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Samenvatting

Binnen de biologie zijn de vergelijkingen die de relatie tussen predator- en prooipopulaties be-
schrijven algemeen bekend geworden als de Lotka-Volterra vergelijkingen. Deze relatief simpele
vergelijkingen kunnen worden aangepast om complexere relaties tussen roofdier en prooi te mo-
delleren. Als voorbeeld is binnen deze scriptie gekeken naar lopende-golf oplossingen bij roofdier-
en prooipopulaties op een één-dimensionaal gebied. Als uitbreiding is eveneens onderzoek ge-
daan naar de interactie tussen roofdier en prooi op een één-dimensionaal domein waarbij beide
populaties een Gaussische beginverdeling hebben. Aan de hand van eindige differentie matrices
en de Methode-der-Lijnen is de voorgaande interactie numeriek opgelost met behulp van MAT-
LAB. Afgeleiden naar de ruimte van orde twee die in de vergelijkingen voorkomen zijn vervangen
door afgeleiden van fractionele orde p/q waarbij 1 < p/q ≤ 2. Middels de q-de machtswortels van
eindige differentie matrices Dp zijn ruimte-fractionele afgeleiden numeriek berekend. De inge-
bouwde functiempower die binnen MATLAB beschikbaar is om wortels van matrices te berekenen
blijkt beperkingen te hebben omdat deze functie slechts één wortel teruggeeft in situaties waar
meerdere wortels mogelijk zijn. Aan de hand van een ruimte-fractionele warmte-vergelijking is
het effect van de verschillende mogelijke wortels onderzocht. Of mpower bij de Lotka-Volterra
vergelijkingen gebruikt kan worden ligt aan de orde van de fractionele afgeleide die gebruikt
wordt. Verdere analyse van het ruimte-fractionele model kan meer duidelijkheid geven over de
verwachte oplossingen van het model.

Steekwoorden: Lotka-Volterra vergelijkingen, één-dimensionaal, lopende-golf oplossingen,
ruimte-fractionele afgeleiden, Methoden-der-Lijnen, eindige differentie.
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1 Introductie

In toepassingen komen partiële differentiaalvergelijkingen wijdverbreid voor in bijvoorbeeld de bi-
ologie, natuurkunde of aardwetenschappen. Zodoende kan men ook kijken naar de relatie tussen
roofdier- en prooipopulaties. Vergelijkingen die de interactie tussen roofdier en prooi beschrijven
zijn onafhankelijk door Alfred J. Lotka en Vito Volterra opgesteld en zijn bekend geworden als de
Lotka-Volterra vergelijkingen [2, 10]. De Lotka-Volterra vergelijkingen kunnen worden aangepast
om complexere relaties tussen predator en prooi te modelleren en derhalve kan ook gekeken wor-
den naar de relatie tussen een prooi- en predatorpopulatie op een één-dimensionaal domein. Binnen
deze scriptie zal allereerst gekeken worden naar lopende-golf oplossingen waarbij een golffront zich
met vaste snelheid over het domein zal bewegen [3, 4, 5, 11]. Als aanpassing op deze lopende-golf
oplossingen zal gekeken worden naar de interactie tussen roofdier en prooi waarbij beide populaties
een Gaussische beginverdeling hebben op een één-dimensionaal domein. De vergelijkingen die deze
interactie weergeven kunnen numeriek worden opgelost met behulp van MATLAB. Dit kan onder
andere door gebruik te maken van de Methode-der-Lijnen welke in deze scriptie ook gebruikt zal
worden [6, 9]. Gehele-orde ruimtelijke afgeleiden van orde twee die binnen deze vergelijkingen voor
komen kunnen worden vervangen door ruimte-fractionele afgeleiden van orde p/q met 1 < p/q ≤ 2
die als generalisatie dienen voor de gehele-orde afgeleiden. Om numeriek fractionele afgeleiden van
orde p/q toe te passen op de Lotka-Volterra vergelijkingen kan gebruik gemaakt worden van de q-de
machtswortel van de eindige differentie matrix Dp, waarbij Dp gerelateerd is aan de afgeleide van
orde p [9, 15]. De q-de machtswortel van de matrix Dp kan binnen MATLAB berekend worden met
de functie mpower. Om het bestaan van de q-de machtswortel van de Dp matrix te kunnen garande-
ren is binnen deze scriptie gebruik gemaakt van oneven positieve waarden voor p [1]. Numerieke
experimenten zullen laten zien dat de fractionele afgeleiden kleine effecten zullen hebben op de
Lotka-Volterra vergelijkingen aan bijvoorbeeld de steile overgangen van de populatiedichtheden.
Omdat de functie mpower binnen MATLAB als beperking heeft dat deze slechts één enkele wortel
teruggeeft terwijl er soms meerdere wortels mogelijk zijn zal ook worden gekeken naar de toepas-
sing van mpower op een warmte-vergelijking die werkt op een één-dimensionaal domein. Bij deze
warmte-vergelijking zal wederom gebruik gemaakt worden van ruimte-fractionele afgeleiden van
orde p/q met 1 < p/q ≤ 2. Indien de fractionele afgeleide naar één nadert wordt vanuit de theorie
een lopende golf verwacht waarbij deze golf de vorm heeft van de initiële verdeling van de warmte
over het gebied [9]. Echter, het gebruik van de functie mpower om wortels van de matrix Dp te
berekenen levert bij numerieke resultaten geen lopende golf op indien de fractionele afgeleide naar
één nadert. Als mogelijke oplossing hiervoor is bij het berekenen van een q-de machtswortel van de
matrix Dp gekozen om dit te doen aan de hand van herhaaldelijk worteltrekken met plaatsing van
minnen onder wortels. Deze manier van het berekenen van de wortels blijkt uit numerieke resul-
taten een oplossing te kunnen zijn voor het laten lopen van de golf. Oftewel, de specifieke wortels
gegeven door de functie mpower blijken niet de gewenste wortels die gebruikt dienen te worden bij
de warmte-vergelijking.
Bij de Lotka-Volterra vergelijkingen is eveneens gebruik gemaakt van ruimte-fractionele afgeleiden,
specifiek van orde p/q = 3/2 en p/q = 5/4. Uit het numeriek oplossen blijkt dat voor p/q = 3/2
de numeriek verkregen resultaten als correct kunnen worden beschouwd. Dit omdat de gebruikte
wortel van de gebruikte Dp matrix voor zowel mpower als (herhaaldelijk) worteltrekken identiek
blijken te zijn. Echter, bij p/q = 5/4 dient nog onderzoek gedaan te worden naar welke wortel van
de gebruikte Dp matrix gewenst is en daarom is er nog geen uitspraak mogelijk over de juistheid
van de numerieke resultaten.
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2 De Lotka-Volterra vergelijkingen

