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1 Bakgrund

I en ekologisk miljö p̊averkas olika arter av växter och djur av varandra – man säger att
de växelverkar eller interagerar: Vissa arter utgör föda till andra, vissa konkurrerar
om samma resurser, vissa samarbetar mer eller mindre organiserat. Detta gör att
utvecklingen av populationen hos en art i en visst omr̊ade beror p̊a andra arters
populationer där.

Denna övning syftar till att studera i n̊agra enkla modeller hur olika sorters in-
teraktioner (växelverkningar) mellan tv̊a arter p̊averkar deras populationer.

2 Teori: Flöden

ODE p̊a nytt sätt

Ordinära differentialekvationer (ODE) för funktioner där den oberoende variabeln
kan tolkas som tid, utgör en speciell grupp av tillämpningar av ODE. Här handlar
det om processer i tiden, där tidsutvecklingen styrs av en enkel ODE eller ett system
av kopplade ODE.

S̊adana processer brukar kallas dynamiska system, eller flöden. Ett flöde kan
allmänt definieras som ett system, vars tillst̊and beskrivs av ett antal dynamiska vari-
abler, som ändras med tiden p̊a s̊a vis att deras ändringshastigheter i varje ögonblick
bara beror p̊a det aktuella tillst̊andet, allts̊a p̊a variablernas aktuella värden.

Detta betyder speciellt att ändringshastigheterna inte f̊ar bero explicit p̊a ti-
den, utan varje g̊ang variablerna r̊akar ha en viss uppsättning värden, s̊a måste
ändringshastigheterna vara desamma.

S̊adana system är vanliga i många sammanhang i fysik s̊aväl som i andra ve-
tenskapliga och tekniska omr̊aden. (Newtons ekvationer i klassisk mekanik kan t.ex.
skrivas om i form av ett dynamiskt system).

Flöden p̊a tallinjen

Ett endimensionellt flöde, allts̊a ett flöde med bara en (reell) variabel (som vi t.ex.
kan kalla x), måste allts̊a lyda en ODE av typen

ẋ = f(x) (1)

med n̊agon given funktion f . För att undvika att konstiga saker kan hända, kräver
man att f ska vara kontinuerligt deriverbar. För varje tidpunkt s̊adan att x har ett
visst värde, bestämmer f(x) allts̊a hur fort detta värde ändras.

Vi kan allts̊a se tallinjen (x-axeln) som v̊art systems tillst̊andsrum, eller fasrum,
där systemet i varje tidpunkt representeras av en punkt, som rör sig allt eftersom
tiden g̊ar, längs en av många möjliga trajektorior (banor) i fasrummet.

Innan man rusar iväg och försöker hitta algebraiska lösningar till ekv (1), kan det
löna sig att göra sig ett fasporträtt av v̊art system, vilket innebär att vi ritar upp
v̊art fasrum, dvs. x-axeln, och plottar ẋ = f(x) vertikalt mot denna. I vissa omr̊aden
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p̊a x-axeln är f positiv, och x måste allts̊a öka där, allts̊a röra sig åt höger, vilket vi
kan markera med en pil som pekar åt höger. I andra omr̊aden är f negativ; där måste
allts̊a x minska, vilket kan markeras med en pil åt vänster. Mellan tv̊a närliggande
omr̊aden med olika tecken p̊a f(x) måste finnas en fixpunkt x∗. Fixpunkter är allts̊a
nollställen till f . Dessa kan markeras med en liten cirkel p̊a x-axeln.

S̊a vad kan hända om man startar ett s̊adant system med ett visst startvärde x0?
Kvalitativt finns det bara tre möjligheter.

• x0 är en fixpunkt, och d̊a stannar systemet där eftersom ẋ är noll där.

• x0 r̊akar ligga i ett omr̊ade där f(x) är positiv. D̊a måste x röra sig åt höger
tills en fixpunkt p̊aträffas. x(t) närmar sig d̊a denna fixpunkt d̊a t → ∞.

