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W7. Liczby zespolone. 

Układy równań różniczkowych



Plan wykładu:

1. Co to są liczby zespolone - definicja i interpretacja 

geometryczna

2. Działania na liczbach zespolonych

3. Funkcje zmiennej zespolonej

4. Równanie kwadratowe o pierwiastkach zespolonych

5. Układy równań różniczkowych liniowych - całkowanie i                

interpretacja rozwiązań

6. Układ równań różniczkowych nieliniowych - przykład         

relacji drapieżnik - ofiara

7. Układy z pierwiastkami zespolonymi – przykład oscylacji

8.  Równowaga a stabilność układów



1. Co to są liczby zespolone - definicja i interpretacja 

geometryczna

płaszczyzna zespolona



Liczba zespolona może być 

interpretowana jako wektor

Współrzędne polarne liczby zespolonej



2. Działania na liczbach zespolonych

dodawanie i odejmowanie

mnożenie



liczba zespolona sprzężona

dzielenie

liczba odwrotna do danej liczby zespolonej

przykład

przykład







3. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne zmiennej zespolonej

dla z=i   mamy a=p/2, stąd

dla z=-5 mamy a=p, stąd

dla z=r   mamy a=0 , stąd lnz =lnr





przykład





4. Równanie kwadratowe o pierwiastkach zespolonych

przykład



Układ równań różniczkowych liniowych

Sprzężenie 

zwrotne

oddziaływanie

Sprzężenie 

zwrotne







tempo zmian N1 przy 

braku oddziaływania z N2

tempo zmian N1 w związku z 

oddziaływaniem z N2

tempo zmian N2 w związku 

z oddziaływaniem z N1

tempo zmian N2 przy braku  

oddziaływania z N1

Przykład dwóch oddziaływujących na siebie populacji



Przykład rozprzestrzeniania się leku

Wydalanie 

krew tkanka 

układ dwuelementowy z 

wydalaniem 







5. Przykłady zastosowania do równań różniczkowych

oscylacje





równowaga a stabilność układów

przypadek 1:  dwa pierwiastki rzeczywiste

przypadek 2:  dwa pierwiastki zespolone



naturalne tempo 

„produkcji” ofiar  N1

tempo wyniszczania ofiar N1

przez drapieżniki N2

tempo „produkcji” drapieżników N2

wynikające z „podaży” ofiar N1

naturalne tempo śmiertelności 

drapieżników  N2

drapieżnik - ofiara

model Voltery- Lotki

Układ równań różniczkowych nieliniowych















przypadek 1:  dwa pierwiastki rzeczywiste

(a) oba pierwiastki ujemne

węzeł 

(globalna

stabilność)

(b) oba pierwiastki dodatnie

niestabilność  

typu źródło



(c) jeden pierwiastek dodatni, 

drugi ujemny

niestabilność 

typu siodło



przypadek 2:  dwa pierwiastki zespolone 

(a) pierwiastki tworzą sprzężoną 

parę, części rzeczywiste ujemne

spirala typu 

stabilnego



(b) pierwiastki tworzą sprzężoną 

parę, części rzeczywiste dodatnie

spirala typu 

niestabilnego



(c) pierwiastki tworzą sprzężoną 

parę, nie mają części rzeczywistej 

centrum





1. Batschelet E. , Introduction to Mathematics for Life Sciences 

Springer-Verlag, Berlin 1975

2. Jordan D.W., Smith P., Nonlineary Ordinary Differential 

Equations, Llarendon Press, Oxford 1977

3. Leitner R., Zarys matematyki wyższej dla studentów, cz.II, Wyd. 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998

4. Leitner R., Zacharski J.,  Zarys matematyki wyższej dla 

studentów, cz.III, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995

5. Neuhauser C., Calculus for Biology and Medicine Pearson 

Education 2004

6. Postlethwait J.H., Hopson J.L, Veres R.C., Biology! Bringing 

Science to Life, McGraww-Hill, New York 1991

Zamieszczone ilustracje oparto na materiałach 

pochodzących z następujących podręczników:


