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Di�erenciálegyenletek a �zikán túl
Közönséges di�erenciálegyenleteket használtunk mind az inga, mind a
Naprendszer és az argon gáz szimulációjához, és még hozhatnánk számos
példát a �zika területér®l. Newton eredetileg a �zikai rendszerek
megértésére vezette be a di�erenciálegyenleteket, de hamarosan kidrült,
hogy di�erenciálegyenletekkel leírható rendszerek nem csak a �zikában
találhatóak, hanem a kémiától kezdve a populáció biológián át a
pénzügyi-gazdasági és társadalmi folyamatok leírásában, modellezésében is
megvan a szerepük. Fontos megjegyezni, még inkább mint a �zikában, a
modellek csak közelítései a valóságnak, de lényeges motívumokra
rámutathatnak. A di�erenciálegyenleteket többnyire akkor használjuk, ha
egy változó id®ben változik és jöv®beli értéke a változó saját aktuális
értékének és más vátozóknak függvénye.
A populációdinamikát egy általános keretrendszernek tekinthetjük. Habár
alapvet®en növényev®kr®l, ragadozókról és táplálékról beszélünk, szinte
ugyanazon egyenletekbe behelyettesíthetünk vegyületek koncentrációit,
katalizátorok hatékonyságát, vagy a gazdaság modellezésekor termel®ket és
fogyasztókat, a dinamika nagyon hasonló mintázatokat produkál.



Egy szabadon fejl®d® faj
A populáció létszámának (n) változását vizsgáljuk, az id® (t)
függvényében. Logikus feltételezni, hogy ha más tényez® nincs, akkor a
szaporodás a populáció létszámával arányos, kétszer akkora populációban
kétszer annyi utód várható. Ha a szaporodási ráta a, vagyis ∆t id®
(mondjuk évente) alatt ennyi utód jön világra:

nt+∆t = nt + ant

Ha ∆t kicsi akkor a fenti egyenlet határesetben a következ®
di�erenciálegyenletet adja (a megfelel® átskálázásával):

dn

dt
= an

Igazából egy "Euler lépés" analitikus közelítését vettük. Nagyon nagy
populációk esetében, és akkor ha a szaporodás id®skálájának
elfolytonosítása sem okoz gondot (a valóságban ezzel vigyázni kell az er®s
éves szaporodási ciklusok miatt!) ez jó közelítés és a folytonos egyenlettel,
és annak vissza-diszkretizálásával számolhatunk az eredeti diszkrét egyenlet
helyett.
Az egyenlet megoldása a jól ismert exponenciális növekedés: n = eat





Pusztulás és véges táplálék hatása

• Hogy a modellt kicsit realisztikusabbá tegyük, vezessük be, hogy egy
halálozási rátával (d) pusztulnak az egyedek:

dn

dt
= an− dn

Ekkor attól függ®en, hogy r = (a− d) pozitív vagy negatív, marad az
exponenciálisan növeked® görbe, vagy exponenciálisan csökken®t
kapunk: n = ert. A konstans létszámú populáció nem stabil.

• Vegyük �gyelembe azt is, hogy korlátosak az er®források (pl. élelem,
vagy nyersanyag), és modellezzük ennek a szaporodásra-pusztulásra
vett hatását egy szorzó tényez®vel:

dn

dt
= rnF (n)

Tegyük fel, hogy az er®források arra elegend®ek, hogy egy maximum k
(kapacitás) létszámú populációt tartson el. F () legegyszer¶bb
modellje n-ben lineáris, és olyan, hogy kis populáció esetében nem
módosítja az eredeti egyenleteket F (0) = 1, a kapacitás elérésekor
pedig nem enged további szaporodást F (k) = 0. Ezt a feltételt a
F (n) = 1− n/k elégíti ki.



Logisztikus egyenlet

Az eredeti di�erenciálegyenlet így módosult:

dn

dt
= rn

(
1− n

k

)
Ez az úgynevezett logisztikus egyenlet. Megfelel® átskálázással
n/k = x

dx

dt
= rx (1− x)

alakra hozható. Megoldása r-t®l, és a kiindulási x0-tól függ®en
növeked®, vagy csökken® szigmoid jelleg¶ görbe:

x(t) =
1

1 +
(

1
x0
− 1
)
e−rt

http://mathworld.wolfram.com/LogisticEquation.html


A logisztikus egyenlet megoldása



Stabilitás
A logisztikus egyenlet egy nemlineáris di�erenciálegyenlet. Nem mindig oldhatóak
meg analitikusan (jelen esetben mint láttuk igen). Vannak úgynevezett �xpontjai
ahol dx/dt = 0, esetünkben az x = 0 és x = 1. A �xpontok lehetnek stabilak, vagy
instabilak, attól függ®en, hogy picit kimozdítva a megoldást, az oda visszatér, vagy
(exponenciálisan) eltávolodik. A stabilitást lineáris perturbációkkal legegyszer¶bb
vizsgálni. Legyen egy di�erenciálegyenlet a következ® alakú:

dx

dt
= f(x)

(a logisztikus egyenletre pl. a jobb oldal f(x) = rx(1− x)), és �x pontja x∗, ahol a
fentiek értelmében f(x∗) = 0. Ha innen kis perturbációval kimozdítjuk a rendszert,
akkor a megoldás

x(t) = x∗ + ε(t)

alakban kereshet® lineáris közelítésben. Beírva az eredeti egyenletbe és Taylor-sorba
fejtve:

dε

dt
= f(x∗ + ε) = f(x∗) + εf ′(x∗) + . . . = εf ′(x∗) + . . .