• x0 r̊akar ligga i ett omr̊ade där f(x) är negativt. D̊a måste x röra sig till vänster
tills en fixpunkt p̊aträffas, som d̊a x g̊ar mot för t → ∞.

Notera att en fixpunkt normalt tillhör en av tv̊a huvudtyper:

• En fixpunkt x∗ som ligger s̊a att f är positivt omedelbart till vänster och
negativt omedelbart till höger (s̊a att tangenten lutar ned̊at) kallas stabil, eller
attraherande: alla trajektorior i närheten närmar sig x∗.

• En fixpunkt x∗ som i stället ligger s̊a att f är negativt omedelbart till vänster
och positivt omedelbart till höger (s̊a att tangenten lutar upp̊at) kallas instabil,
eller repellerande: alla trajektorior i närheten avlägsnar sig fr̊an x∗.

Vill man veta inte bara huruvida en fixpunkt är stabil eller instabil, utan ocks̊a
hur mycket, kan man göra en s.k. lineär fixpunktsanalys. Detta betyder att man med
hjälp av Taylorutveckling undersöker hur trajektorior nära fixpunkten uppför sig. L̊at
allts̊a x(t) = x∗ + ǫ(t), där vi antar ǫ litet. D̊a f̊ar vi

ǫ̇ = ẋ = f(x) = f(x∗ + ǫ) ≈ f(x∗) + ǫf
′

(x∗) = λǫ

där vi har definierat λ som derivatan av f i fixpunkten, dvs. som tangentens lutning.
I närheten av fixpunkten gäller allts̊a ǫ̇ = λǫ, med lösningen ǫ(t) = ǫ(0)eλt.

Om lutningen λ är positiv, växer allts̊a avst̊andet till fixpunkten exponentiellt,
och den bör d̊a vara instabil – λ mäter precis hur instabil. Om lutningen λ i stället
är negativ, krymper i stället avst̊andet till fixpunkten exponentiellt, och den bör d̊a
vara stabil – beloppet av λ är d̊a ett mått p̊a graden av stabilitet.

Det kan ocks̊a finnas fixpunkter som inte passar in i huvudtyperna (fundera t.ex.
p̊a fallet f(x) = x2). Alla s̊adana karakteriseras av att de är gränsfall med λ = 0 – d̊a
måste man titta p̊a högre termer i Taylorutvecklingen.

Exempel: Fasporträtt för systemet f(x) = sinx. Först letar vi upp fixpunkterna,
som utgörs av xn = nπ. Däremellan, allts̊a för nπ < x < (n + 1)π, är f positivt om
n är jämnt, och negativt om n är udda. Allts̊a är de udda fixpunkterna −π, π, 3π, . . .
stabila, medan de jämna, −2π, 0, 2π, 4π, . . ., är instabila. Som fasporträtt plottar vi
n̊agra perioder av sinx, och markerar med pilar var f är positivt resp negativt. Vi
markerar ocks̊a fixpunkterna, och huruvida de är stabila (med t.ex. en fylld punkt)
eller instabila (med t.ex. en öppen punkt). Sedan är det lätt att med en snabb blick
avgöra ödet för en trajektoria som startas i en viss punkt.

3



Flöden i planet

P̊a liknande sätt kan vi beskriva ett tv̊adimensionellt flöde, som allts̊a svarar mot ett
system med tv̊a variabler, som vi t.ex. kan kalla x, y. Deras tidsutveckling bör d̊a ges
av tv̊a kopplade ODE, enligt

ẋ = f(x, y),

ẏ = g(x, y),

med s̊aväl f som g kontinuerligt deriverbar med avseende p̊a s̊aväl x som y. Detta
kan skrivas mer kompakt i vektornotation, om vi sätter r = (x, y), som

ṙ = f(r)

där vi allts̊a kan se f = (f, g) som ett vektorfält, i detta fall i R2, som i varje punkt r
talar om hur fort och i vilken riktning vi rör oss ifr̊an denna punkt. Vi kan allts̊a se
ett flöde i R2 som ett hastighetsfält.

Även här g̊ar det att kvalitativt först̊a systemet genom att göra ett fasporträtt:
Här vill vi allts̊a skissa vektorfältets utseende i planet. Detta kan t.ex. göras genom
att i ett rutmönster av punkter r rita ut vektorn f(r) till storlek och riktning. Ovanp̊a
detta kan man sedan skissa ett antal typiska trajektorior i olika omr̊aden, där deras
riktning i varje punkt ges av vektorfältet.

Eventuella fixpunkter är först̊as av intresse, och bör markeras samt avgöras vilken
typ de tillhör. Detta kan göras med en lineär analys p̊a liknande vis som i en dimen-
sion. Antag vi har hittat en fixpunkt r∗ = (x∗, y∗). Betrakta en trajektoria i närheten,
beskriven av r(t) = (x(t), y(t)) = (x∗, y∗) + (ǫx(t), ǫy(t)). För små avvikelser f̊ar vi:

ǫ̇x =
∂f

∂x
ǫx +

∂f

∂y
ǫy

ǫ̇y =
∂g

∂x
ǫx +

∂g

∂y
ǫy

vilket kan skrivas i matrisform som

ǫ̇ = Jǫ

där J är den s.k. Jacobimatrisen,

J =

(

∂f
∂x

∂f
∂y

∂g
∂x

∂g
∂y

)

evaluerad i fixpunkten. Typiskt har J tv̊a olika egenvärden med tillhörande lineärt
oberoende egenvektorer, som definierar speciella riktningar nära fixpunkten – en tra-
jektoria längs en s̊adan egenriktning utvecklas som ǫ(t) = ǫ(0)eλt, där λ är respektive
egenvärde. Notera att egenvärdena kan vara komplexa (och d̊a varandras komplexkon-
jugat) – detta ger spiralrörelse mot eller fr̊an fixpunkten beroende p̊a egenvärdenas
realdel. För reella egenvärden behöver egenriktningarna inte vara ortogonala.
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Egenvärdena λ löser som bekant sekularekvationen,

λ2 − τλ+∆ = 0

där τ är sp̊aret och ∆ determinanten av J. Lösningarna blir

λ =
τ

2
±

√

τ2

4
−∆

Uppenbarligen måste summan av egenvärdena vara lika med τ , och produkten lika
med ∆.

Det är allts̊a egenvärdena som avgör stabilitetstypen. Man kan därvidlag urskilja
fem huvudtyper av fixpunkter:

• B̊ada λ reella, negativa: Vi har d̊a en stabil nod, med tv̊a (typiskt i olika grad)
stabila riktningar. (τ < 0, 0 < ∆ < τ2/4)

• B̊ada λ reella, positiva: instabil nod, med tv̊a instabila riktningar. (τ > 0,
0 < ∆ < τ2/4)

• B̊ada reella, en av varje tecken: sadelpunkt, med lokalt en stabil, och en insta-
bil riktning (som fortsätter i speciella trajektorior, sadelpunktens stabila resp.
instabila mångfalder). (∆ < 0)

• Tv̊a komplexa λmed negativ realdel: stabil spiral, med trajektorior som lokalt
spiraliserar in mot fixpunkten. (τ < 0, ∆ > τ2/4)

• Tv̊a komplexa λ med positiv realdel: instabil spiral, med trajektorior som
lokalt spiraliserar ut fr̊an fixpunkten. (τ > 0, ∆ > τ2/4)

En stabil fixpunkt (nod eller spiral) kallas attraktor, och attraherar allts̊a närliggande
trajektorior. I tv̊a dimensioner kan det ocks̊a finnas slutna trajektorior, s.k. cykler.
Detta ger periodiskt uppförande (vilket är omöjligt i en dimension – samma värde x
kan inte passeras b̊ade p̊a väg upp och p̊a väg ned).

Att hitta cykler är dock mycket sv̊arare än att hitta fixpunkter. Även cykler kan
vara stabila eller instabila, s̊a att närliggande trajektorior närmar sig eller avlägsnar
sig; även detta är sv̊arare att avgöra än för fixpunkter, eftersom det beror p̊a flödets
egenskaper i en omgivning av hela cykeln och inte bara lokalt i närheten av en punkt.

En stabil cykel är ocks̊a en form av attraktor, men sedan finns det inte fler sorter
i tv̊a dimensioner.

I ett fasporträtt bör s̊aväl fixpunkter som ev. cykler markeras och typmärkas. En
bra hjälp för att göra ett fasporträtt är att starta ett stort antal trajektorior t.ex. fr̊an
p̊a lämpligt sätt slumpartat valda punkter, eller fr̊an ett antal smart valda punkter.
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Förberedande uppgift 1: Ett flöde i xy-planet är givet av

ẋ = x(1− x2 − y2)− y,
ẏ = y(1− x2 − y2) + x.

Formulera om detta i planpolära koordinater r, φ med hjälp av definitionerna x =
r cosφ, y = r sinφ, samt identiteterna

rṙ ≡ xẋ+ yẏ

r2φ̇ ≡ xẏ − yẋ

Ange ekvationerna för ṙ, φ̇ som funktion av r, φ. Visa med hjälp härav att systemet
karakteriseras av en fixpunkt i origo och en cirkulär cykel. Avgör deras stabilitetsty-
per och skissa fasporträttet. �

Flöden i flera dimensioner

P̊a liknande sätt kan vi beskriva flöden i 3, 4, eller fler dimensioner. Observera att
variablerna x, y, z, . . . inte behöver vara koordinater i v̊art vanliga rum, utan kan
betyda vilka storheter som helst som beskriver den process vi är intresserade av.

Fixpunkter kan studeras och deras stabilitet analyseras lineärt, med hjälp av
egenvärdena till de lokala Jacobi-matriserna. Även cykler förekommer här, men nu
tillkommer det ocks̊a knepigare former av attraktorer, som t.ex. s.k. säregna attrak-
torer, som förknippas med kaos med extrem känslighet för initialvillkor – detta ska vi
dock inte studera här.

3 Teori: Populationsdynamik

Vi är nu redo att kasta oss över det egentliga ämnet för denna simuleringsövning,
nämligen populationsdynamik, dvs. lätt förenklade modeller för hur populationer av
olika arter utvecklas i tiden i samspel med varandra.

En art

Vi värmer upp med att studera ett fall med en enda art, en djurart. L̊at dess popula-
tion (antalet individer) vid tiden t beskrivas av n(t). Hur utvecklas denna med tiden?
L̊at oss göra en enkel modell.

Om det finns s̊ant den behöver i omgivningen och populationen inte är för stor,
s̊a är det rimligt att den växer. Oavsett precis hur den rent tekniskt förökar sig s̊a
bidrar rent statistiskt varje individ till ökningen, och det är därför rimligt att i en
första approximation anta att ökningen per tid är proportionell mot den existeran-
de populationen, säg C+n, där C+ är ett mått p̊a artens förökningsförmåga under
de gällande förutsättningarna, uttryckt som genomsnittligt antal nya individer per
befintlig individ och tid.
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Men individerna i populationen lever inte för evigt, utan dör s̊a småningom; detta
ger en negativ term som ocks̊a bör vara proportionell mot den existerande populatio-
nen, säg −C−n, där C− mäter den genomsnittliga andelen som dör per tidsenhet.

