Si K > �K no s'obt�e res, i si K < �K s'obt�e una corba tancada.

Resulta doncs que la funci�o F (N1; N2) es comporta de la mateixa manera que el radi quan
integrem el sistema d'equacions donat per cercle de la p�agina 98. F (N1; N2) �es una integral
primera pel nostre sistema depredador-presa. Les �orbites soluci�o han d'estar contingudes en
una corba de nivell, o b�e ser el punt d'equilibri.

Una corba de nivell, en aquest cas, nom�es pot contenir una �orbita ja que, si n'hi hagu�es
m�es, for�cosament hauria de contenir tamb�e algun punt d'equilibri. La qual cosa no �es possible
pel fet que el punt (c=d; a=b) �es l'�unic punt d'equilibri del sistema tret del (0; 0).

Si les corbes de nivell de F del nostre exemple nom�es poden contenir una �orbita soluci�o del
sistema, resulta que les corbes de nivell s�on les �orbites del retrat de fase del sistema. Nom�es
cal inspeccionar el sentit del camp en un punt o mirar el camp en els eixos per saber la manera
en qu�e es recorren les traject�ories. Obtenim aix�� el retrat de fase representat a la �gura 4.6.

A les �orbites que formen una corba tancada se'ls diu �orbites peri�odiques. Una �orbita
peri�odica t�e la propietat que, donada una condici�o inicial damunt d'ella en un temps t0 qualse-
vol, (N1(t0); N2(t0)), existeix un cert valor de temps, T , tal que passat aquest valor es torna a
ser en el mateix punt que per al temps t0. �Es a dir,

(N1(t0 + T ); N2(t0 + T )) = (N1(t0); N2(t0)):

El m��nim valor de temps T que compleix aquesta relaci�o s'anomena el per��ode de l'�orbita.

Tornant a l'estudi del model, notem que els valors donats per D'Ancona corresponen a una
determinada mitjana de depredadors i de preses mesurats al llarg d'un any. Cal trobar les
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�N1

N2

c=d

a=b

Figura 4.6: Representaci�o qualitativa de les corbes de nivell que coincideixen amb les �orbites

del model desenvolupat per Volterra.

mitjanes de cada esp�ecie en el model proposat per Volterra. Per aix�o ens cal de�nir el que s�on
els valors mitjans damunt d'una �orbita peri�odica.

Suposem que (x(t); y(t)) �es una soluci�o peri�odica de per��ode T , d'un model

�
_x = f(x; y);
_y = g(x; y):

Es de�neix el valor mitj�a de x, que notarem amb �x com a

�x =
1

T

Z T

0
x(t)dt:

La de�nici�o de mitjana t�e un signi�cat intu��tiu ben clar ja que

Z T

0

x(t)dt

�es l'�area que la gr�a�ca de la funci�o x(t) deixa entre ella i l'eix d'abscisses en exactament un
per��ode3. El valor �x es calcula de manera que �xT resulti el valor d'aquesta �area. Per tant, el
valor mitj�a �x �es l'al�cada que t�e un rectangle de base (0; T ) i de la mateixa �area que la deixada
per la funci�o (vegeu la �gura 4.7).

3�Es un exercici senzill de c�alcul in�nitesimal veure que la mitjana �x no dep�en de l'interval d'integraci�o, sempre

que sigui un per�iode complet. �Es a dir,
R T
0

x(t)dt =
R T+a
a

x(t)dt per a qualsevol nombre real a.
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�t

x(t)

T

�x

Figura 4.7: El valor �x correspon la mitjana de la funci�o x(t) de 0 a T . L'�area del rectangle

(T; 0)� (0; �x) �es la mateixa que hi ha entre l'eix d'abscisses i la funci�o x(t) per t 2 (0; T ).

�Es clar que una de�nici�o an�aloga es t�e per a la mitjana de y, �y, o de qualsevol altra variable
que pugui tenir associada l'�orbita peri�odica.

Vegem que en el nostre cas particular tenim que per a qualsevol �orbita peri�odica

�N1 =
c

d
i que �N2 =

a

b
:

�Es a dir, que els valors mitjans damunt d'una �orbita peri�odica qualsevol del nostre model,
coincideixen amb les coordenades del punt d'equilibri que hi ha al seu interior.

Per aix�o comencem agafant la primera equaci�o del nostre model,

dN1

dt
= aN1 � bN1N2:

Dividim els dos costats per N1(t) i el resultat l'integrem des de 0 �ns a T :

Z T

0

_N1(t)

N1(t)
=

Z T

0

(a � bN2(t))dt:

Ara, per al primer membre d'aquesta equaci�o tenim

Z T

0

_N1(t)

N1(t)
= lnN1(T )� lnN1(0);

per�o, com que les �orbites s�on peri�odiques de per��ode T , resulta que N1(T ) = N1(0) i per tant
s'obt�e que aquest primer membre �es 0.
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Tenint en compte aix�o, del segon membre obtenim

Z T

0

bN2(t)dt =

Z T

0

adt = aT;

d'on, traient la constant b fora de la integral i dividint la igualtat resultant per bT , s'arriba a
�N2 = a=b, aplicant la de�nici�o de mitjana de N2.

Passa el mateix amb la segona de les equacions del model. Dividint-la per N2(t) i procedint
com en els par�agrafs anteriors, s'obt�e �N1 = c=d.

Ara a introduirem la pesca en el nostre model. Suposarem que els vaixells de pesca surten
a pescar amb xarxa i per tant agafen peixos bons i dolents a un ritme proporcional a la seva
pres�encia. Tindrem, doncs, que la pesca fa decr�eixer la poblaci�o de peixos bons a un ritme
�N1(t) i la de dolents a un ritme �N2(t), on la constant � reecteix la intensitat de pesca que
s'est�a duent a terme. �Es a dir, � est�a essencialment relacionat amb el nombre de vaixells que
surten a pescar i amb el monbre de xarxes que cada dia es llancen a l'aigua.

S'obt�e d'aquesta manera el seg�uent model que t�e en compte la pesca:

�
dN1

dt
= aN1 � bN1N2 � �N1;

N2

dt
= �cN2 + dN1N2 � �N2;

i que podem escriure com

�
dN1

dt
= (a� �)N1 � bN1N2;

N2

dt
= �(c+ �)N2 + dN1N2:

Per tant, si � �es petit, �es a dir, si hi ha un ritme moderat de pesca, es t�e que a � � > 0
i, qualitativament, aquest model �es el mateix que el que tenim inicialment sense pesca. Les
constants a i c, positives, del model inicial, han estat substitu��des respectivament per a � � i
c+ � que continuen essent positives si � �es prou petit.

Si la pesca no �es moderada, � �es gran, i per tant es pot donar el cas que, a � � < 0, la
qual cosa portaria al fet que la poblaci�o, N1, decreixeria sempre en el temps �ns a desapar�eixer
(ja que la seva derivada seria sempre negativa) i com a consequ�encia desapareixeria tamb�e el
depredador N2.

Suposant doncs que a � � > 0, podem aplicar tot el que hem obtingut pel model que no
considerava la pesca. En particular les mitjanes de N1 i de N2, quan hi ha un ritme de pesca
�, coincidiran amb el punt d'equilibri que ara resulta ser

�N1 =
c+ �

d
; �N2 =

a� �

b
:

Aix�o explica el que va observar D'Ancona ja que, en mitjana (que �es el que observava
D'Ancona per a cada any), un ritme de pesca, �, prou moderat per no canviar qualitativament
l'evoluci�o del sistema �es m�es bene�ci�os per als peixos bons que per als dolents.

La mitjana de peixos dolents sense haver-hi pesca �es de a=b, mentre que amb un ritme � de
pesca aquesta mitjana passa a ser de (a� �)=b. An�alogament, la mitjana de peixos bons passa
de c=d sense pesca a (c + �)=d quan hi ha un ritme moderat de pesca.
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El resultat �es que un ritme moderat de pesca �es m�es bene�ci�os per als peixos bons que per
als dolents. Aquest fet biol�ogic de despla�cament del punt d'equilibri �es conegut com el principi
de Volterra i ens explica matem�aticament el perqu�e de les observacions de D'Ancona.

El principi de Volterra t�e aplicacions molt clares a l'hora de saber si podem intervenir en un
ecosistema o no. Tamb�e hi ha casos per als quals no s'obtenen uns resultats tan satisfactoris des
del punt de vista pr�actic, com passa en el cas dels peixos del Mediterrani que acavem d'analitzar.
Una prova d'aix�o s�on els resultats que es poden obtenir en el tractament de plagues d'insectes;
i com a con�rmaci�o es t�e que durant l'any 1868 es va introduir als Estats Units, de manera
accidental, un insecte (Icerya purchasi) provinent d'Austr�alia, que amena�cava, de destru��r la
ind�ustria c��trica del pa��s. A Austr�alia aquest insecte t�e un altre insecte escarabat associat
(Novius cardinalis), que �es el seu depredador natural i que mant�e l'equilibri.

Com que als Estats Units el depredador natural no existia, l'insecte introdu��t creixia a ritme
malthusi�a. Per la qual cosa es va haver d'introduir l'escarabat depredador i aquest va reduir
els insectes dolents a un nivell acceptable.

M�es tard, quan es va descobrir el DDT per a tractar plagues d'insectes, el resultat va ser
que, d'acord amb el principi de Volterra, va cr�eixer la poblaci�o d'insectes dolents i va decr�eixer
la de bons. Ja que en aquest cas els insectes dolents s�on les preses i els bons s�on els depredadors.

La consequ�encia �es, doncs, que si l'insecticida no pot acabar amb la plaga d'insectes (arribar
a a� � < 0), pot passar que els resultats no siguin els esperats de la seva aplicaci�o.

4.6.2 Models d'interacci�o per combat

Els models que presentem a continuaci�o tenen el seu origen a la Primera Guerra Mundial i varen
ser introdu��ts per F.W. Lanchester. Estan, en principi, pensats per a competicions que poden
ser des d'una batalla a una guerra. Per�o, com �es natural, tamb�e poden servir per a modelitzar
d'altres competicions o jocs que es desenvolupin d'una manera semblant a la que exposarem.

En els subapartats seg�uents notarem amb N1 i N2 les forces dels dos b�andols que entren en
combat. En principi suposarem que aquestes quantitats estan directament relacionades amb
el nombre d'homes que formen la tropa de cada b�andol. Ara b�e, tamb�e es podria pensar que
representen el potencial ofensiu del seu b�andol, �es a dir, que a m�es de la tropa, d'alguna manera
s'hi mesura tamb�e la quantitat i el tipus d'armament del qual disposen. Notem que, si el
potencial ofensiu quant a armament �es molt semblant, llavors �es plausible el considerar que
N1(t) i N2(t) s�on el nombre de combatents dels respectius b�andols a l'instant t.

Combat convencional

En aquest primer subapartat suposarem els fets seg�uents:

- Tenim dos ex�ercits convencionals N1 i N2.

- Els ex�ercits combaten de manera a��llada, sense refor�cos per part del seus respectius
b�andols.

- Les seves p�erdues operacionals degudes a desercions o b�e a accidents interns s�on ne-
gligibles. Per tant les �uniques p�erdues que t�e cada b�andol s�on les degudes al combat.
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- Cada ex�ercit produeix baixes al seu oponent en proporci�o directa a la capacitat ofensiva
que t�e. Aix�o es justi�ca per la manera d'actuar dels exercits convencionals. Podem
pensar que usen \de manera uniforme" la seva for�ca a � de fer una batuda a la regi�o
on es creu que hi ha l'enemic.

Mitjan�cant aquests fets podem escriure el model d'interacci�o entre dos ex�ercits convencionals:

�
dN1

dt
= �bN2;

dN2

dt
= �cN1:

Els coe�cients constants i positius, b i c, se'ls anomena coe�cients d'efectivitat del seu respectiu
ex�ercit. Aix�� en el nostre cas b �es el coe�cient d'efectivitat de l'ex�ercit N2, mentre que c ho �es
de N1 i v�enen a representar el grau de preparaci�o i habilitat de cada una de les tropes.