In de vrije natuur is er sprake van vele vormen van interactie tussen verschillende organismen. Zo
kan men bijvoorbeeld kijken naar de relatie tussen een roofdier en een prooi, oftewel een predator-
prooi relatie. Alfred J. Lotka en Vito Volterra kwamen onafhankelijk van elkaar met vergelijkingen
die de interactie tussen een predator en prooi weergeven, deze vergelijkingen zijn alom bekend
geworden als de ’Lotka-Volterra vergelijkingen’. Wanneer er sprake is van een prooipopulatie u en
een predatorpopulatie v, dan worden de Lotka-Volterra vergelijkingen genoteerd als [2, 10]

du

dt
= au− buv,

dv

dt
= cuv − dv,

(2.1)

met a, b, c, d ∈ R>0 constant. Deze differentiaalvergelijkingen geven ons de veranderingen van de
grootte van de prooi- en predatorpopulatie in de tijd. De constanten in vergelijking (2.1) hebben de
volgende biologische betekenis:

• a, is de groei-factor van de prooipopulatie,
• b, geeft de mate van predatie aan en hiermee de afname van de prooipopulatie,
• c, geeft de mate van groei van de predatorpopulatie door interactie met de prooi weer,
• d, is de sterfte-factor van de predatorpopulatie.

De vergelijkingen gegeven in (2.1) kunnen worden toegepast om de interactie tussen een predator-
en prooipopulatie weer te geven als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan [2, 10]. Deze zijn
als volgt:

Voorwaarde 1: Allereerst zijn de vergelijkingen juist als er sprake is van een prooipopulatie
die exponentieel groeit als er geen predatoren aanwezig zijn en omgekeerd neemt de pre-
datorpopulatie exponentieel af als er geen prooien aanwezig zijn. Stel we nemen namelijk
een predatorpopulatie van nul (v = 0), dan zien we dat de differentiaalvergelijking voor de
prooipopulatie gegeven wordt door

du

dt
= au. (2.2)

Dit is equivalent met een exponentiële groei, dit omdat de oplossing van (2.2) gegeven wordt
door

u(t) = u0e
at, met u0 = u(t = 0). (2.3)

Omgekeerd zien we bij afwezigheid van een prooipopulatie (u = 0), dat de differentiaalver-
gelijking voor de predatorpopulatie gegeven wordt door

dv

dt
= −dv. (2.4)

Dit is equivalent met een exponentiële afname, dit omdat de oplossing van (2.4) gegeven
wordt door
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v(t) = v0e
−dt, met v0 = v(t = 0). (2.5)

Voorwaarde 2: De groei en sterfte van respectievelijk de predator- en prooipopulatie door
interactie schaalt met de grootte van beide populaties. Dit vertaalt zich in vergelijking (2.1)
door de term −buv in de differentiaalvergelijking voor de prooi en de term cuv bij de
predator. Als bij een constante prooipopulatie dus het aantal predatoren toeneemt, zal de
sterfte door predatie bij de prooipopulatie toenemen terwijl de predatorpopulatie een groter
effect van groei krijgt.

Opmerking Wellicht wat flauwe opmerkingen die toch het benoemen waard zijn, zijn onder
andere dat de vergelijkingen in (2.1) aannemen dat de predatoren nooit stoppen met jagen en
dat er altijd prooien in een ogenblik gevangen worden. De roofdieren hebben dus hypothetisch
gezien nooit voldoende gegeten en zijn uitstekende jagers waardoor het effect van predatie
meteen zichtbaar is in de tijd. Ook hebben de prooidieren een oneindige voorraad voedsel tot
hun beschikking.

i

Hoewel de Lotka-Volterra vergelijkingen in (2.1) een vrij simpele interactie tussen roofdier en prooi
weergeeft, kunnen de vergelijken naar wens worden aangepast om complexere situaties te model-
leren [2]. Zo zou men in plaats van een exponentiële groei voor de prooidieren ook een logistische
groei kunnen nemen, of zou men de interactie-termen tussen de prooi en predator kunnen aanpas-
sen. Op deze manier kan vanuit de relatief simpele Lotka-Volterra vergelijkingen de werkelijkheid
beter worden afgespiegeld.

2.1 Analyse van de Lotka-Volterra vergelijkingen

Om een idee te krijgen van het gedrag van de Lotka-Volterra vergelijkingen zoals in vergelijking (2.1)
zullen we voor verschillende beginwaarden van de prooi- en predatorpopulatie numeriek berekenen
hoe beide populaties zich in de tijd ontwikkelen.
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Figuur 1: Faseplaatje voor ontwikkeling van prooi- en predatorpopulatie met
gebruik van vergelijking (2.1) met constanten a = 2

3 , b = 4
3 , c = d = 1. Voor

beginwaarden (u0, v0) = (1.7, 1.7) is de ontwikkeling door de tijd los geplot.
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In Figuur 1 zijn de resultaten te zien van het numeriek oplossen van het stelsel zoals in (2.1). Nu-
merieke methoden die gebruikt kunnen worden voor het oplossen van het stelsel in (2.1) zullen
uitgebreid worden besproken in Hoofdstuk 3. Wat we zien in Figuur 1 is dat we te maken hebben
met periodieke oplossingen. We merken op dat we een wisselwerking hebben tussen de grootte van
de prooi- en predatorpopulatie die als volgt kan worden genoteerd:

Indien we een relatief groot aantal prooien hebben ten opzichte van het aantal predatoren,
dan is de predatorpopulatie in staat om te groeien ten koste van de prooipopulatie. Als
hierna overigens de prooipopulatie is afgenomen in aantallen, dan hebben de predatoren te
weinig voedsel tot hun beschikking om de grote populatie te handhaven. Als gevolg hiervan
sterven er meer predatoren tot we weer op een punt zijn gekomen waarbij er relatief weinig
predatie plaatsvindt. Hierdoor is op zijn beurt de prooipopulatie weer in staat om te groeien.
Hierna kan deze redenering weer vanaf het begin gevolgd worden. Dit geeft het periodieke
gedrag van de oplossingen.