Använder vi notationen ṅ för dn/dt, s̊a f̊ar vi (om vi bortser fr̊an fluktuationer och
fr̊an att nmåste vara heltal) allts̊a en lineär ekvation för inte alltför stora populationer,
ṅ = C+n− C−n. Detta kan vi skriva som

ṅ = Cn, (2)

där vi definierat (netto)tillväxt-koefficienten C ≡ C+−C−. Lösningen till denna enkla
dynamik blir exponentiell:

n(t) = n(0) eCt = n(0) eC+t e−C−t. (3)

Vi ser att det blir en sorts tävling mellan C+ och C−: Om förh̊allandena är d̊aliga
s̊a vinner C− s̊a att C < 0 – och artens population dör ut exponentiellt. Under
gynnsammare förh̊allanden vinner i stället C+, s̊a att C > 0 – och vi f̊ar i stället
exponentiell tillväxt.

Vi ser att parametern C kan tolkas som ett grovt mått p̊a artens anpassning
till de r̊adande omständigheterna, eller dess fitness. Detta är ett viktigt begrepp i
evolutionsteori, och beskriver en arts förmåga att överleva och växa till.

Exponentiell tillväxt l̊ater ju bra, men är kanske inte helt realistisk i längden:
när populationen blir allt större s̊a bör konkurrensen om föda och andra resurser bli
h̊ardare, och tillväxten kan inte fortsätta p̊a samma sätt. Vi måste tydligen modifiera
v̊ar enartsmodell, s̊a att tillväxthastigheten avtar för större populationer.

Detta kan vi i modellen beskriva med en negativ kvadratisk term, som kan för-
summas vid små populationer, men ökar i vikt när populationen blir större. Vi f̊ar

ṅ = Cn−An2, (4)

som en mer realistisk modell för populationsdynamiken för en art under konstanta
omständigheter.

Ekv. (4) kan lätt lösas, men det är kanske mer instruktivt att undersöka dess
fasporträtt i det fysikaliska omr̊adet n ≥ 0. Populationens ökningshastighet kan skri-
vas An(C/A − n). Om vi antar C,A > 0 s̊a betyder det att s̊a länge populationen
ligger under ett visst värde, n0 = C/A > 0, s̊a ökar den; är den större s̊a minskar
den i stället. Punkten n0 = C/A utgör allts̊a en stabil fixpunkt, och kan tolkas som
artens jämviktspopulation under de r̊adande förh̊allandena. Det finns en fixpunkt till
vid n = 0 som kan kallas triviell eftersom den svarar mot ett system som är tomt p̊a
individer.

Förberedande uppgift 2: För att göra det hela bekvämare, skalar vi om v̊art
system genom att definiera variabeln x = An som en omskalad version av n. Visa att
flödet uttryckt i x(t) ges av

ẋ = x(C − x) (5)

�

(Här kunde vi ocks̊a – för C > 0 – skalat om även tiden och förenklat ned till ẋ =
x(1− x), utan n̊agra parametrar alls – men vi skippar det här.)
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Förberedande uppgift 3: Fasporträtt – en art. För (den avdimensionalise-
rade) enartsmodellen i ekv. (5) med lämpligt valt C > 0, rita ett fasporträtt:

1. Plotta ẋ som funktion av x för x ≥ 0;

2. P̊a x-axeln, markera med pilar de omr̊aden där x växer resp. avtar;

3. Markera p̊a x-axeln fixpunkterna, där x inte ändras, och som allts̊a svarar
mot jämviktsvärden.

4. Identifiera det omr̊ade av startpunkter vars trajektorior konvergerar mot den
icke-triviella fixpunkten x∗ 6= 0.

�

Tv̊a arter

Vi fokuserar nu p̊a ett n̊agot mer komplicerat scenario, med tv̊a växelverkande arter –
l̊at oss kalla dem X och Y, och l̊at deras populationer (i lämpligt omskalade variabler)
vid en viss tidpunkt t beskrivas av x(t) resp. y(t). Om vi till att börja med försummar
deras växelverkningar, s̊a kan vi använda enartsmodellen (i omskalad form) i förra
avsnittet, vilket ger ekvationerna

ẋ = x(C − x), (6)

ẏ = y(S − y), (7)

som helt enkelt beskriver tv̊a helt oberoende arter, som inte märker av varandra alls.
(Vi kan här anta att vi har skalat om tiden, s̊a att t.ex. C2 + S2 = 1 gäller.)