Els coe�cients d'efectivitat s�on dif��cils d'estimar sobre tot a priori. Normalment les an�alisis
de les batalles a posteriori, un cop han �nalitzat, en donen els valors d'una manera molt m�es
precisa encara que del tot in�util per a la batalla que ja s'ha acabat. Si no es disposa de cap
altra experi�encia semblant es pot suposar que

b = rN2
pN2

; c = rN1
pN1

;

on la r representa el \ritme de foc" mesurat en trets per combatent i per dia i la p �es la
probabilitat que un tret mati un oponent.

Continuem fent l'an�alisi del nostre model. Per aix�o dividim les dues equacions del model i
obtenim

dN2

dN1
=

cN1

bN2
;

que �es una equaci�o de variables separades que integrada ens d�ona

bN2
2 (t)� cN2

1 (t) = K; (4.4)

on K �es una constant que podem determinar en el moment inicial de la batalla, ja que la relaci�o
N2
2 (t) +N2

1 (t) = K s'ha de complir per a tot t i en particular per a t = 0:

K = bN2
2 (0) � cN2

1 (0):

Aix�o ens permet escriure l'equaci�o (4.4) com

b(N2
2 (t)� N2

2 (0)) = c(N2
1 (t) �N2

1 (0));

la qual cosa �es coneix com la llei dels quadrats de Lanchester o llei hiperb�olica de combat.

Les �orbites del retrat de fase que representen l'evoluci�o de totes les possibles batalles, les
obtenim en dibuixar les gr�a�ques de l'equaci�o (4.4) si varia K. Per aix�o veiem que si K = 0
s'obt�e un parell de rectes, mentre que si K 6= 0 el que s'obt�e s�on hip�erboles.

Donat el signi�cat del nostre model nom�es ens interessen els resultats dins del primer qua-
drant, �es a dir, els que tenen N1 � 0 i N2 � 0. El retrat de fase d'aquest model queda
representat en la �gura 4.8. El sentit de les �orbites es determina f�acilment, ja que com que no
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�N1

N2

p
�K=c

p
K=b

K = 0
K > 0

K < 0

Figura 4.8: Retrat de fase del model de combat convencional. Les �orbites s�on branques

d'hip�erboles.

hi ha refor�cos per part dels b�andols respectius, les funcions N1(t) i N2(t) han de ser mon�otones
decreixents respecte del temps t.

Si avaluant la K a l'instant inicial resulta que K = 0, aleshores aplicant l'equaci�o (4.4) es
t�e que per a tot t

bN2
2 (t) � cN2

1 (t) = 0;

i per tant si de�nim com \guanyar la batalla" el fet d'aniquilar l'ex�ercit enemic, tenim que si
un ex�ercit desapareix tamb�e ho fa l'altre, es a dir, si K = 0 la batalla acabar�a en un empat i
l'�orbita que es segueix �es la representada per la l��nia recta que separa els dos feixos d'hip�erboles
a la �gura 4.8.

En cas que K > 0, mitjan�cant l'equaci�o (4.4) es t�e que per a tot temps, t,

bN2
2 (t) � cN2

1 (t) > 0:

Aix�� doncs, N2 guanyar�a la batalla, ja que sempre bN2
2 (t) > cN2

1 (t), i quan s'arribi al temps
�nal de la batalla, tf , tindrem N1(tf ) = 0 i, per tant, bN2

2 (tf ) = K. El nombre de supervivents

del b�andol N2 ser�a
p
K=b.

Les �orbites de les possibles batalles amb K > 0, que d�onen com a guanyador el b�andol N2,
queden representades a la �gura (4.8) per les hip�erboles que es troben per damunt de la recta
d'empat, obtinguda per a K = 0.

An�alogament, si K < 0 aleshores per a tot t es t�e bN2
2 (t) < cN2

1 (t) i, per tant, N1 ser�a el
b�andol guanyador amb

p
�K=c supervivents.

Com ja hem vist, el valor de K queda determinat en el moment inicial de la batalla i ve
donat per K = bN2

2 (0) � cN2
1 (0). Per tant, si ens posem del costat del b�andol N2, el que ens
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interessar�a ser�a que K sigui positiu, �es a dir,

bN2
2 (0) > cN2

1 (0);

la qual cosa la podem escriure com �
N2(0)

N1(0)

�2
>

c

b
:

Aquesta inequaci�o involucra les relacions N2(0)=N1(0) i c=b per�o la primera hi apareix elevada
al quadrat. Aix�o fa que si b �es el doble de c, l'ex�ercit 2 dobla en for�ca l'ex�ercit 1. Per�o, si
N2 �es el doble de N1, llavors l'ex�ercit 2 quatriplica en forca l'ex�ercit 1. �Es a dir, com que els
coe�cients b i c representen de fet el grau de preparaci�o de cada ex�ercit, la llei dels quadrats de
Lanchester diu que, si un ex�ercit t�e el doble d'homes que el seu contrincant, a aquest li caldr�a
una preparaci�o quatre vegades superior per compensar la batalla.

Finalment, veiem com es pot calcular l'evoluci�o de la batalla en funci�o del temps. Agafem
la primera de les equacions del model i la derivem respecte del temps

d2N1

dt
= �bdN2

dt
:

Si ara usem la segona equaci�o del model per substituir la derivada de N2 que apareix obtenim

d2N1

dt
� bcN1 = 0;

que �es una equaci�o diferencial lineal i homog�enia de segon ordre a coe�cients constants. Tenint
en compte que, per a t = 0, N1 ha de valer N1(0) i que

dN1

dt
(0) = �bN2(0);

es comprova f�acilment que la soluci�o �es

N1(t) = N1(0) cosh
p
bct�

r
b

c
N2(0) sinh

p
bct:

De manera an�aloga es t�e

N2(t) = N2(0) cosh
p
bct � N1(0)p

b=c
sinh

p
bct:

Combat entre guerrilles

De manera semblant al cas d'ex�ercits convencionals tractat a l'exemple anterior, suposarem ara
que tenim dues guerrilles que combaten a��llades, �es a dir, no tenen refor�cos per part dels seus
respectius b�andols. Suposarem a m�es que no tenen p�erdues operacionals. Per tant, les p�erdues
de cada b�andol s�on tamb�e �unicament degudes al combat.

Ara b�e, la manera de combatre de les guerrilles �es molt diferent de la dels ex�ercits. Com
que les gerrilles s�on redu��des i actuen camuadades respecte del seu oponent, podem modelar
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aquest exemple de manera semblant als encontres de recerca i fugida que tenim en el model
depredador presa.

Aix��, si suposem que les guerrilles N1 i N2 es troben dins una regi�o R, donat que romanen
amagades una de l'altra, les baixes en cada b�andol es produiran en el moment dels encontres.
Encontres que s�on proporcionals tant al nombre de combatents de N1 com al de N2.

Tenint en compte aix�o, el model de combat entre dues guerrilles ve donat per�
dN1
dt = �gN1N2;
dN2
dt = �hN1N2;

on les constants positives g i h continuen essent els coe�cients d'efectivitat en el combat per
a N2 i N1 respectivament. Ara b�e, segons Lanchester, les estimacions varien respecte del que
ten��em pel al cas entre dos ex�ercits convencionals. Concretament es proposa que

g = rN2

ArN2

AN1

; i h = rN1

ArN1

AN2

;

on la r �es el mateix que per al combat entre ex�ercits convencionals, per�o la probabilitat, p, de
matar a un oponent s'ha substitu��t per un quocient entre l'�area d'efectivitat d'un tret, Ar , que
de fet �es l'�area d'un guerriller combatent en cobert, i l'�area A ocupada per la guerrilla dins la
regi�o R.

Procedint com en el cas anterior, si dividim les equacions del nostre model s'obt�e

dy

dx
=

h

g
;

que �es tamb�e una equaci�o diferencial de variables separades, i integrada d�ona

gN2(t) � hN1(t) = L;

on L �es una constant arbitr�aria que es pot determinar, tal com passava en el cas de combat
entre ex�ercits convencionals, en el moment inicial de la batalla,

L = gN2(0)� hN1(0):

Aix�o ens porta a la relaci�o

g(N2(t)� N2(0)) = h(N1(t)� N1(0));

coneguda com la llei lineal de combat.

De manera semblant al cas d'ex�ercits convencionals, el valor de L, determinat al principi
de la batalla, decideix el b�andol guanyador. Si L = 0, s'arriba a un empat. Si L > 0, guanya
la guerrilla N2 amb L=g supervivents; mentre que si L < 0, guanya la guerrilla N1 amb �L=h
supervivents.

El dibuix de les traject�ories (rectes) de gN2(t)�hN1(t) = L, en el quadrant N1 > 0, N2 > 0
representa el retrat de fase de totes les possibles batalles i el donem a la �gura 4.9.
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�N1

N2

�L=h

L=g

L = 0

L > 0

L < 0

Figura 4.9: Retrat de fase del model de combat entre guerrilles. Les �orbites s�on rectes.

En aquest cas, si ens posem en el costat N2, ens caldr�a que L > 0 per guanyar la batalla,
�es a dir

N2(0)

N1(0)
>

h

g
;

i per tant en aquest cas la relaci�o entre el nombre d'homes i la d'efectivitats �es lineal. Per tant,
si la guerrilla N1 t�e inicialment el doble d'homes que N2, el combat es pot compensar si g �es
el doble de h, �es a dir si els combatents de N2 tenen una preparaci�o dues vegades superior a
la dels de N1. Recordem que en el cas de combat entre ex�ercits convencionals, la preparaci�o
hauria de ser quatre vegades millor.

Combat entre guerrilla i ex�ercit

Com en el casos anteriors suposarem ara una guerrilla N1 i un ex�ercit convencional N2 que
combaten a��llats i amb les �uniques p�erdues causades pel b�andol contrari.

Si tenim en compte la manera d'actuar d'un i altre b�andol, comentada en els apartats
anteriors, resulta que la guerrilla, com que no t�e di�cultats per trobar l'ex�ercit, produeix baixes
proporcionals a la seva for�ca d'atac. Mentre que l'ex�ercit, com que no pot assegurar que dispara
contra un guerriller que es troba camuat, produeix baixes proporcionals tant al nombre de la
tropa que t�e l'ex�ercit, com al nombre de guerrillers que hi ha a la regi�o de combat.

Aix�� obtenim el model �
dN1
dt = �gN1N2;
dN2

dt
= �cN1;

on les constants positives c i g s�on els coe�cients d'efectivitat de la guerrilla N1 i de l'ex�ercit
N2 respectivament.
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Dividint les dues equacions del model obtenim

dN2

dN1
=

c

gN2
;

que torna a ser una equaci�o de variables separades, la qual integrada d�ona

gN2
2 (t) � 2cN1(t) =M;

on M �es una constant que es pot determinar a l'instant inicial de la batalla,

M = gN2
2 (0) � 2cN1(0):

De la qual cosa obtenim

g(N2
2 (t)� N2

2 (0)) = 2c(N1(t) �N1(0));

coneguda com la llei parab�olica de combat.

De manera semblant al casos anteriors, el valor de M , determinat al principi de la batalla,
decideix el b�andol guanyador. SiM = 0 s'arriba a un empat. SiM > 0 guanya l'ex�ercit N2 ambp
M=g supervivents. Mentre que, si M < 0, guanya la guerrilla N1 amb �M=2c supervivents.

El dibuix de les traject�ories (par�aboles) de gN2
2 (t)� 2cN1(t) = M , en el quadrant N1 > 0,

N2 > 0, representa el retrat de fases de totes les possibles batalles; el tenim representat a la
�gura 4.10.

�N1

N2

�M=2c

p
K=g

M = 0M > 0

M < 0

Figura 4.10: Retrat de fase del model de combat entre guerrilla i ex�ercit. Les �orbites s�on

par�aboles.
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Aplicarem la llei parab�olica per veure quines proporcions asseguren una vict�oria de l'ex�ercit
N2. Aix�o, tal com hem vist, passa si M > 0, �es a dir, si

�
N2(0)

N1(0)

�2
>

2c

g

1

N1(0)
= 2

rN1

rN2

AN1pN1

ArN2

1

N1(0)
;

on hem usat les estimacions dels coe�cients d'efectivitat

c = rN1pN1 i g = rN2

ArN2

AN1

per a cada b�andol.
Suposem que els \ritmes de foc" de cada b�andol s�on semblants rN1 ' rN2 , que la probabilitat

que un tret d'un guerriller mati un oponent �es pN1 = 0:1 i que la part exposada del cos d'un
guerriller en combat �es de ArN2 = 0:25m2. Aleshores la relaci�o anterior queda com

�
N2(0)

N1(0)

�2
>

0:8AN1

N1(0)
:

Si suposem que cada guerriller cobreix una �area d'uns 125m2, tindrem que l'�area ocupada
inicialment per la guerrilla �es AN1 = 125N1(0). Amb la qual cosa ens queda la relaci�o

N2(0)

N1(0)
> 10

i per tant l'ex�ercit convencional t�e avantatge si el seu nombre de tropes �es com a m��nim deu
vegades el nombre de guerrillers.