Het gedrag van de vergelijkingen kan ook wiskundig hard gemaakt worden. Dit zullen we doen door
te kijken naar het gedrag van het systeem in de nabijheid van vaste punten. Vergelijking (2.1) geeft
aanleiding tot twee vaste punten in het systeem. Deze punten kunnen gevonden worden door te
zoeken naar de punten waarop geldt

du

dt
=
dv

dt
= 0. (2.6)

Dit geeft ons 
du

dt
= au− buv = 0

dv

dt
= cuv − dv = 0

=⇒

{
u(a− bv) = 0

v(cu− d) = 0
(2.7)

Oftewel, de vaste punten in het systeem zijn gegeven door

(u, v) = (0, 0) en (u, v) =

(
d

c
,
a

b

)
. (2.8)

Het eerste punt komt overeen met het afwezig zijn van zowel roofdier als prooi, terwijl het tweede
punt overeenkomt met co-existentie van beiden. De Jacobiaan van ons stelsel komt overeen met

J =

(
a− bv −bu
cv cu− d

)
. (2.9)

Het evalueren van de Jacobiaan in het punt (u, v) = (0, 0) geeft

J(0, 0) =

(
a− bv −bu
cv cu− d

) ∣∣∣
(0,0)

=

(
a 0
0 −d

)
. (2.10)

De determinant van de Jacobiaan gegeven in vergelijking (2.10) is strikt kleiner dan nul. Dit omdat

det(J(0, 0)) = −ad < 0, (2.11)

wat volgt uit het feit dat de constanten in de Lotka-Volterra vergelijking positief worden genomen.
Uit de classificatie van vaste punten in het vlak kan hiermee geconcludeerd worden dat het punt
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(0, 0) een zadelpunt in het vlak is [7, Fig.1] [12, Hfd. 5] [14, Fig.2]. Op eenzelfde wijze kunnen we
de Jacobiaan evalueren in het punt (u, v) =

(
d
c ,

a
b

). Hier krijgen we

J

(
d

c
,
a

b

)
=

(
a− bv −bu
cv cu− d

) ∣∣∣
( d
c
,a
b )

=

(
0 −bd

c
ac
b 0

)
. (2.12)

De Jacobiaan gegeven in (2.12) geeft ons een spoor van nul, terwijl de determinant positief is. Het
laatste volgt uit het feit dat

det
(
J

(
d

c
,
a

b

))
= −

(
−bd
c

ac

b

)
= ad > 0. (2.13)

Uit de classificatie van vaste punten in het vlak kan in dit geval tot de conclusie gekomen worden dat
het punt (dc ,

a
b ) een centrumpunt is omdat het spoor nul is en de determinant positief. De voorgaande

classificatie van vaste punten verklaard het gedrag dat numeriek te zien is in Figuur 1. We zien hierin
het periodieke gedrag rondom het centrumpunt optreden.
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3 Numeriek benaderen van oplossingen

In het voorgaande hoofdstuk hebben we een intuïtie gekregen bij wat de Lotka-Volterra vergelijkin-
gen inhouden. Het Lotka-Volterra model heeft overigens geen exacte oplossingen die ons de grootte
van de populaties in de tijd geven. Oftewel, functies u(t) en v(t) kunnen niet gevonden worden [13].
Daarom loont het om de vergelijkingen numeriek op te lossen. In dit hoofdstuk zal een introductie
gegeven worden over welk soort methoden gebruikt kan worden om nauwkeurige numerieke resul-
taten te verkrijgen. Dit zal gedaan worden door allereerst in te gaan op een ander probleem die
gegeven wordt door het stelsel van differentiaalvergelijkingen{

dx
dt = y,
dy
dt = −x,

(3.1)

met x(0) = 1, y(0) = 0. Dit stelsel geeft de beweging van een slinger weer voor kleine uitwij-
kingshoeken x. De algemene oplossing van dit stelsel is eenvoudig te bepalen, merk namelijk op dat
geldt

d2x

dt2
= −x. (3.2)

De oplossing van het stelsel in vergelijking (3.2) is gegeven door x(t) = C1 sin (t) + C2 cos (t). Met
gebruik van het feit dat we willen dat x(0) = 1 kan deze oplossing worden geschreven als x(t) =
cos(t). In het oorspronkelijke stelsel in vergelijking (3.1) krijgen we hiermee dat

dy

dt
= − cos(t). (3.3)

Oftewel,

y(t) = − sin(t) + C3 =⇒ y(t) = − sin(t), omdat y(0) = 0. (3.4)

De algemene oplossing voor het stelsel in (3.1) is daarom{
x(t) = cos(t),

y(t) = − sin(t).
(3.5)

De oplossingskromme voor het stelsel in (3.1) in het xy-vlak geeft ons precies een cirkel met straal
gelijk aan één. Merk namelijk op dat geldt

x(t)2 + y(t)2 = [cos(t)]2 + [− sin(t)]2 = 1. (3.6)

De oplossingen vormen in het vlak dus een periodieke oplossing die een cirkelvormige baan volgt. In
vergelijking met de Lotka-Volterra vergelijkingen zien we dus eenzelfde soort gedrag. Dit is precies
waarom we allereerst voor dit relatief simpele stelsel het gedrag willen bepalen bij het oplossen met
verschillende numerieke methoden.
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3.1 Benaderingsmethoden voor een slingervergelijking

Afgezien van het feit dat we al een exacte oplossing hebben gevonden voor het stelsel in vergelijking
(3.1) kan de oplossing in de tijd ook gewoonweg numeriek benaderd worden. Neem hiervoor dat

dx

dt
= f(x, y),

dy

dt
= g(x, y). (3.7)