Förberedande uppgift 4: Skissa fasporträttet i den fysikaliska delen (första
kvadranten, x, y ≥ 0) av xy-planet, för fallet C, S > 0. Det ska inneh̊alla fyra fixpunk-
ter: en instabil nod, tv̊a sadelpunkter och en stabil nod. Skissa typiska trajektorior i
mellanrummen. �

Bristen p̊a växelverkan kan vi avhjälpa med n̊agra extra termer som kontrollerar
hur de tv̊a arterna p̊averkar varandra. Tillväxttakten per individ måste modifieras
med en faktor som beror p̊a den andra populationen, och det enklaste är att anta att
den är proportionell mot denna. Vi f̊ar, i avdimensionaliserade variabler,

ẋ = x(C − x+Ay) (8)

ẏ = y(S − y +Bx) (9)

där parametrarna A och B beskriver hur känslig den ena arten är för den andra och
vice versa. Observera att A och B kan vara b̊ada positiva eller b̊ada negativa eller av
olika tecken, svarande mot olika typer av växelverkan.

Förberedande uppgift 5: Tolka de olika teckenkombinationerna för A och B,
genom att ange vilka som svarar mot de olika växelverkanstyperna konkurrens, rov-
djur/bytesdjur, resp. symbios. �
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Vi studerar här det avdimensionaliserade tv̊aartsflödet som det beskrivs av ekv.
(8,9), i det fysikaliska omr̊adet x, y ≥ 0 (första kvadranten).

Förberedande uppgift 6: Fixpunktsanalys.
(a) Visa att de tre punkterna (0, 0), (0, S), (C, 0) (origo samt en punkt p̊a varje axel)
alltid är fixpunkter.
(b) Visa att det även finns en fjärde fixpunkt, som ges av

(x∗, y∗) =

(

C +AS

1−AB
,
S +BC

1−AB

)

.

(c) Visa att Jacobimatrisen i en godtycklig punkt (x, y) kan skrivas som

J =

(

(C − x+Ay)− x Ax
By (S − y +Bx)− y

)

Ange J för punkterna (0, 0), (C, 0) och (0, S), och ange deras egenvärden (kan lätt
avläsas p̊a en triangulär matris).
(d) För den fjärde fixpunkten, visa att J kan skrivas som

J(x∗, y∗) =

(

−x∗ Ax∗

By∗ −y∗

)

Ange dess sp̊ar τ och determinant ∆.
(e) För att denna fixpunkt ska vara fysikalisk krävs att x∗, y∗ > 0. Antag att s̊a är
fallet, och visa att den d̊a är stabil om och endast om AB < 1. �

Parameteromr̊aden

För fixa, positiva värden p̊a C, S, s̊a noterar vi att de tre förstnämnda fixpunkterna
alltid hamnar i det fysikaliska omr̊adet, och att parameterplanet A,B kan uppdelas i
fem huvudomr̊aden, med som vi ska se kvalitativt olika uppförande:

1. A < −C/S och B < −S/C.

2. A > −C/S,B < −S/C (oavsett tecknet p̊a A – tv̊a möjligheter).

3. A < −C/S,B > −S/C (oavsett tecknet p̊a B – tv̊a möjligheter).

4. A > −C/S och B > −S/C, med AB < 1 (oavsett tecknen p̊a A,B – fyra
möjligheter).

5. B̊ade A,B > 0, med AB > 1.

Förberedande uppgift 7: Skissa parameteromr̊adena. Markera omr̊adena
i A,B-planet. �

Vi vill nu undersöka hur systemet uppför sig när parametrarna valts fr̊an vart och
ett av dessa omr̊aden. Följande gäller:
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• I ett av parameteromr̊adena kan arterna samexistera i ett jämviktstillst̊and;

• I ett annat s̊a vinner den ena eller den andra, beroende p̊a var vi startar;

• I ett omr̊ade vinner alltid x;

• I ett annat alltid y;

• I det resterande, slutligen, växer b̊ada okontrollerat.