Per acabar aquesta secci�o direm que, repassant els conictes que s'han anat desenvolupant
al llarg de la hist�oria, la vict�oria normalment correspon a l'ex�ercit convencional en els casos en
qu�e el nombre d'homes ha estat com a m��nim vuit vegades el de la guerrilla (vegeu [4]).

Un dels casos m�es destacats el tenim en la Guerra del Vietnam. Durant la primavera de 1968,
l'ex�ercit convencional estava format aproximadament per uns 510.000 americans, 1.100.000 sud-
vietnamites (meitat tropa regular i meitat defensa local) i per 70.000 altres aliats. Mentre que
la guerrilla estava formada aproximadament per uns 50.000 nord-vietnamites i uns 230.000
soldats del vietcong. Si fem la relaci�o entre els totals veurem que l'ex�ercit convencional era
aproximadament sis vegades la guerrilla, la qual cosa decantava el conicte clarament del costat
d'aquesta.

En aquest moment, ja cap al �nal del conicte, el general Westmoreland demanava 206.000
homes m�es al president Johnson. Si aquest reclutament s'hagu�es dut a terme, segons el nostre
model, hauria estat del tot infructu�os per a l'ex�ercit, ja que la relaci�o N2=N1 passava a ser
aproximadament de 6,7. A m�es, per tornar la relaci�o a 6, la guerrilla nom�es hauria hagut de
reclutar 34.000 homes m�es.

4.6.3 El principi de competici�o exclusiva

El fet que ara estudiarem ja va ser observat per Darwin cap a l'any 1859. En aquell temps,
Darwin es va adonar que la compet�encia entre dues esp�ecies semblants, de les que avui podr��em
dir que ocupen un mateix n��nxol ecol�ogic quant a h�abitat i costums, era molt m�es intensa que
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entre dues esp�ecies advers�aries diferents. Fins al punt que en molts casos es produ��a la total
desaparici�o d'una d'elles.

Per explicar aquest fen�omen considerarem que cada una de les esp�ecies que tenim segueix
una llei de creixement log��stic

dN

dt
= aN (1� N

K
);

on recordem que a �es el ritme de creixement i K el nivell de saturaci�o.

Suposem que tenim dues esp�ecies N1 i N2 amb ritmes de creixement r i s, i nivells respectius
de saturaci�o K i L El model de competici�o vist a la secci�o 4.5.2,�

_N1 = rN1(1� N1
K )� �N1N2;

_N2 = sN2(1� N2
L )� �N1N2;

en el nostre cas el podem escriure com�
_N1 = rN1(

K�N1�m2
K );

_N2 = sN2(
L�N2�m1

L );

on m1 �es \la nosa" que fa la primera esp�ecie a la segona, i de manera semblant, m2 la nosa que
fa la segona a la primera.

En el cas de model de competici�o habitual,m1 = ��N1 i m2 = ��N2, per a unes determinades,
�� i ��, que mesuren no tan sols el bon competidor que �es el contrari, sin�o tamb�e l'�us que cada
esp�ecie fa de l'entorn. Aix�� per exemple podria passar que �� fos gran, no perqu�e N2 sigui un
bon competidor, sin�o perque N2 produeix unes certes subst�ancies t�oxiques que perjudiquen N1

o b�e li devasta l'entorn d'una manera improductiva.

En el cas que estudiem estem suposant que les dues esp�ecies s�on gaireb�e iguals i es comporten
de la mateixa manera. Per tant �� = �� = 1 i obtenim el model,�

_N1 = rN1(
K�N1�N2

K );
_N2 = sN2(

L�N2�N1
L ):

El principi de competici�o exclusiva �es dedueix d'aquest sistema d'equacions diferencials i diu
que, si K > L, aleshores tota �orbita N1(t), N2(t) del model s'acosta al punt d'equilibri (K; 0),
quan el temps t tendeix a in�nit. �Es a dir, si les esp�ecies 1 i 2 s�on gaireb�e id�entiques, per�o
l'h�abitat pot contenir m�es esp�ecies del tipus 1 que del tipus 2, a la llarga l'esp�ecie 2 s'extingeix.

Per justi�car aquest fet farem un esb�os del retrat de fase d'aquest model. Per aix�o comencem
buscant els punts d'equilibri, que com sabem els obtenim resolent

rN1(
K�N1�N2

K ) = 0;
sN2(

L�N2�N1

L
) = 0:

De la primera equaci�o obtenim N1 = 0 o K �N1�N2 = 0. Posant N1 = 0 a la segona equaci�o
s'obtenen els punts �

0
0

�
i

�
0
L

�
:
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Mentre que, usant K � N1 �N2 = 0 en la segona equaci�o, nom�es s'obt�e com a nou punt el

�
K
0

�
:

Notem tamb�e que les isoclines en qu�e el camp �es vertical o horitzontal s�on les rectes

N1 = 0; i K � N1 �N2 = 0;

on s'anul�la la component _N1 i per tant el camp �es vertical ja que nom�es hi ha component en
_N2, i les rectes

N2 = 0; i L� N1 �N2 = 0;

on s'anul�la la component _N2 i per tant damunt d'elles el camp �es horitzontal.

Una altra cosa que cal veure �es que els eixos s�on invariants (la direcci�o del camp est�a
continguda en el mateix eix), i que les �orbites damunt dels eixos van a parar asimpt�oticament
al punt d'equilibri que hi ha. Aix�o es veu directament mirant el signe del camp en els diferents
punts dels eixos o tenint present que en cada eix es segueix la llei de creixement log��stic per a
cada esp�ecie.

Finalment, les rectes paral�leles K �N1�N2 = 0 i L�N1�N2 = 0, de les quals suposarem
que K > L, divideixen el primer quadrant en tres regions: la regi�o I per sota les dues rectes, la
regi�o II enmig de les dues rectes i la regi�o III per damunt d'elles (vegeu la �gura 4.11). Notem
que en passar d'una regi�o a l'altra es creua una d'aquestes rectes i, per tant, el sentit del camp
canvia en la direcci�o que s'anul�la al creuar la recta. D'aquesta manera dins la regi�o I es t�e
_N1 > 0 i _N2 > 0. A la regi�o II, _N1 > 0 i _N2 < 0. Mentre que a la regi�o III, _N2 < 0 i _N2 < 0.
Aix�o fa que la regi�o II sigui una regi�o invariant pel ux, �es a dir, tota �orbita que en un cert
moment es troba a la regi�o II hi romandr�a per sempre m�es.

Si agafem una �orbita que comenci a la regi�o I, es pot justi�car rigorosament el fet intu��tiu
que, donat que dins d'aquesta regi�o _N1 > 0, l'�orbita anir�a a parar a la regi�o II4.

De la mateixa manera, si una �orbita comen�ca dins de la regi�o III, com que el camp hi t�e
components _N1 < 0 i _N2 < 0, �es a dir, \avall i a l'esquerra", l'�orbita a la llarga entrar�a dins la
regi�o II o b�e anir�a a parar al punt d'equilibri (K; 0).

Per acabar de veure que totes les �orbites arriben a la llarga asimpt�oticament al punt (K; 0),
notem que dins la regi�o II el camp t�e components _N1 > 0 i _N2 < 0, �es a dir, \avall i a la
dreta". Per tant, com que tota �orbita que �es dins la regi�o II no en pot sortir, i sempre ha d'anar
en la direcci�o indicada, ha d'acabar tendint al punt (K; 0). Tots aquests fets indicats aqu�� de
manera intu��tiva, es poden justi�car rigorosament mitjan�cant eines de la teoria qualitativa de

les equacions diferencials ordin�aries.

4No pot anar a parar al punt (0;L) ja que, com que _N1 > 0 a la regi�o I i a la regi�o II, el punt (0;L) �es un
punt de sella.
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	N1

N2

L

K

I
_N1 > 0
_N2 > 0

II
_N1 > 0
_N2 < 0

III
_N1 < 0
_N2 < 0

Figura 4.11: Regions que obtenim en el retrat de fase associat a un model de competici�o exclu-

siva, d'acord amb els signes de les dues components del camp.

4.7 Model per al �ltratge de cigarretes

Com a darrer exemple presentem un petit estudi de com s'acumulen les subst�ancies nocives
dins una cigarreta a mesura que va essent fumada. Hem deixat aquest model per al �nal ja
que s'aparta una mica del que �es el contingut general d'aquest llibre i, a m�es, requereix algunes
eines matem�atiques pr�opies d'un curs de c�alcul in�nitesimal d'una o diverses variables.

L'exemple, per�o, �es interessant, ja que es veu el proc�es de modelitzaci�o usant balan�cos per
tal de deduir la llei que governa el fenomen.

Suposem que tenim una cigarreta amb �ltre de longitud total L. Si representem per x = 0
l'extrem per on s'enc�en, tenim que la sortida del �ltre t�e la posici�o x = L. Suposem a m�es que
x = l �es el comen�cament del �ltre i, per tant, la part de tabac inicialment t�e longitud l, mentre
que el �ltre sempre t�e longitud L � l.

La manera de fumar �es molt distinta de persona a persona. D'una banda, hi ha individus
que nom�es cremen el tabac i, d'altra banda, hi ha fumadors que no paren de pipar. Aquest fet
�es, doncs, molt dif��cil de modelitzar, i a � de simpli�car el model suposarem que el fumador
xucla uniformement el fum a una velocitat constant, que representarem per V , i del tabac que
fuma, nom�es la proporci�o p, 0 < p < 1, �es la que entra dins la cigarreta. L'altra part, de
proporci�o 1 � p, s'allibera a l'atmosfera sense entrar dins la cigarreta. Notem que variant els
valors de V i de p es pot aconseguir modelar molts tipus de fumadors o, si m�es no, el que
podr��em anomenar \l'estil mitj�a" d'un cert fumador.

Continuant amb les hip�otesis simpli�cadores, com que el nostre fumador fuma a \velocitat
constant", el foc tamb�e es despla�ca a velocitat constant per la cigarreta. Anomenem v aquesta
velocitat. Si suposem que la cigarreta s'enc�en quan t = 0, passat un temps t, el foc, en cas de
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no haver arribat al �ltre, es troba a x = vt. Notem que v << V , la qual cosa ens permetr�a
d'estudiar el problema dividint-lo en dues parts que veurem tot seguit.

Representarem per S qualsevol de les subst�ancies que t�e el tabac i de la qual volem estudiar
la deposici�o.

Estudi �xant el foc i cremant tabac no contaminat

Com que v << V , en primer lloc estudiem el problema suposant que el foc no es mou. Suposem
que la cigarreta estigui cremant en una certa posici�o (�xa) x0. Notem per �(x) a la densitat
lineal de S dins el fum de la cigarreta. �(x) ens mesura com tenim de \carregat" el fum de dins
la cigarreta a la posici�o x.

Notem que si el foc no es mou, aquesta densitat �es independent del temps, ja que el fum
que es crea en el lloc de combusti�o tindr�a sempre la mateixa c�arrega de S i aquesta s'anir�a
dipositant de la mateixa manera al llarg de la cigarreta. Aix�o si suposem que la capacitat
d'absorci�o de S per part del tabac no varia amb el pas del temps, la qual cosa �es plausible ja
que per als fumadors, les cigarretes tampoc no duren gaire.

Aleshores, com que el fum �es l'�unic factor que transporta a S, la funci�o

r(x) = V �(x)

representa la massa de S que passa pel lloc x per unitat de temps i, per tant, �es un ux.