We zullen vier methoden gaan bekijken om de slingerbeweging numeriek te benaderen, waarvan
allereerst de ’Euler Forward’ methode (in het kort EF). Met behulp van de afgeleiden gegeven in
(3.1) kunnen we namelijk itereren over de tijd door een lineaire benadering te nemen om x en y
een tijdstapje ∆t verder in de tijd te berekenen. Dit doen we als volgt:{

xn+1 = xn + ∆t f(xn, yn),

yn+1 = yn + ∆t g(xn, yn).
(3.8)

Hierbij zijn xn en yn respectievelijk de waarde van x en y op het tijdstip n∆t met n ∈ N≥0. Deze
methode om gewone differentiaalvergelijkingen op te lossen heet zoals al benoemd Euler Forward
en zoals te zien is in vergelijking (3.8) zijn voor het uitrekenen van de waarden op tijdstip n + 1
alleen waarden nodig uit tijdstip n. Daarom is deze methode een expliciete methode. In het geval
van ons stelsel zoals in (3.1) geeft Euler Forward dat{

xn+1 = xn + ∆t yn,

yn+1 = yn −∆t xn.
(3.9)

Naast het feit dat we een expliciete methode nemen, zouden we ook kunnen kiezen voor een im-
pliciete methode. Dit geeft ons de ’Euler Backward’ methode (in het kort EB) die gegeven wordt
door {

xn+1 = xn + ∆t f(xn+1, yn+1),

yn+1 = yn + ∆t g(xn+1, yn+1).
(3.10)

Voor de slingerbeweging krijgen we dat Euler Backward geeft dat{
xn+1 = xn + ∆t yn+1,

yn+1 = yn −∆t xn+1.
(3.11)

We zien hier dus, in tegenstelling tot bij Euler Forward, dat we voor het berekenen van x en y op
tijdstip n + 1 we gegevens nodig hebben uit tijdstip n + 1. Op het eerste gezicht lijkt het misschien
niet mogelijk om deze methode toe te passen, maar door eenvoudige manipulatie zien we dat het
toch mogelijk is. Vul namelijk de uitdrukking van yn+1 uit vergelijking (3.11) in in xn+1 uit dezelfde
vergelijking. Dan zien we dat

xn+1 = xn + ∆t
(
yn −∆t xn+1

)
= xn + ∆t yn − (∆t)2 xn+1. (3.12)

Haal nu alle termen met xn+1 naar één kant en herschrijf, dan krijg je

xn+1 = (1 + (∆t)2)−1(xn + ∆t yn). (3.13)
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Zo zie je dat je xn+1 uit kan rekenen door alleen gegevens uit tijdstip n te gebruiken. Voor yn+1 in
(3.11) kan de gevonden uitdrukking voor xn+1 uit vergelijking (3.13) gebruikt worden om ook yn+1

te berekenen met enkel en alleen gegevens uit tijdstip n.
Als we Euler Forward en Euler Backward toepassen op de slingerbeweging zoals gegeven in (3.1), dan
krijgen we de volgende numerieke oplossingen zoals in Figuur 2. In het figuur is één omwenteling
van de slinger genomen.
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Figuur 2: Numerieke oplossingen voor (3.1) met
gebruik van Euler Forward en Euler Backward,
hierbij geldt ∆t = 10−1.
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Figuur 3: Energie van oplossingen voor (3.1)
voor Euler Forward en Euler Backward.

In Figuur 2 zijn drie oplossingen te zien; de exacte oplossing, de oplossing verkregen door Euler
Forward te gebruiken en de oplossing door Euler Backward te gebruiken. Wat te zien is, is dat Euler
Forward en Euler Backward respectievelijk een spiraal naar buiten en naar binnen vormen ten op-
zichte van de exacte oplossing. We hadden gezien in vergelijking (3.6) dat voor de slingerbeweging
zou moeten gelden dat x2 +y2 = 1 voor elk tijdstip. Dit kan ook wel gezien worden als een constante
hoeveelheid energie die in het systeem zit. Voor de oplossingen verkregen met de Euler Forward en
Euler Backward methode kan ook de energie in het systeem berekend worden en weergeven door
de tijd heen, dit is te zien in Figuur 3.6. We zien dat bij zowel Euler Forward als Euler Backward
de energie niet constant één is maar toe- of afneemt. We kunnen ook mathematisch laten zien dat
de energie voor Euler Forward en Euler Backward toe- of afneemt in de tijd. Kijk allereerst naar het
geval voor Euler Forward.
Er geldt met gebruik van (3.9) dat

(xn+1)2 + (yn+1)2 = (xn + ∆t yn)2 + (yn −∆t xn)2 (3.14)
= (xn)2 + 2∆t xnyn + (∆t)2 (yn)2 + (yn)2 − 2∆t xnyn + (∆t)2 (xn)2

= (xn)2 + (∆t)2 (yn)2 + (yn)2 + (∆t)2 (xn)2

= (1 + (∆t)2)
[
(xn)2 + (yn)2

]
.

Aangezien (1+(∆t)2) > 1 zien we dus dat de energie ieder tijdstapje toeneemt bij gebruik van Euler
Forward als we de slingerbeweging numeriek oplossen. Dit komt overeen met de naar buiten gaande
spiraal in Figuur 2. Eenzelfde maar iets langere analyse [zie Bijlage A.1] laat zien dat bij gebruik
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van Euler Backward geldt dat

(xn+1)2 + (yn+1)2 =
1

1 + (∆t)2

[
(xn)2 + (yn)2

]
. (3.15)

Aangezien (1 + (∆t)2) > 1 zien we dus dat de energie ieder tijdstapje afneemt bij gebruik van Euler
Backward als we de slingerbeweging numeriek oplossen. Dit komt overeen met de naar binnen
gaande spiraal in Figuur 2.
We zien bij de slinger dus dat Euler Forward een spiraal naar buiten geeft als we het stelsel in verge-
lijking (3.1) oplossen, terwijl Euler Backward een spiraal naar binnen veroorzaakt. Beide methoden
zijn dus niet nauwkeurig genoeg om te gebruiken voor onze slinger aangezien dit proces voor iedere
keuze voor ∆t optreedt. Maar, wat zal er gebeuren als we een methode nemen die een combinatie
is tussen Euler Forward en Euler Backward? Stel we nemen nu{

xn+1 = xn + ∆t f(xn+1, yn),

yn+1 = yn + ∆t g(xn+1, yn).
(3.16)