Vi vill veta vilket uppförande som gäller i vilket av de fem parameteromr̊adena ovan.
Till v̊ar hjälp har vi en java-klass, samt lite sunt förnuft och en del nyvunna kunskaper
om dynamiska system.

4 Utförande

För detta behövs en del filer, som kan laddas ned fr̊an övningens sida,
http://home.thep.lu.se/fyta11/Simulations/Pop/.
Ladda ned arkivet Pop src.tgz och packa upp till en lämplig mapp.

Bland filerna som blir tillgängliga vid övningstillfället kommer det att finnas
färdiga klasser för numerisk integration av ett system av differentialekvationer. Det
finns ocks̊a ett färdigt grafiskt gränssnitt specifikt för just det här problemet, med
input-fält för de olika parametrarna till modellen och lösaren.

Eftersom det är ganska många klasser som berör olika omr̊aden och är tänkta
att kunna återanvändas s̊a är koden uppdelat i n̊agra olika paket. Notera att filernas
sökvägar behöver stämma överens med package-raden i början av respektive .java-
fil.

Koden definierar ett interface ODEStepper som beskriver metoder för att ste-
ga fram tiden vid numerisk integration. Det finns implementationer för Eulersteg,
mittpunktsmetoden och en vanligt förekommande Runge-Kutta-metod. Runge-Kutta-
metoden är av fjärde ordningen vilket betyder att metodfelet i en given tidpunkt skalar
som h4 där h är steglängden i tiden. (Detta fel skalar som h för Eulersteg och som h2

för mittpunktsmetoden.)
Simuleringsuppgift: numerisk integration

Skapa en klass pop.PopODE som implementerar gränssnittet Integrable för det av-
dimensionaliserade tv̊aartsflödet (8, 9) i det fysikaliska omr̊adet x, y ≥ 0 (första kva-
dranten). Det grafiska gränssnittet till̊ater nu att man undersöker trajektorior och
fasporträtt grafiskt. För enkelhets skull fixerar vi nu C = 0.6; S = 0.8. Undersök
dynamiken i vart och ett av de ovan givna parameteromr̊adena, och spara grafer-
na s̊a att de kan inkluderas i rapporten senare. Identifiera vilket parameteromr̊ade
som svarar mot vilken typ av uppförande. Välj minst ett av fallen och bekräfta det
p̊ast̊adda oberoendet av tecknet hos A och/eller B. Ett av parameteromr̊adena kan
betraktas som ett svagkopplingsomr̊ade, där växelverkan inte spelar s̊a stor roll – vil-
ket? Förekommer cykliskt uppförande i n̊agot fall? �
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5 Redovisning

Skriv en individuell rapport och lämna in före angiven deadline.
Rapporten skall vara välskriven, rättstavad och prydlig och ge en sammanhängande

redogörelse som är begriplig för n̊agon som inte själv har läst handledningen. I teoride-
len skall lösningarna till de förberedande uppgifterna presenteras. För att underlätta
rättning bör uppgifternas nummer anges även d̊a de arbetats in ordentligt i teoridelen.

Beskriv utförandet av de olika delmomenten och ta med den teori som behövs för
att tolka simuleringsresultaten. Inkludera ocks̊a relevanta plottar och skicka ocks̊a in
ett tar-arkiv med din programkod i samband med rapportinlämningen.
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