Agafem ara un tros de cigarreta de longitud �x, que s'estengui de x a x+�x, i a la qual li
arribi el fum que es genera a la posici�o x0. Per la llei de conservaci�o de la massa, la quantitat
de S que surt per l'extrem x+�x �es la quantitat que entra per l'extrem x menys la quantitat
de S que es diposita de x a x+�x.

Si anomenem a el coe�cient d'absorci�o que t�e el tabac per a la subst�ancia S, coe�cient que,
com hem dit, el suposarem constant al llarg del temps, la quantitat de S absorbida a l'interval
(x;�x) per unitat de temps �es,

a

Z x+�x

x

�(s)ds: (4.5)

An�alogament, si l'interval (x; x + �x) es troba dins el �ltre, la quantitat de S absorbida per
unitat de temps t�e la mateixa forma i nom�es cal canviar el coe�cient a d'absorci�o del tabac pel
coe�cient d'absorci�o del �ltre que anomenarem �.

Finalment, si apliquen la llei de conservaci�o de la massa a l'interval (x;�x) per unitat de
temps tenim

r(x+�x) = r(x)� a

Z x+�x

x

�(s)ds

expressi�o que, si la dividim per V�x, resulta

��(x+�x)� �(x)

�x
=

a

�x

Z x+�x

x

�(s)ds

que en fer el l��mit quan �x! 0 obtenim una equaci�o diferencial ja coneguda per nosaltres,

d�

dx
(x) = � a

V
�(x); x0 � x � l;
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i per la qual ja d'entrada podem dir que la densitat de subst�ancia S continguda en el fum decau
de manera exponencial a causa de l'absorci�o.

�Es clar que per al fum que passa pel �ltre tenim una llei semblant, en qu�e nom�es canvia el
coe�cient d'absorci�o:

d�

dx
(x) = � �

V
�(x); l � x � L:

Separant variables per resoldre cada una de les equacions en el seu tros obtenim

�(x) =

�
Ae�

a
V
x; x0 � x � l;

Be�
�
V
x; l � x � L;

on les constants A i B les determinem a � que es compleixin les condicions de contorn.

Suposem que en el lloc x = x0 on crema el tabac s'alliberen G unitats de massa de S per
unitat de temps. Com que p �es la proporci�o que entra dins la cigarreta, tenim que el ux en el
punt x = x0 val pG, i ha de coincidir amb r(x0) = V �(x0), �es a dir, pG = AV e�(a=V )x0 , d'on
tenim

A =
pG

V
e
a
V
x0 :

D'altra banda, busquem B imposant la continu��tat de �(x) en el punt x = l, �es a dir,

Ae�
a
V
l = Be�

�
V
l

d'on, a��llant B i usant el valor de A, obtenim

B =
pG

V
e
a
V
(x0�l)+ l

V
�

i, per tant, la funci�o �(x) �es

�(x) =

�
pG
V e�

a
V
(x�x0); x0 � x � l;

pG
V e�

a
V
(l�x0)� �

V
(x�l); l � x � L;

(4.6)

on notem que x�x0 �es la dist�ancia del punt x al punt enc�es de la cigarreta. Aquesta dist�ancia
entra directament a l'exponencial pel tros on nom�es hi ha tabac, mentre que es parteix en dues
parts x� x0 = (l � x0) + (x � l) si la posici�o x �es dins el �ltre.

Vegem el ux de subst�ancia S a l'extrem �nal del �ltre. Sabem que el ux en aquest punt
�es r(L) = V �(L) i, per tant, val

r(L) = pGe�
a
V
(l�x0)�

�
V
(L�l):

Com ja hem vist en la soluci�o de l'equaci�o, aix�o es pot interpretar de la manera seg�uent. El
ux inicial de S que entra dins la cigarreta en el lloc de combusti�o val pG. Aquest ux queda
�ltrat pel tabac en rec�orrer l'espai l � x0, i a l'entrada del �ltre el ux val

pGe�
a
V
(l�x0):
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Aquest darrer ux es depura de nou dins el �ltre de la cigarreta, la qual cosa veiem que �es
expressada matem�aticament en multiplicar-ho pel factor de �ltratge del �ltre

e�
�
V
(L�l):

Tenim, doncs, que el ux inicial, pG, al punt x0 queda �ltrat pel tabac i pel �ltre de la
cigarreta segons els factors respectius

e�
a
V
(l�x0) i e�

�
V
(L�l):

Si volem que el �ltre de la cigarreta sigui e�ca�c caldr�a que � >> a. En cas contrari �es millor
fumar la cigarreta sense �ltre. Suposant sempre, �es clar, que la cigarreta no s'apura massa i al
�nal la burilla t�e la longitud L� l.

Estudi per a v > 0 i tabac contaminat

Vegem ara el que passa quan el foc de la cigarreta va avan�cant. La idea �es essencialment la
mateixa que en el cas anterior per�o ara cal tenir en compte el fet seg�uent.

At�es que el tabac tamb�e actua de �ltre, resulta que aquest es va contaminant de la subst�ancia
S. Quan arriba el foc, la quantitat de S que s'allibera no �es la mateixa que la que s'ha alliberat
en llocs anteriors de la cigarreta. A mesura que avan�ca el foc el fum es va fent m�es dens i, per
tant, �xada una posici�o x, a la qual encara no hagi arribat el foc, la densitat de S dins el fum
en aquesta posici�o �es funci�o del temps. �Es a dir que ara � dep�en de x i de t, �(x; t).

Com que ara tamb�e ens cal saber la quantitat de subst�ancia nociva que t�e el tabac, notarem
per T (x; t) la densitat de S en el tabac en el lloc x i a l'instant t. �Es a dir que en un cert temps
�xat, t, la quantitat de S en un interval no cremat, (i1; i2), �esZ i2

i1

T (x; t)dx:

Com que per a t = 0 el foc �es a x = 0 i aquest avan�ca a velocitat constant v, el foc en un
instant t es troba a x = vt.

Agafem un interval de temps (t; t + �t). En aquest temps s'haur�a cremat l'interval de
cigarreta (vt; v(t +�t)). Com que en cremar tota la quantitat de S de l'interval s'allibera, el
que s'allibera �es Z v(t+�t)

vt

T (x;
x

v
)dx:

I, per tant, el ux de S degut al fet de cremar, que �es la quantitat alliberada per unitat de
temps i que a l'apartat anterior �es la constant G, ara dep�en del temps i val

G(t) = lim
�t!0

1

�t

Z v(t+�t)

vt

T (x;
x

v
)dx = lim

�t!0
vT (t +�t;

v(t+�t)

v
) = vT (vt; t): (4.7)

A � de trobar l'expressi�o per a la funci�o T (x; t), notem que la quantitat de S que es va
dipositant damunt del tabac �es precisament la que va perdent el fum quan �es �ltrat pel tabac.
Si a l'instant t considerem un interval de tabac no cremat (x; x +�x), tenint en compte que
el ritme de deposici�o de S damunt del tabac �es donat per (4.5), que el foc es troba a x0 = vt
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i usant a m�es (4.6), amb el sup�osit que v << V i que ara les quantitats tamb�e depenen del
temps, resulta que la quantitat de S dipositada damunt del tabac per unitat de temps val

a

Z x+�x

x

�(s; t)ds =
apG(t)

V

Z x+�x

x

e�
a
V
(s�vt)ds:

Valor que, d'altra banda, ha de ser, segons la de�nici�o que hem donat de T (x; t),

d

dt

Z x+�x

x

T (s; t)ds:

D'aquesta manera, igualant les dues expressions i substituint la G(t) pel seu valor trobat a
(4.7), tenim

d

dt

Z x+�x

x

T (s; t)ds =
apv

V
T (vt; t)e

av
V
t

Z x+�x

x

e�
a
V
sds:

Ara, integrant respecte de t des de t = 0 �ns a un cert temps t, dividint per �x els dos costats
i fent tendir �x! 0, resulta

T (x; t) = T (x; 0) +
apv

V
e�

a
V
x

Z t

0
T (v�; � )e

av
V
�d�: (4.8)

Notem que hem obtingut una relaci�o per a la funci�o T en la qual apareixen integrals d'aquesta
funci�o. �Es el que s'anomena una equaci�o integral.

El valor T (x; 0) �es la distribuci�o inicial de S en el tabac. Com que podem suposar la cigarreta
homog�enia, �es un valor constant que representarem per T0.

L'equaci�o integral que tenim la podem resoldre pels valors x = vt, �es a dir, podem trobar la
quantitat de S en el tabac en el moment de ser cremat, T (vt; t). Per aix�o agafem (4.8) posant
x = vt i multiplicant-la per eavt=V :

T (vt; t)e
av
V
t = T0e

av
V
t +

apv

V

Z t

0

T (v�; � )e
av
V
�d�;

la qual cosa ens d�ona una equaci�o integral que nom�es dep�en de t. Ara, notant per f(t) =
T (vt; t)e

av
V
t, resulta

f(t) = T0e
av
V
t +

apv

V

Z t

0

f(� )d�;

i derivant respecte de t

f 0(t) =
apv

V
f(t) +

av

V
T0e

av
V
t; (4.9)

�es a dir, una equaci�o diferencial lineal de primer ordre per a la qual usant l'equaci�o integral
anterior veiem que ha de complir f(0) = T0.

El m�etode de resoluci�o d'aquest tipus d'equacions, com tamb�e el de variables separades, es
pot trobar a qualsevol llibre b�asic d'equacions diferencials ordin�aries com, per exemple, [24] o
b�e [3]. Aqu�� nom�es notem que la soluci�o de la part homog�enia �es

f(t) = Ke
apv

V
t;
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onK �es una constant arbitr�aria, i que usant el m�etode de variaci�o de constants usual per aquests
tipus d'equacions, la soluci�o de (4.9) amb la condici�o f(0) = T0 �es

f(t) =
T0

1� p
(e

av
V
t � pe

apv

V
t):

D'aquesta manera obtenim

T (vt; t) =
T0

1� p
(1� pe

av(p�1)
V

t): (4.10)

Inserint aquest resultat dins la integral del costat dret de (4.8) i fent les operacions, podem
trobar l'expressi�o de T (x; t) per a qualsevol valor de x i t:

T (x; t) = T0

�
1 +

p

1� p
e�

av
V
x(e

av
V
t � e

avp

V
t)

�
:

En el cas que ens ocupa, el ux de S a la sortida del �ltre tamb�e �es funci�o del temps i val
r(L; t) = V �(L; t). Tornant a usar l'expressi�o de � de (4.6) per�o depenent del temps i l'expressi�o
de G(t) obtinguda a (4.7) resulta

r(L; t) = pG(t)e�
a
V
(l�vt)� �

V
(L�l) = pvT (vt; t)e�

a
V
(l�vt)� �

V
(L�l):

Com que T (vt; t) el tenim calculat a (4.10), ens queda que el ux de S a l'extrem del �ltre val

r(L; t) =
pvT0
1� p

(1� pe
av(p�1)

V
t)e�

a
V
(l�vt)� �

V
(L�l);

i la massa total de S que surt pel �ltre s'obt�e integrant el ux durant el temps que dura la
cigarreta, que en cas de ser \apurada" �es l=v. Representarem aquest valor per Ml:

Ml =

Z l
v

0

r(L; t)dt:

Fent aquesta integral, despr�es d'uns pocs c�alculs resulta

Ml =
pV T0

a(1� p)
e�

�
V
(L�l)(1� e�

al
V
(1�p)): (4.11)

d'on es veu clarament que la part de �ltratge deguda al �ltre de la cigarreta surt en el factor
e�(�=V )(L�l) i el que resta �es la massa de S que arriba just al davant de l'entrada del �ltre.

De tot aix�o podem treure algunes conclusions de com es comporta el �ltre de la cigarreta.
En primer lloc, suposem que usem una cigarreta de la mateixa longitud L per�o sense �ltre.

Suposem tamb�e que fumem la cigarreta �ns a x = l. �Es a dir que podem considerar que la
burilla del tabac que resta fa de �ltre. Aleshores, per calcular la quantitat de S que arriba al
�nal de la cigarreta, i que representarem per M s

l , podem aplicar el mateix resultat que a (4.11)
per�o canviant la � per a. Llavors, el quocient Ml=M

s
l �es

Ml

M s
l

= e�
L�l

V
(��a)
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i, per tant, la relaci�o de �ltratge �es exponencial decreixent tant per la mida del �ltre, L � l,
com per la difer�encia d'absorci�o respecte del tabac, �� a, sempre que s'hagi usat un �ltre prou
bo i � > a; en cas contrari �es millor no usar �ltre.