Vergelijking (3.16) is een combinatie van een Euler Forward en Euler Backward en zal voor onze
slinger geven dat {

xn+1 = xn + ∆t yn,

yn+1 = yn −∆t xn+1.
(3.17)

De voorgaande methode noemen we ’Symplectic Euler’ (in het kort SY). Als deze methode voor het
oplossen van de beweging van de slinger wordt gebruikt, kan je allereerst xn+1 berekenen met ge-
bruik van vergelijking (3.17). Hierna kan de berekende xn+1 ingevuld worden in de formule die
gebruikt wordt om yn+1 te berekenen. In Figuur 4 is de numerieke oplossing van het stelsel te zien.
Wat te zien is, is dat Symplectic Euler om de exacte oplossing heen slingert. Dit is vooral goed te
zien wanneer er een klein beetje is ingezoomd op de exacte oplossing. Dit effect is ook te zien in
Figuur 5 aan de energie, we zien namelijk een slingering rondom de waarde één.
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Figuur 4: Numerieke oplossingen voor (3.1) met
gebruik van Symplectic Euler en Impliciete Mid-
puntmethode, hierbij geldt ∆t = 10−1.
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Een laatste methode die we bekijken om de slingerbeweging numeriek op te lossen, is de ’Impliciete
Midpuntmethode’. Deze is als volgt gedefinieerd:{

xn+1 = xn + ∆t
2

[
f(xn, yn) + f(xn+1, yn+1)

]
,

yn+1 = yn + ∆t
2

[
g(xn, yn) + g(xn+1, yn+1)

]
.

(3.18)

In het geval van de slingerbeweging geeft dit ons{
xn+1 = xn + ∆t

2

[
yn + yn+1

]
,

yn+1 = yn − ∆t
2

[
xn + xn+1

]
.

(3.19)

De voorgaande methode kan wederom gezien worden als een aanpassing op de ’gewone’ Euler me-
thoden. We zien invloeden van Euler Forward en Euler Backward terugkomen in vergelijking (3.19).
Net als bij een eerdere methode kan de definitie van yn+1 uit (3.19) worden ingevuld in xn+1. Door
alle termen met xn+1 naar één kant te halen druk je zo xn+1 uit in termen van waarden uit tijdstap n.
Na xn+1 te hebben berekend, kan je deze waarde gebruiken om yn+1 te berekenen. In Figuur 4 is de
oplossing die verkregen is door gebruik te maken van de Impliciete Midpuntmethode weergegeven.
Deze oplossing ligt precies op de exacte oplossing! Dit is ook te zien in Figuur 5, de energie voor de
Impliciete Midpuntmethode blijft exact gelijk aan één in de tijd. Analyse van de ontwikkeling van
de energie van de slingerbeweging in de tijd [zie Bijlage A.2] laat zien dat geldt

(xn+1)2 + (yn+1)2 = (xn)2 + (yn)2, (3.20)

wat precies zegt dat de energie in de volgende tijdstap gelijk blijft aan de huidige tijdstap. Oftewel,
de energie van de slingerbeweging blijft gelijk aan één omdat de beginpositie een energie van één
geeft.
We zien bij de slingerbeweging dat het dus loont om de Impliciete Midpuntmethode te gebruiken
bij het numeriek oplossen van het stelsel in (3.1). Deze observatie geeft ons een idee over welke
methoden geschikt zijn bij het oplossen van de Lotka-Volterra vergelijkingen. Dit omdat de Lotka-
Volterra vergelijkingen ook periodieke oplossingen bevatten.

3.2 Benaderingsmethoden voor de Lotka-Volterra vergelijkingen

Voor het onderzoeken welke methoden geschikt zijn voor het numeriek benaderen van de Lotka-
Volterra vergelijkingen zijn de volgende differentiaalvergelijking gebruikt:{

du
dt = u(1− v),
dv
dt = −v(1− u).

(3.21)

De beginwaarden zijn genomen als (u0, v0) = (0.5, 0.5) en de constanten a, b, c en d zijn voor het
gemak vastgesteld op één. Op eenzelfde manier zoals bij de slingerbeweging zoals beschreven in de
vorige sectie kunnen we om de Lotka-Volterra vergelijkingen op te lossen allereerst kijken naar de
Euler Forward methode of een impliciete methode. Met gebruik van het stelsel in vergelijking (3.21)
wordt de Euler Forward methode{

un+1 = un + ∆t un(1− vn),

vn+1 = vn −∆t vn(1− un).
(3.22)
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In deze en te volgen methoden binnen deze sectie geldt ∆t = 10−1 en een eindtijd van T = 7. We
kunnen overigens ook gebruik maken van impliciete methoden. Twee van de methoden zijn{

un+1 = un + ∆t un+1(1− vn),

vn+1 = vn −∆t vn+1(1− un),
(3.23)

welke Methode 1 wordt genoemd. En{
un+1 = un + ∆t un(1− vn+1),

vn+1 = vn −∆t vn(1− un+1),
(3.24)

welke Methode 2 wordt genoemd. In Figuur 6 zijn de numerieke resultaten te zien die verkregen zijn
door Euler Forward, Methode 1 enMethode 2 toe te passen. Ook is de exacte oplossing van het stelsel
weergegeven. Overigens is de exacte oplossing niet precies exact, maar een zeer goede benadering.
Net zoals bij de slingerbeweging, zien we ook hier dat de oplossingen spiraalbewegingen volgen. Bij
Euler Forward en Methode 1 zijn dit spiralen naar buiten, terwijl bij Methode 2 de spiralen naar
binnen gericht zijn.
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Figuur 6: Numerieke oplossingen van (3.21)
met gebruik van Euler Forward, Methode 1 en
Methode 2.
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Figuur 7: Numerieke oplossingen van (3.21)
met gebruik van Methode 3 en Methode 4.