A magasabb rend¶ tagok elhagyásával a fenti egyenlet megoldása:

ε(t) = ε(0)ef
′(x∗)t

A megoldás akkor stabil, ha t→ 0 esetében ε(t)→ 0, vagyis

x∗

{
stabil �xpont ha f ′(x∗) < 0
instabil �xpont ha f ′(x∗) > 0



Fixpontok stabilitása



A logisztikus egyenlet �xpontjai



Két faj versengése az er®forrásokért
Ha egy adott helyen (niche) két faj küzd egyazon táplálékért, kölcsönhatásba
kerülnek. Egymáshoz viszonyított szaporodási rátájuk és a környezet
eltartóképessége függvényében a "rátermettebb" faj akár teljesen el is foglalhatja a
nichet. Legyen két faj:

dn1

dt
= r1n1

(
1− n1

k1

)
dn2

dt
= r2n2

(
1− n2

k2

)
A versengés azt jelenti, hogy ha az egyik faj szaporodik, akkor a másik faj számára is
kevesebb er®forrás áll rendelkezésre, vagyis a jobb oldal negatív részében jelentkezik
a csatolás:

dn1

dt
= r1n1

(
1− n1 + αn2

k1

)
dn2

dt
= r2n2

(
1− n2 + βn1

k2

)
,

ahol α és β dimenziótlan paraméterek, amely azt felyezi ki, hogy
milyen arányban fogysztja az egyik faj a másik er®forrásait, és
fordítva. α, β, r1,r2,k1 és k2 különböz® értékeinél más-más
�xpontjai vannak a rendszernek.



Ragadozó-préda rendszerek: rókák és nyulak

A fajok "kölcsönhatása" nem csak az er®forrásokért való
küzdelemben nyilvánulhat meg.

Példa

Sok nyúl ⇒ sok táplálék a rókáknak ⇒ a rókák is szaporodnak ⇒
egyre több nyulat fogyasztanak ⇒ kevesebb nyúl ⇒ kevesebb róka

⇒ a nyulak újra elszaporodnak . . .



Lotka-Volterra modell

Korlátlan táplálék a nyulaknak, korlátlan kapacitású rókák:

dR

dt
= aR− bFR

dF

dt
= cRF − dF

x∗



R : nyulak (rabbits)
F : rókák (foxes)
a : nyulak szaporodási rátája
bF : nyulak pusztulási rátája
cR : rókák szaporodási rátája
d : rókák pusztulási rátája



A Lotka-Volterra modell szimulációja



A Lotka-Volterra modell kiterjesztése

A modell realisztikusabbá (és komplexebbé) tehet®, ha a nyulak
számára elérhet® táplálékot korlátozzuk, hasonlóan, mint már az
el®z®ekben megtettük a korlátos kapacitású er®források
bevezetésével:

a→ a

(
1− R

K

)
,

illetve korlátozva azt, hogy a rókák mennyi nyulat fogyaszthatnak
pl. egy nap alatt (telít®dés):

RF → RF

1 +R/S



A módosított Lotka-Volterra modell szimulációja



Feladatok
Ezen a gyakorlaton nimcs kiadott program kód. Felhasználva az el®z® órák anyagát
(Runge-Kutta módszer), írjunk saját kódokat!

1 Nézzük meg, hogy a logisztikus egyenlet esetében az Euler-módszer és az
adaptív Runge-Kutta módszer mennyire jól adja vissza az analitikusan
kiszámolható viselkedést a �xpontokhoz közel, és azoktól távol. Ábrázoljuk a
numerikus és analitikus megoldásokat és a különbségüket! A logisztikus
egyenletet különböz® kezd®paraméterekkel indítva és különböz® r értékekkel,
próbáljuk meg "A logisztikus egyenlet megoldása" ábráit rekonstruálni!

2 Készítsük el a fajok er®forrásért való versengését modellez® csatolt logisztikus
modellt! Szimuláljuk az α = β = 1 esetet, és numerikusan demonstráljuk a
"kompetitív kizárás" törvényét, vagyis, hogy ez esetben nem létezhet stabilan
két faj, a nagyobb k érték¶ faj kiszorítja a másikat. Demonstráljuk
szimulációkkal, hogy két faj együttélése csak αk2 < k1 és βk1 < k2 esetében
stabil. Tipp: futtassunk szimulációkat különböz® paraméterekkel, és ábrázoljuk
a hosszabb id® után megmaradt fajok számát az (αk2 − k1) : (βk1 − k2) sík
fölött!

3 Implementáljuk a Lotka-Volterra modellt! Ábrázoljuk különböz® paramétereknél
a fajok szaporodását és a R:F fázisteret!

4 Szorgalmi feladat: Készítsük el a véges táplálék ill. telít®dés hatását is
�gyelembe vev® változatot. Ábrázoljuk itt is a populációk létszámát és a
fázisteret! Keressünk �xpontokat, vizsgáljuk meg azok stabilitását! Dolgozzunk
ki modellt 3 faj esetére (pl. tápláléklánc, vagy két növényev® + egy ragadozó
faj)!



Irodalom:

• Mathematical Biology jegyzet 1.1, 3.1-3.3

• Population dynamics modeling

• Logisztikus egyenlet(MathWorld)

• Lotka-Volterra egyenlet (Wikipédia)

• Lotka-Volterra modell több faj kompetíciójával (Wikipédia)

http://www.math.ust.hk/~machas/mathematical-biology.pdf
http://www.tp.umu.se/ModSim/files/Modeling.pdf
http://mathworld.wolfram.com/LogisticEquation.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Lotka-Volterra_equation
http://en.wikipedia.org/wiki/Lotka-Volterra_inter-specific_competition_equations