Finalment, vegem la relaci�o que hi ha entre fumar la cigarreta totalment o deixar-la al cap
d'una fracci�o. Per aix�o representarem per Ml=n la quantitat de S que ha sortit al �nal del �ltre

quan s'ha fumat un tros l=n de cigarreta. �Es clar que aquesta quantitat, de manera semblant a
Ml, es calcula integrant r(L; t) des del temps 0 �ns a l=(nv). Despr�es d'uns pocs c�alculs s'obt�e

M l
n
=

pV T0
a(1� p)

e�
�
V
(L�l)e�

a
V

(n�1)l
n (1� e�

a
V

l
n
(1�p));

on igual que a (4.11) veiem el factor de �ltratge del �ltre, per�o a m�es un factor de �ltratge

degut al tabac que no s'ha fumat representat per e�
a
V

(n�1)l
n .

La relaci�o entre Ml=n i Ml �es, doncs,

M l
n

Ml
= e�

a
V

(n�1)l
n

 
1� e�

a
V

l
n
(1�p)

1� e�
a
V
l(1�p)

!
:

�z

M l
n

Ml

n = 2

n = 4=3

p = 0:25; 0:5; 0:75

Figura 4.12: Proporci�o de la quantitat de subst�ancia S que arriba a l'extrem �nal del �ltre

havent fumat un tros de cigarreta l
n

respecte d'haver-la fumat tota de la mateixa manera. El

valor de la proporci�o es representa respecte del valor z = al
V
. Les gr�a�ques s�on agrupades en

tres corbes que corresponen als diferents valors de p presos. La corba inferior sempre correspon

al valor de p m�es baix, i a l'inrev�es.

Si representem per z = al
V podem representar la relaci�o anterior en funci�o d'aquest valor z i
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per a diferents valors de p i de n. Aix�o �es, la representaci�o de

M l
n

Ml
= e�

(n�1)z
n

�
1� e�

z
n
(1�p)

1� e�z(1�p)

�
:

A la �gura 4.12 mostrem els resultats per a valors de n = 2, la qual cosa signi�ca fumar la
meitat de la cigarreta, i per al valor de n = 4

3 , que signi�ca fumar les tres quartes parts de la
cigarreta. Els c�alculs s'han fet per als valors de p = 0:25, 0.50 i 0.75.

Tal com veiem a la gr�a�ca, els resultats s�on poc sensibles als valors de p, per�o aix�o �es degut
al fet que la gr�a�ca correspon al c�alcul de la proporci�o entre la part fumada respecte de la
que s'obt�e fumant tota la cigarreta per�o amb la mateixa p. �Es clar que si p �es petit els seus
avantatges es veuen amb una simple inspecci�o de (4.11) que mostra que la relaci�o entre p i Ml

�es de proporcionalitat directa.
Finalment, notem tamb�e que si z �es petit, per exemple perqu�e V �es molt gran, la qual cosa

equival a xuclar el fum molt fort, o b�e si a �es petit, que vol dir que el tabac no absorbeix
la subst�ancia S, llavors el resultat tendeix a ser com haver fumat per complet la part de la
cigarreta considerada. Mentre que si el valor de z �es gran, la part de cigarreta fumada �es en
realitat, a efectes de salut, molt m�es petita que la longitud cremada.

4.8 Estudi num�eric d'alguns models

Vegem com podem usar les eines num�eriques per estudiar alguns models donats per equacions
diferencials ordin�aries.

Els models que presentem no obeeixen en principi a cap cas real, per�o si que s�on il�lustratius
de les possibilitats que ofereixen els m�etodes num�erics per al seu estudi.

4.8.1 Un model depredador-presa

En aquest apartat estudiarem el model que comentem tot seguit,(
_N1 = rN1(1� N1

K )� � N1N2
�+N1

;
_N2 = sN2(1 � N2

�N1
);

on per fer l'estudi num�eric prendrem r = 2, K = 11, � = 5, � = 2, s = 0:1 i � = 4.

Podem pensar que N1 i N2 representen unes certes densitats de poblaci�o d'unes esp�ecies.
De fet el model obeeix a un esquema depredador-presa on N1 �es la presa i N2 el depredador,
per�o amb unes certes variacions importants. Observem els fets seg�uents:

- Sense depredador (N2 = 0), la presa creix log��sticament, rN1(1� N1

K
), al ritme r i amb

nivell de saturaci�o K.

- El depredador creix log��sticament, sN2(1� N2

�N1
), per�o el seu nivell de saturaci�o �es �N1

i, per tant, dep�en del nombre de preses.

- El depredador afecta la presa segons el terme � N1N2

�+N1
. Quan N1 �es petit, aquest

terme ve a ser proporcional a N1N2; mentre que, si N1 �es gran, val aproximadament
�N2. �Es a dir, quan hi han poques preses, el depredador l'ha de trobar segons el
\procediment de recerca i fugida" semblant al cas de les guerrilles. Quan hi ha moltes
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preses el depredador actua proporcionalment al seu nombre, d'una manera semblant
al cas d'ex�ercits convencionals.

Abans de parlar de com es poden realitzar estudis num�erics d'aquest model, farem �ns on
es pugui, una petita an�alisi del nostre model. Aix�o sempre �es important ja que ens pot servir
de guia per a les coses que volguem explorar.

Si calculem els punts d'equilibri, �es a dir, resolem el sistema

rN1(1� N1

K
)� � N1N2

�+N1
= 0;

sN2(1� N2
�N1

) = 0;

obtenim les solucions �
0
0

�
;

�
K
0

�
;

�
N̂1

N̂2

�
;

on N̂1 i N̂2 �es el punt d'intersecci�o de la par�abola

N2 =
r

K�
(K �N1)(� +N1);

que s'obt�e en igualar a zero la primera equaci�o. I de la recta

N2 = �N1;

que s'obt�e en igualar a zero la segona equaci�o.

Quant a les isoclines tenim els fets seg�uents:

- L'eix N2 = 0 �es invariant, ja que el camp nom�es t�e sentit horitzontal.

- L'eix N1 = 0 no t�e sentit f��sic, ja que N1 divideix en la segona equaci�o del model. De
fet, per�o, es podria interpretar com que, si N1 = 0, llavors _N2 = �1, i per tant \N2

desapareix a l'instant". El que ens diu que, si una �orbita s'acosta a l'eix N1 = 0, el
que fa �es baixar r�apidament.

- Damunt de la par�abola anterior, N2 =
r
K� (K �N1)(�+ N1), tenim que _N1 = 0 i per

tant les �orbites la tallen verticalment. Mirant el signe de _N2 damunt de la par�abola,
tenim que �es negatiu (i per tant les �orbites van cap avall) si N1 < N̂1, i positiu (i per
tant les �orbites van cap amunt) si N1 > N̂1.

- Damunt de la recta anterior, N2 = �N1, tenim que _N2 = 0 i per tant les �orbites la
tallen horitzontalment. Mirant el signe de _N1 damunt d'aquesta recta, tenim que �es
positiu (i per tant les �orbites van cap a la dreta) si N1 < N̂1, i negatiu (i per tant les
�orbites van cap a l'esquerra) si N1 > N̂1.

Partint d'aquests fets, a la �gura (4.13) donem un esb�os de les isoclines amb les direccions
del camp.

A partir de la �gura (4.13) ja veiem que les �orbites semblem girar al voltant del punt
d'equilibri (N̂1; N̂2). El que no queda clar �es el que fan m�es precisament. Farem per a aix�o un
petit programa que, donat un estat inicial (N1(0); N2(0)), ens dibuixi la traject�oria durant un
cert temps.

En primer lloc fem la funci�o que avalua el camp, tal com especi�quem a la secci�o dedicada
a l'�us de la rutina rk45f amb l'exemple cercle.
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�N1

N2

Figura 4.13: Isoclines del model depredador-presa que estudiem.

void prepre(double t, double x[], int n, double y[])

{

y[0]=2.e0*x[0]*(1.e0-x[0]/11.e0)-2.e0*x[0]*x[1]/(5.e0+x[0]);

y[1]=0.1e0*x[1]*(1.e0-x[1]/(4.e0*x[0]));

}

Fem servir el vector x per a contenir N1 i N2. Concretament N1=x[0] i N2=x[1].

Programa principal de dibuix de traject�oria:

#include<stdio.h>

#include"grafbas.h"

main()

{

int n,col;

double t,tmax,x[2],h,hmin,hmax,tol;

void rk45f(double *t,double x[],int n,double *h,double hmin,double hmax,

double tol,void(*camp)(double,double*,int,double*));

void prepre(double t,double x[],int n,double y[]);

puts("dona els valors inicials de N1 i N2");

scanf("%le %le",&x[0],&x[1]);

n=2;

tmax=200.e0;

hmin=1.e-4;

hmax=1.e0;
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tol=1.e-10;

t=0.e0;

h=1.e-2;

inigraf();

finestra(0.e0,10.e0,0.e0,10.e0);

col=prencolor();

pospun(x[0],x[1],col);

while(t<tmax)

{

rk45f(&t,x,n,&h,hmin,hmax,tol,prepre);

lina(x[0],x[1],col);

/* printf("t, N1 i N2: %le %le %le \n",t,x[0],x[1]); */

}

getch();

tancagraf();

printf("Valors finals de t, N1 i N2: %le %le %le\n",t,x[0],x[1]);

}

Les funcions inigraf, finestra, prencolor, pospun, lina i tancagraf fan la feina gr�a�ca
i es troben declarades a l'include grafbas.h. El seu �us est�a totalment detallat a l'ap�endix B.

Notem que aquest programa dibuixa la traject�oria partint de la condici�o inicial que se li
dona pel teclat �ns a arribar al temps tmax.

�Es interessant observar que partint de qualsevol punt s'arriba sempre al mateix lloc. L'�orbita
s'apropa a un cicle l��mit que no �es altra cosa que una �orbita peri�odica. Per exemple, l'�orbita
que s'obt�e partint del punt (2,2) es troba representada a la �gura 4.14.

Calculem ara aquesta �orbita peri�odica. En primer lloc notem que calcular una �orbita
peri�odica vol dir con�eixer un punt que estigui damunt d'ella i el seu per��ode; ja que, integrant
el model a partir d'aquest punt i durant un temps igual al per��ode, podem obtenir qualsevol
punt de l'�orbita.

Per calcular-la considerarem el fet que l'�orbita que busquem �es atractora. Al mateix temps
en calcularem el per��ode. Per a aix�o nom�es ens cal apro�tar el fet que, partint de qualsevol
punt i integrant prou temps, ens hi acostem tant com volem. Si l'�orbita en lloc d'atractora
fos repulsora, podr��em calcular-la igualment ja que nom�es ens caldria integrar temps enrere.
En cas que l'�orbita peri�odica no sigui ni atractora ni repulsora, es pot calcular amb algorismes
num�erics adequats, sempre que es conegui una aproximaci�o inicial prou propera. Per�o aquest
darrer tema queda fora de l'abast d'aquest curs introductori.

Tornant al c�alcul de la nostra �orbita peri�odica, veiem que, si volem tan sols una aproximaci�o
del seu per��ode, el que podem fer �es agafar un punt inicial qualsevol {per exemple el (2,2)
d'abans{ i integrar el model durant un temps prou gran �ns gaireb�e trobar-nos damunt de
l'�orbita peri�odica, tal com fa el programa presentat anteriorment. Despr�es, partint del darrer
punt donat per la integraci�o, que suposem que �es el punt (n1; n2) el qual el podem considerar de
l'�orbita peri�odica, i posant el temps de nou a zero, tornem a integrar el nostre model comen�cant
per N1(0) = n1 i N2(0) = n2. Fem aix�� una llista de t, N1(t) i N2(t). Quan veiem que per a
un cert valor de t = T resulta que N1(T ) ' n1 i al mateix temps N2(T ) ' n2, tenim que T
representa aproximadament el per��ode de l'�orbita.
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�N1

N2

(2,2)

Figura 4.14: Evoluci�o de l'�orbita que surt del punt (2; 2) en el model depredador presa que

estudiem.