Een aanpassing van Methode 1 en Methode 2 kan gedaan worden door de n + 1-termen op een
andere plaats te nemen. Dit geeft ons Methode 3 gegeven door{

un+1 = un + ∆t un(1− vn+1),

vn+1 = vn −∆t vn+1(1− un),
(3.25)

en Methode 4 gegeven door: {
un+1 = un + ∆t un+1(1− vn),

vn+1 = vn −∆t vn(1− un+1).
(3.26)

In Figuur 7 zijn de numerieke oplossingen weergegeven die zijn verkregen door Methode 3 en Me-
thode 4 te gebruiken. Net zoals bij de slingerbeweging zien we bij deze methoden slingeringen
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rondom te exacte oplossing. Net zoals bij de slingerbeweging geeft de voorgaande conclusie een
idee om een gemiddelde te gaan gebruiken van Methode 3 en Methode 4 om de slingeringen pro-
beren uit te middelen. De methode die hier uit voorkomt zal Methode 5 genoemd worden. Deze
methode zal genomen worden als{

un+1 = 1
2

[
un+1
Methode 3 + un+1

Methode 4
]

vn+1 = 1
2

[
vn+1
Methode 3 + vn+1

Methode 4
]
.

(3.27)

Je kan de volgende staat van u en v berekenen door Methode 3 en Methode 4 te gebruiken. Dit
kan gedaan worden door allereerst un+1 en vn+1 te berekenen met Methode 3 en Methode 4 en
hierna kunnen de waarden ingevuld worden in vergelijking (3.27). In Figuur 8 is het resultaat te
zien wanneer we het gemiddelde van de uitkomsten van Methode 3 en Methode 4 nemen. Deze
methode ligt voor het oog nagenoeg exact op de gewenste exacte waarden.
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Figuur 8: Numerieke oplossingen van (3.21) met gebruik van Methode 5.

Ondanks dat er nog meer mogelijkheden zijn om de differentiaalvergelijkingen in (3.21) te discre-
tiseren geeft de voorgaande analyse van numerieke methoden een goede indruk welke methoden
geschikt zijn voor het numeriek benaderen van de oplossingen van de Lotka-Volterra vergelijkingen
in het vervolg van deze scriptie. Bij juiste plaatsing van n+ 1’tjes in de impliciete numerieke metho-
den krijgen we al bruikbare nauwkeurige oplossingen. Dit zagen we bij Methode 3 en Methode 4.
We zullen in het vervolg van deze scriptie daarom ook impliciete methoden gebruiken in combinatie
met expliciete methoden. Oftewel, we zullen in onze uitdrukkingen net als in Methode 3 en Methode
4 een combinatie hebben van n’- en n+ 1’tjes.
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4 Eindige differentie methoden en hun matrices

In dit hoofdstuk zullen we verder ingaan op het oplossen van differentiaalvergelijkingen met behulp
van MATLAB. We zullen hierbij ingaan op eindige differentie methoden en matrices die hieruit zullen
gaan volgen. De theorie van dit hoofdstuk is gebaseerd op verschillende artikelen [6, 8, 9]. Binnen
deze scriptie zullen we in het vervolg gaan kijken naar differentiaalvergelijkingen die gespecificeerd
zijn op een één-dimensionale ruimte. De gekozen ruimte zullen we voor het gemak de x−as noemen.
De x−as wordt gekozen als een eindig interval [xmin, xmax] en de punten op deze as worden uniform
verdeeld in I punten op afstand ∆x. Oftewel, de x−as zal worden gediscretiseerd in de punten:

xi = xmin + (i− 1)∆x, i ∈ {1, 2, ..., I}, (4.1)

met xi het i-de punt op de as. Hierbij geldt de volgende relatie:

I =
xmax − xmin

∆x
+ 1. (4.2)

Het voorgaande komt uit het feit dat voor xi met index i = I moet gelden

xI = xmin + (I − 1)∆x = xmax =⇒ I =
xmax − xmin

∆x
+ 1. (4.3)

De gediscretiseerde x−as zal samengevat worden in de vector ~x, oftewel

~x = (x1, x2, ..., xI)
T . (4.4)

4.1 Eerste afgeleide met behulp van eindige differentie

Het kan voorkomen dat we geïnteresseerd zijn in de eerste afgeleide van een zekere functie u in een
punt x. Bij het benaderen van de afgeleide van een functie u in het punt x kan men gebruik maken
van verschillende methoden. Eén hiervan is de voorwaartse methode welke gegeven wordt door

u′+(x) = lim
∆x→0

u(x+ ∆x)− u(x)

∆x
. (4.5)

De voorgaande methode heeft een truncatiefout van orde ∆x [9, Hfst. 1]. Op eenzelfde wijze kan
men de achterwaartse benadering nemen welke geeft dat

u′−(x) = lim
∆x→0

u(x)− u(x−∆x)

∆x
. (4.6)

Deze methode heeft eveneens een truncatiefout van orde ∆x. Om een betere benadering te krijgen
van de afgeleide van functie u op het punt x kan men ook gebruik maken van de centrale benadering.
Deze methode wordt gegeven door

u′c(x) = lim
∆x→0

u(x+ ∆x)− u(x−∆x)

2∆x
. (4.7)

De truncatiefout van deze methode is van orde (∆x)2, wat dus betekent dat bij een ∆x kleiner dan
één de centrale benadering ons een betere benadering geeft dan de voorwaartse en achterwaartse
benadering voor de eerste afgeleide.
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Opmerking Merk op dat de centrale benadering geschreven kan worden als een lineaire com-
binatie van de voorwaartse en achterwaartse benadering. Namelijk op de volgende manier:

u′c(x) =
1

2
(u′+(x) + u′−(x)). (4.8)

i

De centralemethode gegeven in vergelijking (4.7) kan ook toegepast worden op ons één-dimensionale
gediscretiseerde domein om op deze manier voor ieder punt xi de afgeleide van u te berekenen. Voor
ieder punt xi op de as kan met behulp de centrale methode de afgeleide van u geschreven worden
als

u′(xi) ≈
u(xi + ∆x)− u(xi −∆x)

2∆x
=
u(xi+1)− u(xi−1)

2∆x
. (4.9)

Als we nemen dat ~u = ( u(x1), u(x2), ..., u(xI) )T en ~u ′ = ( u′(x1), u′(x2), ..., u′(xI) )T , dan kunnen
we in matrix-notatie schrijven

~u ′ ≈ 1

2∆x


0 1 0 . . . −1
−1 0 1 . . . 0
... . . . . . . . . . ...
0 . . . −1 0 1
1 . . . 0 −1 0

 ~u.