Per�o vegem com podem calcular l'�orbita peri�odica i el seu per��ode amb la precisi�o que
volguem, sempre dins els l��mits de precisi�o num�erica de les variables double. Per aquest fet,
el primer que farem �es �xar una super�cie de secci�o que en aquest cas no ser�a altra cosa que
una recta vertical donada per l'equaci�o N1 = A. De tal manera que aconseguirem parar la
integraci�o just damunt d'aquesta recta en el moment que l'�orbita la talli en passar de N1 > A a
N1 < A. �Es a dir, partint d'un punt al temps ti, (N1(ti); N2(ti)), que es trobi damunt d'aquesta
superf��cie de secci�o, i per tant amb N1(ti) = A, podem aconseguir trobar un nou punt al temps
tf , (N1(tf ); N2(tf )) tal que tamb�e compleixi que N1(tf ) = A.

L'aplicaci�o que passa, mitjan�cant el ux del camp, d'un punt damunt de la superf��cie de
secci�o a un altre punt damunt de la secci�o, la tenim representada a la �gura 4.15 i es coneix
com l'aplicaci�o de Poincar�e.

L'aplicaci�o de Poincar�e, la implementem mitjan�cant la funci�o poinca, la qual, donat un
valor inicial de t, ti, i uns valors de N1 i N2 en aquest temps (i que guardem a xi[0] i a xi[1]
respectivament) ens torna el valor de temps tf , tf, i els valors de N1 i N2, en aquest temps, tf
(tamb�e guardats a xf[0] i a xf[1] respectivament), tal que N1(tf )=xf[0]= A.

Per aconseguir trobar el punt de tall de l'�orbita que seguim amb la recta N1 = A, aplicarem
el m�etode de Newton per calcular zeros de funcions. Aquest m�etode es pot trobar comentat en
qualsevol llibre b�asic de c�alcul num�eric (vegeu per exemple [1]). Aqu�� nom�es en donarem la
f�ormula a � i efecte de poder fer una aplicaci�o immediata.

Suposem que volem trobar la soluci�o, ts, d'una certa equaci�o F (t) = 0, on F (t) �es una funci�o
derivable. Si t0 �es un valor proper a la soluci�o, el m�etode de Newton construeix una successi�o
t0; t1; t2; : : : donada per

tn+1 = tn � F (tn)

F 0(tn)
;



Alguns models donats per equacions diferencials ordin�aries 145

�N1

N2

A

N2(ti)

N2(tf )

Figura 4.15: Aplicaci�o de Poincar�e associada a la superf��cie de secci�o N1 = A.

de manera que sota hip�otesis gen�eriques convergeix r�apidament al valor ts.

En el nostre cas ens interessa trobar el tf tal que N1(tf ) = A, per tant volem trobar un
zero de l'equaci�o F (t) = N1(t)�A = 0. Aplicant el m�etode de Newton tenim que la successi�o,
(tn)n�0, que convergeix cap a tf , ve donada per

tn+1 � tn = �N1(tn)� A
_N1(tn)

;

comen�cant per un t0 que \estigui prou a prop".

Per�o per trobar aquest valor inicial, t0, nom�es ens cal integrar �ns a detectar el tall amb la
superf��cie de secci�o (cosa que sabrem en el moment que N1 passi de ser N1 > A a N1 < A). En
aquell instant tenim el t0 i a m�es el valor N1(t0) guardat a xf[0] (tal com veurem en el codi
de la funci�o). El valor que ens falta, _N1(t0), l'obtenim senzillament avaluant el camp en aquell
instant.

A partir d'aqu�� podem calcular t1 per mitj�a de l'algorisme de Newton. Per�o com que t1� t0
�es el pas que va de t0 a t1, el millor �es fer la integraci�o, �es a dir, cridar rk45f, amb el pas

h = �N1(t0)� A
_N1(t0)

;

i repetir el proc�es �ns que jN1(tn) � Aj sigui prou petit, la qual cosa vol dir que tenim el tf i
el punt de tall.

El criteri de parada damunt de la secci�o el �xem mirant si jN1(tn) � Aj <toln, on toln

�es una variable que passarem com a par�ametre de la funci�o i que en el nostre cas pot valer de
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l'ordre de 10�16 sense que apareguin problemes de converg�encia5. Els altres par�ametres que es
passen a la funci�o s�on els necessaris per a la crida de la funci�o rk45f que t�e dins seu.

Llista de la funci�o poinca

#include<stdio.h>

#include<math.h>

void poinca(double ti, double *tf, double xi[], double xf[], double tol,

double toln, double hmin, double hmax, int n, double A,

void(*camp)(double, double*, int, double*))

{

double h,va,y[2];

void rk45f(double *t,double x[],int n,double *h,double hmin,double hmax,

double tol,void(*camp)(double,double*,int,double*));

*tf=ti;

xf[0]=xi[0];

xf[1]=xi[1];

h=0.01;

/* La seguent crida nomes es per separar el punt de la seccio */

rk45f(tf,xf,n,&h,hmin,hmax,tol,camp);

do

{

va=xf[0];

rk45f(tf,xf,n,&h,hmin,hmax,tol,camp);

} while (va<A || xf[0]>A);

/* Quan s'arriba aqui s'ha detectat el tall amb la seccio.

Usem el metode de Newton per a refinar-lo. */

while (fabs(xf[0]-A) > toln)

{

(*camp)(*tf,xf,n,y);

h=(A-xf[0])/y[0];

/* printf("Newton. tf,h,error: %le %le %le\n",*tf,h,A-xf[0]); */

rk45f(tf,xf,n,&h,hmin,hmax,tol,camp);

}

}

Fem nom�es unes precisions sobre la funci�o anterior

- En el while del m�etode de Newton s'ha afegit un printf comentat, que pot servir
per veure el nombre d'iteracions i la rapidesa de la converg�encia d'aquest m�etode si es
descomenta.

- Durant el m�etode de Newton hem de cridar la funci�o rk45f amb el pas, h, (positiu o
negatiu) que s'ha calculat. En principi sembla que s'hauria de fer hmin=hmax=h. Per�o

5Cal remarcar, per�o, que no �es necessari calcular el punt damunt de la secci�o amb 16 decimals si la integraci�o
es fa amb una toler�ancia tol molt m�es gran.
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recordem que a causa del funcionament de la funci�o rk45f, si es crida aquesta funci�o
amb un pas que en valor absolut �es menor que hmin, i l'estimaci�o d'error, resulta
m�es petita que tol, avan�ca amb el pas donat (malgrat que el que retorna si que est�a
en valor absolut entre hmin i hmax). Com que el pas predit per Newton ser�a menor
que el de la darrera integraci�o, la qual s'havia fet per sota del marge d'error tol, ens
estalviem els canvis de hmin i de hmax.

Finalment nom�es ens falta un programa principal que utilitzi la funci�o poinca per trobar
l'�orbita peri�odica i el seu per��ode. Notem que crides successives a la funci�o poinca ens aniran
donant valors (N1; N2) que sempre tindran N1 = A, ja que es trobaran damunt la superf��cie
de secci�o, mentre que els valors de N2 s'aniran acostant a un valor pel qual (A;N2) es troba
damunt l'�orbita peri�odica. Fixarem aix�� un valor erro de manera que, quan tinguem dos valors
consecutius de N2 donats per la funci�o poinca i que difereixin en menys de erro, entendrem
que tenim l'�orbita calculada amb la precisi�o volguda. Usem la variable error per contenir el
valor actual de la difer�encia entre dues crides consecutives de la funci�o poinca.

Donem a continuaci�o el programa principal que ens pot servir per a aquest prop�osit

Programa principal per al c�alcul de l'�orbita peri�odica

#include<stdio.h>

#include<math.h>

main()

{

int n,iter;

double ti,tf,xi[2],xf[2],tol,toln,hmin,hmax,vtall,erro,error,erra;

void poinca(double ti,double *tf,double xi[],double xf[],double tol,

double toln,double hmin,double hmax,int n,double A,

void(*camp)(double, double*, int, double*));

void prepre(double t,double x[],int n,double y[]);

puts("Dona els valors inicials de N1 i N2");

scanf("%le %le",&xi[0],&xi[1]);

n=2;

hmin=1.e-4;

hmax=1.e0;

tol=1.e-10;

toln=1.e-12;

vtall=2.e0;

erro=1.e-10;

ti=0.e0;

poinca(ti,&tf,xi,xf,tol,toln,hmin,hmax,n,vtall,prepre);

iter=0;

erra=1.e0; /* Inicialitzem un valor arbitrari != 0 */

do

{

ti=0.e0;
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xi[0]=xf[0];

xi[1]=xf[1];

poinca(ti,&tf,xi,xf,tol,toln,hmin,hmax,n,vtall,prepre);

error=xf[1]-xi[1];

iter++;

printf("Iteracio: %d Error orbita periodica: %le \n",iter,error);

printf("Factor de millora: %le\n",error/erra);

erra=error;

} while (fabs(error) > erro);

puts("\n ORBITA PERIODICA TROBADA \n");

printf("N1, N2 d'orbita periodica: %24.10le %24.10le\n",xf[0],xf[1]);

printf("Periode: %24.12le\n",tf);

}

Notem que en aquest programa apareix una variable, erra, la qual s'inicialitza a un valor
distint de zero i serveix per recordar la difer�encia de valors entre la crida pen�ultima i �ultima de
la funci�o poinca. �Es a dir, cont�e el valor de la variable error obtingut per a la crida anterior
de poinca. Tot seguit n'indiquem la utilitat.

Si usem aquest programa per calcular l'�orbita peri�odica donant com a valor inicial de
(N1; N2) el (2; 2), resulta que al cap de 41 iteracions el programa es para indicant que ha
trobat l'�orbita peri�odica.

Acceleraci�o de la converg�encia

En el c�alcul que ens ocupa, esperar les 41 iteracions per obtenir l'�orbita peri�odica �es del tot
plausible. Ara b�e, en altres casos pot passar que el temps necessari per fer una iteraci�o sigui
realment gran i que el c�alcul de l'�orbita usant el m�etode anterior �ns a la precisi�o volguda sigui
inviable.

El nostre programa �unicament el que fa �es trobar una successi�o de punts, (yk)k�0, damunt
de la superf��cie de secci�o vtall= A. Aquesta successi�o tendeix a un punt �x, yp, que representa
l'�orbita peri�odica donada per la condici�o inicial (A; yp):

y0; y1; y2; : : : ; yn; yn+1; yn+2; : : :! yp:

Els punts yk es van obtenint per aplicaci�o reiterada de la funci�o poinca i, de fet, damunt de
la secci�o N1 = A sempre s'agafa com a nou punt inicial el darrer que ens d�ona aquesta funci�o.
�Es a dir, integrem sempre la mateixa �orbita i no ens parem �ns que hem arribat prou a prop
de la peri�odica.

El programa ens d�ona, per�o, a m�es, una informaci�o que �es bastant valuosa. Notem que si la
funci�o poinca ens acaba de donar el valor yn+2 aleshores les variables erro i erra prenen els
valors

erro = yn+2 � yn+1 i erra = yn+1 � yn:

I el que s'escriu amb el nom de \factor de millora" no �es res m�es que

erro

erra
=

yn+2 � yn+1
yn+1 � yn

:
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Aquesta quantitat a mesura que avan�ca el proc�es, tal com es veu en fer c�orrer el programa,
s'acosta a un valor constant, r, proper a 0:5885. �Es a dir, que

yn+2 � yn+1 ' r(yn+1 � yn); (4.12)

i, per tant, ens acostem al criteri de parada multiplicant cada vegada pel factor r. Una con-
verg�encia d'aquest tipus s'anomena converg�encia lineal i ve a dir que si "n = yp � yn �es l'error
que tenim al n-�e iterat llavors "n+1 ' "n.

Els processos que tenen converg�encia lineal se'ls pot accelerar sense gaire esfor�c usant
l'algorisme d'Aitken. Aquest m�etode i les seves propietats de converg�encia es poden trobar
en molts cap��tols de llibres de c�alcul num�eric dedicats al c�alcul de zeros de funcions, per exem-
ple a [1]. Aqu�� nom�es donarem una idea intu��tiva de l'obtenci�o de l'expressi�o que ens porta a
l'algorisme d'Aitken.

Suposem que en lloc de (4.12) tingu�essim yn+2 � yn+1 = r(yn+1 � yn) per a tot n d'un cert
lloc en endavant. Aleshores el valor yp es podria obtenir com

yp = yn +
1X
k=n

(yk+1 � yk);

per�o segons la nostra hip�otesi les dist�ancies dk = yk+1 � yk estan en progressi�o geom�etrica de
ra�o r amb jrj < 1. Per tant, usant la f�ormula de la suma in�nita per a una progressi�o geom�etrica
de ra�o jrj < 1 tenim

yp = yn +
yn+1 � yn

1� yn+2�yn+1

yn+1�yn

;

que ens d�ona

yp = yn � (yn+1 � yn)2

yn+2 � 2yn+1 + yn
: (4.13)

�Es clar que aplicada per a un cas concret la relaci�o de dist�ancies no �es exactament la donada
per la igualtat sin�o que tenim la donada per (4.12) i, per tant, l'aplicaci�o de (4.13) no d�ona
exactament yp, sin�o un valor y0n que en principi s'ha d'acostar m�es a yp que el que tindr��em
calculant yn+3 pel proc�es habitual:

y0n = yn � (yn+1 � yn)2

yn+2 � 2yn+1 + yn
: (4.14)

Per tant, a � d'usar el m�etode d'Aitken calcularem tres valors yn, yn+1 i yn+2 consecutius de
la manera habitual. A partir d'aquest extrapolarem el valor y0n i l'usarem per calcular dos nous
valors de la manera habitual. A partir d'aquests tres darrers valors (el y0n i els dos calculats de
la manera usual) tornarem a extrapolar per Aitken i repetirem el proc�es. Notem, doncs, que
podem extrapolar per Aitken quan tenim tres valors que compleixen (4.12). Per aix�o, a partir
d'un valor trobat per Aitken abans de poder tornar a aplicar Aitken cal calcular dos valors m�es
pel procediment que usa el programa anterior.

Si es vol implementar l'algorisme d'Aitken al programa anterior nom�es cal fer dues coses.
La primera d'elles �es afegir les declaracions d'algunes variables que fan falta; per aix�o posem

double jm3,xai[3],del1,del2;
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al lloc de declaracions.
Finalment inserim el tros seg�uent de codi:

jm3=iter%3;

if (jm3 == 0 && iter !=0)

{

del1=(xai[1]-xai[0]);

del2=(xai[2]-2.e0*xai[1]+xai[0]);

xi[1]=xai[0]-(del1*del1)/del2;

xi[0]=vtall;

printf("Extrapolo per Aitken, N2=%24.16le \n",xi[1]);

}

xai[jm3]=xi[1];

justament abans de la crida de la funci�o poinca que es troba dins el \do". �Es a dir entre les
l��nies xi[1]=xf[1]; i poinca(ti,&tf,xi,xf,tol,toln,hmin,hmax,n,vtall,prepre);.

Volem fer notar que durant el proc�es de compilaci�o pot apar�eixer algun warning degut al
fet que el vector xai sembla que es fa servir abans de ser inicialitzat. Aix�o en realitat no �es aix��
ja que la l��nia

if (jm3 == 0 && iter !=0),

t�e cura que aix�o no passi. Hem preferit que apareguin els warnings ja que d'aquesta manera la
modi�caci�o del programa �es molt clara.

Usant aquest algorisme modi�cat, l'�orbita peri�odica es calcula ara en nom�es 13 iteracions
en lloc de les 41 anteriors. Donant com a valors

yp ' 6:7875942107; i per��ode = 16:0730686084:

A m�es el lector pot comprovar que demanant precisions m�es altes a l'�orbita peri�odica �es
quan Aitken realment es posa de manifest6. Aix��, si es posa erro= 10�14, es passa de 58
iteracions sense Aitken a nom�es 15 usant Aitken. La difer�encia en els salts de 41 a 58 respecte
de les 13 a 15 �es degut al fet que l'extrapolaci�o d'Aitken funciona quan m�es a prop estem del
fet yn+2 � yn+1 = r(yn+1 � yn). En les primeres iteracions aix�o �es lluny de ser cert i, per tant,
Aitken extrapola valors m�es dolents. Mentre que en estar a prop de l'�orbita peri�odica aix�o �es
gaireb�e cert i les extrapolacions donades per Aitken s�on realment molt bones. �Es convenient
que el lector usi aquests programes per veure les millores de la converg�encia usant Aitken segons
els valors inicials i les toler�ancies d'error permeses.

Un cop trobada l'�orbita peri�odica es poden calcular altres valors com poden ser els nivells
m�axims i m��nims de cada esp�ecie o b�e les seves mitjanes de�nides com

�N1 =
1

T

Z T

0
N1(t)dt; �N2 =

1

T

Z T

0
N2(t)dt;

on T representa el per��ode de l'�orbita.
Per al prop�osit del c�alcul de la integral que de�neix les mitjanes, es pot usar el m�etode dels

trapezis, que es troba en qualsevol llibre b�asic de c�alcul num�eric (per exemple, [1]), o es pot

6En aquest cas caldr�a tamb�e canviar la toler�ancia tol d'integraci�o de l'�orbita peri�odica.
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modi�car el camp a � i efecte d'integrar al mateix temps les dues integrals que de�neixen les
mitjanes.

Per tancar aquest exemple donem el programa principal que es pot fer servir per calcular els
valors m�axim i m��nim de cada esp�ecie, com tamb�e les seves mitjanes pel m�etode dels trapezis.
Per fer-ho senzill, la integraci�o es realitza a un pas constant, h, determinat pel nombre de
subintervals, ncr, en qu�e se subdivideix l'�orbita peri�odica, per�o tamb�e es pot fer amb pas
variable canviant convenientment el programa.

C�alcul dels valors extrems i mitjanes

#include<stdio.h>

#include<math.h>

main()

{

int i,n,ncr;

double t,x[2],h,hmin,hmax,tol,vmin1,vmin2,vmax1,vmax2,pro1,pro2;

double perio;

void rk45f(double *t,double x[],int n,double *h,double hmin,double hmax,

double tol,void(*camp)(double,double*,int,double*));

void prepre(double t,double x[],int n,double y[]);

n=2;

/* Aqui posem les condicions inicials de l'orbita periodica i el

seu periode */

x[0]=2.e0;

x[1]=6.7875942107;

perio=16.0730686084;

/* Poseu a la linia seguent el nombre de subintervals que es volen

usar per a la integracio numerica */

ncr=200;

h=perio/ncr;

hmin=fabs(h);

hmax=fabs(h);

/* Integrant amb pas constant la linia seguent no te sentit */

tol=1.e-8;

t=0.e0;

vmin1=x[0];

vmin2=x[1];

vmax1=x[0];

vmax2=x[1];

pro1=x[0];

pro2=x[1];

for (i=1;i<=ncr;i++)

{

rk45f(&t,x,n,&h,hmin,hmax,tol,prepre);

if (x[0] < vmin1) vmin1=x[0];
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if (x[0] > vmax1) vmax1=x[0];

if (x[1] < vmin2) vmin2=x[1];

if (x[1] > vmax2) vmax2=x[1];

if (i==ncr)

{

pro1+=x[0];

pro2+=x[1];

}

else

{

pro1+=2.e0*x[0];

pro2+=2.e0*x[1];

}

/* printf("t,N1 i N2: %le %le %le \n",t,x[0],x[1]); */

}

pro1=(0.5e0*h)*pro1/perio;

pro2=(0.5e0*h)*pro2/perio;

printf("\n\n Resultats integracio amb pas ctant h=%le\n\n",h);

printf(" Valors maxim i minim de N1: %le %le \n",vmax1,vmin1);

printf(" Valor mitja de N1: %le \n",pro1);

printf(" Valors maxim i minim de N2: %le %le \n",vmax2,vmin2);

printf(" Valor mitja de N2: %le \n",pro2);

}

Aquest programa d�ona els resultats seg�uents,

m�axim m��nim mitjana
N1 3.39956 0.65302 1.90675
N2 6.81415 4.57188 5.62189

4.8.2 Comportament ca�otic. Sistema de H�enon-Heiles

En aquest exemple donarem una noci�o molt b�asica del que s'ent�en per caos en els sistemes
din�amics. Ho il�lustrarem amb l'anomenat sistema de H�enon-Heiles fent diversos dibuixos
d'aplicacions de Poincar�e de les quals ja n'hem parlat una mica a l'exemple anterior.

El model del sistema de H�enon-Heiles ve donat pel seg�uent sistema de quatre equacions
diferencials ordin�aries, 8>><

>>:

_x0 = x2;
_x1 = x3;
_x2 = �x0 � 2x0x1;
_x3 = �x1 � x20 + x21;

i per tant les seves traject�ories s�on corbes (x0(t); x1(t); x2(t); x3(t)) dins l'espai 4-dimensional,
que podrem seguir amb el nostre integrador rk45f, un cop haguem triat els quatre valors, x0(0),
x1(0), x2(0) i x3(0), que constitueixen una condici�o inicial.

El primer que notarem �es que la funci�o de quatre variables

H(x0; x1; x2; x3) =
1

2
(x20 + x21 + x22 + x23) + x20x1 �

1

3
x31;
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�es una integral primera del sistema d'equacions. Aix�o vol dir que, damunt de cada traject�oria, la
funci�o H pren un cert valor constant, valor que canvia de traject�oria en traject�oria. A aquesta
funci�o H, per raons mec�aniques sobre l'origen del sistema d'H�enon-Heiles, li direm \Energia".
Per tant, a�rmem que l'energia d'una traject�oria es conserva al llarg d'ella7. Aix�o es pot veure
matem�aticament comprovant que

d

dt
H(x0(t); x1(t); x2(t); x3(t)) = 0;

�es a dir, veient que la derivada respecte del temps de la funci�o H al llarg d'una traject�oria val
zero i per tant H hi ha de ser constant.

En el nostre cas �es f�acil de comprovar, ja que si la derivem respecte del temps, usant la regla
de la cadena, tenim

d

dt
H(x0(t); x1(t); x2(t); x3(t)) =

3X
i=0

@H

@xi

_xi =

= (x0 + 2x0x1) _x0 + (x1 + x2
0
� x2

1
) _x1 + x2 _x2 + x3 _x3;

que s'anul�la si subtitu��m _x0, _x1, _x2, i _x3 per les seves expressions donades en el model inicial.

Com que cada �orbita t�e una energia que es conserva al llarg d'ella, podem classi�car les
�orbites per la seva energia. Intu��tivament, d'aquesta manera si en principi hem de �xar els
quatre valors x0(0), x1(0), x2(0) i x3(0) per tenir una condici�o inicial; si el que volem �es que
les �orbites que integrem tinguin totes elles una certa energia, E, nom�es podrem �xar tres dels
quatre valors de la condici�o inicial, ja que el que ens queda l'haurem de triar de manera que

H(x0(0); x1(0); x2(0); x3(0)) = E:

Procedint com acavem d'apuntar, podrem anar representant les �orbites del model H�enon-
Heiles segons l'energia que tinguin. El problema �es que, nom�es �xant l'energia, el conjunt
d'�orbites que ens resta encara �es molt gran, ja que hem de triar tres valors arbitraris i aix�o es
pot fer de moltes maneres. Tenim el que es diu tres graus de llibertat.

A � de reduir els graus de llibertat, �xarem una superf��cie de secci�o, tal com haviem fet en
l'exemple de la secci�o anterior. Aleshores nom�es ens mirarem les �orbites en el moment de tallar
aquesta superf��cie de secci�o.

La superf��cie de secci�o la pendrem amb la condici�o8 x0 = 0, i representarem l'aplicaci�o de

Poincar�e damunt d'ella. Aix��, doncs, agafarem una condici�o inicial (x0(0); x1(0); x2(0); x3(0))
damunt de la secci�o (�es a dir amb x0(0) = 0) i amb una energia, E, donada (�es a dir amb
H(0; x1(0); x2(0); x3(0)) = E). Integrarem llavors la traject�oria �ns a tornar a tallar la secci�o.
�Es el que s'anomena, tal com hem indicat en l'exemple anterior, trobar la imatge del punt de
la secci�o per l'aplicaci�o de Poincar�e.