De matrix-notatie van de centrale afgeleide geeft ons in één oogopslag de afgeleide van u op ieder
punt xi. Merk in de matrix een belangrijk punt op, namelijk de 1-en in de linker onderhoek en
rechter bovenhoek. Deze 1-en zijn het gevolg van periodieke randen. Kijk bijvoorbeeld naar de
afgeleide in het punt x1. We krijgen hiervoor

u′(x1) ≈ u(x2)− u(x0)

2∆x
. (4.10)

Merk hierin op dat u(x0) niet gedefinieerd is binnen ons domein aangezien x0 niet gedefinieerd is.
Maar als we periodieke randen nemen op ons domein zal gelden dat u(x0) = u(xI). Hiermee zien
we in dat

u′(x1) ≈ u(x2)− u(x0)

2∆x
=
u(x2)− u(xI)

2∆x
(4.11)

=
1

2∆x
(0, 1, 0, ...,−1) · ( u(x1), u(x2), ..., u(xI) )T .

Op eenzelfde wijze kan de redenatie worden genomen voor de afgeleide in het punt xI om hier
het effect van de periodieke randen te zien. Mochten er overigens geen periodieke randen zijn
genomen, dan verdwijnen de 1-en in de hoeken. In plaats daarvan kan worden gespecificeerd welke
waarden er zijn genomen op de as buiten de gediscretiseerde x-as. In het geval van de voorgaande
uitwerking nemen we dan namelijk niet meer u(x0) = u(xI), maar in plaats daarvan specificeren we
wat u(x0) voor waarde aanneemt. De matrix in de centrale methode noemen weD1c met periodieke
randwaarden aangezien hij gerelateerd is aan de eerste centrale afgeleide. Oftewel:

D1c =
1

2∆x


0 1 0 . . . −1
−1 0 1 . . . 0
... . . . . . . . . . ...
0 . . . −1 0 1
1 . . . 0 −1 0

 .
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Op analoge wijze kunnen ook de matrices voor de voorwaartse en achterwaartse methode worden
opgesteld. Deze zijn gegeven door

D1+ =
1

∆x


−1 1 0 . . . 0
0 −1 1 . . . 0
... . . . . . . . . . ...
0 . . . 0 −1 1
1 . . . 0 0 −1

 , D1− =
1

∆x


1 0 0 . . . −1
−1 1 0 . . . 0
... . . . . . . . . . ...
0 . . . −1 1 0
0 . . . 0 −1 1

 .

4.2 Tweede afgeleide met behulp van eindige differentie

Op eenzelfde wijze als in de vorige sectie kunnen we ook kijken naar de tweede afgeleide van een
functie u in punten x op de gediscretiseerde as. Wederom zijn er verschillende methoden om de
tweede afgeleide te berekenen, maar de meest gebruikelijke wordt gegeven door de tweede orde
centrale differentie methode die geeft

u′′(x) = lim
∆x→0

u(x+ ∆x)− 2u(x) + u(x−∆x)

(∆x)2
. (4.12)

De truncatiefout van de centrale differentiemethode voor de tweede afgeleide is van de orde (∆x)2 [9,
Hfst. 1]. Op analoge wijze als beschreven in de vorige sectie kunnen we als we geïnteresseerd zijn
in de tweede afgeleide op ieder punt op de gespecificeerde as in matrix-notatie schrijven dat

~u ′′ ≈ 1

(∆x)2


−2 1 0 . . . 1
1 −2 1 . . . 0
... . . . . . . . . . ...
0 . . . 1 −2 1
1 . . . 0 1 −2

 ~u.

De matrix in de centrale differentie methode noemen weD2 met periodieke randwaarden aangezien
hij gerelateerd is aan de tweede afgeleide. Oftewel:

D2 =
1

(∆x)2


−2 1 0 . . . 1
1 −2 1 . . . 0
... . . . . . . . . . ...
0 . . . 1 −2 1
1 . . . 0 1 −2

 .
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Opmerking Merk op datD2 = D1+D1−, dit kan ingezien worden door de tweede afgeleide van
een functie u in het punt x te berekenen door achtereenvolgens de voorwaartse en achterwaarste
differentie methode toe te passen. Hiermee krijgen we door eerst de voorwaarste differentie toe
te passen dat

u′(x) ≈ u(x+ ∆x)− u(x)

∆x
. (4.13)

Pas op het voorgaande de achterwaartse differentie toe:

u′′(x) ≈
u(x+∆x)−u(x)

∆x − u(x)−u(x−∆x)
∆x

∆x
(4.14)

=
u(x+ ∆x)− 2u(x) + u(x−∆x)

(∆x)2
.

Het voorgaande laat precies zien dat voor ieder punt x de tweede centrale afgeleide precies
gelijk is aan het tweemaal toepassen van een eerste afgeleide, specifiek dus de voorwaartse en
achterwaartse methode.

i

4.3 Hogere orde afgeleiden met behulp van eindige differentie

In de vorige sectie hebbenwe kort gezien dat de tweede afgeleide onder andere benaderd kanworden
met een centrale eindige differentie methode. In matrix-notatie konden we de matrix die gerelateerd
is aan de tweede (centrale) afgeleide schrijven als D2. Het interessante van deze matrix is dat hij
geschreven kan worden als het product van de matrix D1+ en D1−. Het principe dat hier achter zit
is dat een tweede afgeleide een herhaaldelijke toepassing is van de eerste afgeleide. Op eenzelfde
wijze kunnen we ook hogere orde afgeleiden benaderen door herhaaldelijk de eerste afgeleide toe
te passen. Kijken we bijvoorbeeld naar de derde afgeleide die centraal benaderd wordt, dan kan de
matrix die hieraan gerelateerd is genomen worden als