A una condici�o incial damunt de la superf��cie de secci�o, li anem aplicant reiteradament
l'aplicaci�o de Poincar�e. Aix�� es veu el que fa l'�orbita mitjan�cant \el rastre" de punts que va
deixant damunt de la superf��cie de secci�o en atravessar-la.

7D'una manera semblant a la que conservava el radi en l'exemple \cercle" usat com a test de la funci�o rk45f.
8M�es endavant veurem que falta una condici�o addicional.
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Comentem a continuaci�o el proc�es que seguim per fer tot aix�o.

Dels quatre valors que necessitem per a una condici�o inicial tenim que x0(0) = 0 i per tant
ens cal buscar els altres tres. Fixem un valor E de l'energia, llavors la relaci�o

H(0; x1(0); x2(0); x3(0)) = E

ve donada per

2E = x2
1
(0) + x2

2
(0) + x2

3
(0)�

2

3
x3
1
(0);

d'on podem a��llar x2(0) segons

x2(0) = �

r
2E � x2

1
(0)� x2

3
(0) +

2

3
x3
1
(0):

Suposem que hem �xat un valor de l'energia E, i donem valors arbitraris a x1(0) i a x3(0).
Aleshores podem calcular x2(0) per la f�ormula anterior i, com que x0(0) = 0, ja tenim completa
la condici�o inicial.

Notem per�o que per al c�alcul de x2(0) tenim dues possibilitats: el signe positiu o el negatiu.
A m�es, segons el model de H�enon-Heiles x2(0), es correspon amb _x0(0). Resulta que la superf��cie
de secci�o no queda nom�es determinada per a x0 = 0 sin�o que tamb�e hem de triar que el tall
sempre es produeixi en el mateix sentit9. Podem triar arbitr�ariament un signe o l'altre, per�o
sempre el mateix. En el nostre cas triem la superf��cie de secci�o com a x0 = 0 i _x0 > 0 �es a dir
amb x2 > 0.

Sabem trobar doncs una condici�o inicial (x0(0); x1(0); x2(0); x3(0)). Ara escriurem la funci�o
aplpoi que fa l'aplicaci�o de Poincar�e. Donada aquesta condici�o inicial en el vector x i a l'instant
t (que inicialment el prendrem zero), torna, dins les mateixes variables t i x, l'instant i el punt
de tall amb la secci�o. Es a dir, integra la condici�o inicial donada �ns que x[0]=0 i x[2]>0.

Fem el c�alcul del punt de tall, de manera an�aloga que a l'exemple de la secci�o anterior, o
sigui, aplicant el m�etode de Newton per trobar un zero de la funci�o F (t) = x0(t) = 0, i per tant
en les iteracions de re�nament prenem el pas

h = �x0(t)= _x0(t) = �x0(t)=x2(t);

�ns que jx0(t)j <toln, on toln �es un par�ametre que es passa a la rutina.
Els altres par�ametres que t�e la funci�o aplpoi s�on els que li calen a la funci�o d'integraci�o

rk45f que es crida dins seu.

Aplicaci�o de Poincar�e per a H�enon-Heiles

#include<stdio.h>

#include<math.h>

void aplpoi(double *t, double x[], double tol, double toln, double hmin,

double hmax, int n, void(*camp)(double, double*, int, double*))

9Aix�o ja ens ho hav��em trobat a l'exemple anterior quan mir�avem que el tall es produ��s de N1 > A a N1 < A.
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{

double h,va;

void rk45f(double *t,double x[],int n,double *h,double hmin,double hmax,

double tol,void(*camp)(double,double*,int,double*));

h=0.01;

/* La seguent crida nomes es per separar el punt de la seccio */

rk45f(t,x,n,&h,hmin,hmax,tol,camp);

do

{

va=x[0];

rk45f(t,x,n,&h,hmin,hmax,tol,camp);

} while (va>0.e0 || x[0]<0.e0); /* Aqui es busca x0=0 i x2>0$

/* Quan s'arriba aqui s'ha detectat el tall amb la seccio.

Usem el metode de Newton per a refinar-lo. */

while (fabs(x[0]) > toln)

{

h=-x[0]/x[2];

/* printf("Newton. tf,h,error: %le %le %le\n",*t,h,x[0]); */

rk45f(t,x,n,&h,hmin,hmax,tol,camp);

}

}

Aquesta funci�o �es molt semblant a la funci�o poinca de l'exemple anterior, i de fet se'n pot
fer una d'�unica que valgui per als dos casos.

Com sempre, necessitem tamb�e la funci�o que ens avalu�� el camp en un punt i un instant
donat. Li diren henhe.

void henhe(double t, double x[], int n, double y[])

{

y[0]=x[2];

y[1]=x[3];

y[2]=-x[0]-2.e0*x[0]*x[1];

y[3]=-x[1]-x[0]*x[0]+x[1]*x[1];

}

Finalment, ja nom�es ens falta escriure el programa principal. Abans, per�o, anem a precisem
una mica m�es el que farem.

Suposem que �xem d'entrada el nivell d'energia E, que notarem per ener en el programa.
En el pla (x1; x3), que �es el punt en qu�e hem d'agafar els valors que tenim arbitraris, hi farem
una �nestra rectangular de v�ertexs (xmim,ymin), (xmax,ymax). Dins d'aquesta �nestra triem
una parella de valors (x1(0); x3(0)) mitjan�cant un reticulat de npx punts en el costat de x1 i de
npy punts en el de x3, tal com es veu a l'exemple de la �gura 4.16.

Per a cada punt (x1(0); x3(0)) del reticle, calculem el valor de x2 partint del fet que

x2(0) =

r
2E � x2

1
(0)� x2

3
(0) +

2

3
x3
1
(0):
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�
x1

x3

(xmin,ymin)

(xmax,ymax)

Figura 4.16: Reticle emprat en la representaci�o de les aplicacions de Poincar�e del model de

H�enon-Heiles. Els valors de x1 i de x3 corresponents a les condicions inicials els prenem de les

interseccions que formen el reticle.

Per�o si per a algun valor de (x1(0); x3(0)) l'expressi�o de dins l'arrel �es negativa, tindrem que
x22(0) < 0, la qual cosa �es impossible i ens diu que no hi ha cap �orbita, amb l'energia E donada,
que en un cert moment tingui x1 = 0 i x1 i x3 com els valors triats. Quan trobem x2

2
< 0,

descartarem doncs la parella (x1(0); x3(0)) i passarem a un nou punt del reticle.

Pel procediment anterior obtenim condicions inicials (0; x1(0); x2(0); x3(0)) amb l'energia,
E, donada d'entrada i damunt de la superf��cie de secci�o. Aleshores amb la funci�o aplpoi

busquem el seg�uent punt de la traject�oria damunt de la secci�o. A partir d'aquest darrer punt
buscarem el seg�uent, i aix�� successivament iterem l'aplicaci�o de Poincar�e un nombre prou gran
de vegades (iterp en el programa). Els punts obtinguts per l'aplicaci�o de Poincar�e, els anem
dibuixant en el pla (x1; x3).

El programa principal que fa tot aix�o �es el seg�uent:

Programa principal per al sistema H�enon-Heiles

#include<stdio.h>

#include<math.h>

#include"grafbas.h"

main()

{

int n,ix,iy,npx,npy,it,iterp,col;

double t,x[4],tol,toln,hmin,hmax,xmin,xmax,ymin,ymax,pasx,pasy,ener;

double aux;
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void aplpoi(double *t,double x[],double tol,double toln,double hmin,

double hmax,int n,void(*camp)(double, double*, int, double*));

void henhe(double t,double x[],int n,double y[]);

/* Constants necessaries per a la funcio aplpoi */

n=4;

tol=1.e-10;

hmin=1.e-4;

hmax=1.e0;

toln=1.e-14;

/* Valor de l'energia, finestra de treball, reticle i nombre

d'iterats de l'aplicacio de Poincare */

ener=1.e0/20.e0;

xmin=-0.8e0;

xmax=0.8e0;

ymin=-0.8e0;

ymax=0.8e0;

npx=50;

npy=50;

iterp=200;

/* comencem els calculs i el dibuix */

pasx=(xmax-xmin)/(npx-1.e0);

pasy=(ymax-ymin)/(npy-1.e0);

inigraf();

finestra(xmin,xmax,ymin,ymax);

col=prencolor();

for (ix=0; ix<npx; ix++)

for (iy=0; iy<npy; iy++)

{

x[1]=xmin+ix*pasx;

x[3]=ymin+iy*pasy;

aux=2.e0*ener-x[1]*x[1]-x[3]*x[3]+(2.e0/3.e0)*x[1]*x[1]*x[1];

if (aux < 0.e0) continue;

x[2]=sqrt(aux);

x[0]=0.e0;

t=0.e0;

pospun(x[1],x[3],col);

for (it=0; it<iterp; it++)

{

aplpoi(&t,x,tol,toln,hmin,hmax,n,henhe);

pospun(x[1],x[3],col);

}

}

getch();

tancagraf();

}

El lector pot fer servir aquest programa per fer diferents dibuixos, amb diferents valors de



158 Introducci�o a la simulaci�o

l'energia i diferents reticles en el pla (x1; x3). A les �gures 4.17{4.21 representem alguns dels
resultats.

�x1

x3 E = 1=12

Figura 4.17: Representaci�o de l'aplicaci�o de Poincar�e del model de H�enon-Heiles per al valor

de l'energia H = 1=12.

D'aquestes �gures, �es interessant observar que per a valors baixos de l'energia, en tallar la
superf��cie de secci�o les �orbites produeixen, o millor dit emplenen, (ja que no es fa de manera
consecutiva), unes corbes que al voltant del punt central semblen a el�lipses. Totes les corbes que
apareixen reben el nom de corbes invariants, la qual cosa vol dir que, si �xem una �orbita, quan
aquesta talli la secci�o sempre ho far�a en algun punt de la corba invariant que \t�e assignada".
De vegades una corba invariant la componen diverses corbes tancades m�es petites anomenades
illes. A m�es, enmig de les corbes queden uns punts a��llats que s�on peri�odics per l'aplicaci�o
de Poincar�e. �Es a dir, si es parteix d'un d'aquests punts, al cap d'una o m�es iteracions de
l'aplicaci�o de Poincar�e s'hi torna exactament. El que vol dir que s�on punts pels quals passa
una �orbita peri�odica. Amb tot aix�o es t�e l'efecte que quan apareixen aquestes corbes hi ha un
\moviment ordenat".

Quan s'augmenta l'energia, les corbes anteriors van desapareixent i es veuen �amplies regions,
les quals semblen totes elles recorregudes per una sola �orbita en les seves iteracions. �Es impre-
dictible el fet de saber on aniran a parar els propers iterats. Ja no es disposen ordenadament
damunt d'una corba, com passa en els dibuixos d'energies m�es baixes, sin�o que emplenen els
anomenats mars ca�otics i el moviment esdev�e molt m�es \desordenat". Es t�e l'anomenat caos,
el qual fa impossible predir on es trobar�a exactament el punt de tall d'unes poques iteracions
en endavant.

Realment cal dir per�o que, per a les energies petites, els mars ca�otics tamb�e existeixen. El
que passa �es que s�on tan petits que no s'observen en el dibuix. �Es en augmentar l'energia que
es posen realment de manifest.
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�x1

x3 E = 1=10

Figura 4.18: Representaci�o de l'aplicaci�o de Poincar�e del model de H�enon-Heiles per al valor

de l'energia H = 1=10.

�x1

x3 E = 1=9

Figura 4.19: Representaci�o de l'aplicaci�o de Poincar�e del model de H�enon-Heiles per al valor

de l'energia H = 1=9.
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�x1

x3 E = 1=8

Figura 4.20: Representaci�o de l'aplicaci�o de Poincar�e del model de H�enon-Heiles per al valor

de l'energia H = 1=8.

�x1

x3 E = 1=6

Figura 4.21: Representaci�o de l'aplicaci�o de Poincar�e del model de H�enon-Heiles per al valor

de l'energia H = 1=6.
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