D3 = D1cD1+D1− = D1cD2. (4.15)

Wat in vergelijking (4.15) gebeurt is dat we drie keer een eerste afgeleide toepassen om de derde
afgeleide te benaderen. We doen dit op zo’n wijze dat we specifiek uitkomen op een centrale bena-
dering. Mochten we de vierde afgeleide willen benaderen, dan kan dit wederom door herhaaldelijke
toepassing van een eerste afgeleide. Dit geeft de volgende matrix die gerelateerd is aan de vierde
afgeleide:

D4 = D1+D1−D1+D1− = D2D2. (4.16)

We zien hieruit dus een patroon om de matrix horend bij de n-de (centrale) afgeleide te bepalen uit
de eerder beschreven D1- en D2-matrices. Er geldt voor n ∈ N≥1 dat{

D2n = Dn
2 ,

D2n+1 = D1cD
n
2 .

(4.17)
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5 Method-of-Lines: ’Methode-der-Lijnen’

In het vorige Hoofdstuk hebben we gekeken naar eindige differentie methoden die gebruikt worden
om n-de afgeleiden van een functie te benaderen. Binnen deze scriptie zullen we gaan kijken naar
differentiaalvergelijkingen op één as. In deze differentiaalvergelijkingen komen afgeleiden naar
voren en dus kunnen we de kennis uit het vorige hoofdstuk in het vervolg toe passen. Om de dif-
ferentiaalvergelijkingen overigens numeriek op te lossen dienen we naast de discretisatie van onze
x−as ook het tijdsinterval waarin we geïnteresseerd zijn te discretiseren. Als voorbeeld kan men
kijken naar de meest simpele vorm van differentiaalvergelijkingen gegeven door{ .

~u (~x, t) = A ~u(~x, t),

~u(~x, 0) = ~u0(~x).
(5.1)

Hierin is A een gegeven matrix, ~u0(~x) = ( u0(x1), u0(x2), ..., u0(xI) )T een gegeven beginvector die
beginwaarden op ieder punt specificeert en

.
~u (~x, t) = (

.
u(x1, t),

.
u(x2, t), ...,

.
u(xI , t) )T de vector die

ons de afgeleide op ieder punt op tijdstip t geeft. Vergelijking (5.1) geeft de verandering van een
functie u op ieder gespecificeerd punt op de x-as in de tijd met gegeven beginwaarden. We zullen
in het algemeen nemen dat

tn = (n− 1)∆t, n ∈ {1, 2, ..., N}. (5.2)
Hierbij geldt dat N voor een gegeven maximale tijd tmax gelijk is aan

N =
tmax
∆t

+ 1. (5.3)

Dit komt uit het feit dat voor tn met index n = N moet gelden dat

tN = (N − 1)∆t = tmax =⇒ N =
tmax
∆t

+ 1. (5.4)

De discretisatie van zowel x−as als tijd is visueel weergegeven in Figuur 9 en Figuur 10. In Figuur
9 zien we zoals al eerder benoemd dat we een eindig interval op de x-as discretiseren door punten
die op een afstand ∆x van elkaar liggen. Als we te maken hebben met een differentiaalvergelijking,
dan willen we graag de verandering door de tijd op de x-as bekijken. Dit doen we door numeriek
te integreren door de tijd. In Figuur 9 wordt dit weergegeven als verticale lijnen die per punt op de
x−as omhoog bewegen. Dit geeft het proces weer van het oplossen van de differentiaalvergelijking
in de tijd.

Figuur 9: Discretisatie van x−as op domein [a, b]
met afstanden ∆x [6].

Figuur 10: Discretisatie van t−as met afstanden
∆t [6].
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Om de differentiaalvergelijking zoals in (5.1) numeriek op te lossen, discretiseren we ook de tijdsas
zoals weergegeven in Figuur 10. Hierin zien we net zoals bij de discretisatie van de x−as dat we te
maken hebben met tijdspunten op de tijdsas die op een afstand ∆t van elkaar liggen. De discreti-
satie en oplossing van differentiaalvergelijkingen op voorgaande manier wordt de ’Method-of-Lines’
genoemd, of vertaald naar het Nederlands: de Methode-der-Lijnen. In het vervolg van deze scriptie
zal de voorgaande methode voor het oplossen van differentiaalvergelijkingen meermaals gebruikt
worden.

20



6 Lopende-golf oplossingen bij Lotka-Volterra vergelijkingen met dif-
fusie

In dit hoofdstuk zullen we gaan kijken naar een aanpassing van de Lotka-Volterra vergelijkingen
zoals gegeven in (2.1). Deze aanpassing zal gebaseerd worden op verscheidene artikelen waarin
dezelfde aanpassing uitgebreid is behandeld [3, 4, 5, 11]. We zullen de Lotka-Volterra vergelijkin-
gen gaan toepassen op een één-dimensionaal domein die we voor het gemak de x-as zullen noemen.
Men kan de voorgaande situatie voor zich zien als een één-dimensionaal gebied waar roofdier- en
prooipopulaties zich aan de hand van de Lotka-Volterra vergelijkingen gedragen. Om deze popu-
laties te modelleren zullen we ook een diffusie-term introduceren bij iedere populatie aangezien
de individuen zich verplaatsen over het betreffende gebied. De vergelijkingen die we zullen nemen
worden gegeven door 

∂u

∂t
= au

(
1− u

K

)
− buv +D1

∂2u

∂x2
,

∂v

∂t
= cuv − dv +D2

∂2v

∂x2
.

(6.1)

Hierin zijn a, b, c, d zoals eerder besproken zoals in (2.1) en zijn D1, D2 diffusie-constanten. Even-
eens hebben we de verkorte notatie ingevoerd dat u = u(x, t) en v = v(x, t). Deze notatie zal in
het vervolg van deze scriptie vaker gebruikt worden indien we te maken hebben met een differenti-
aalvergelijking op een één-dimensionaal domein. Merk op dat de groei-term van de prooipopulatie
u aangepast is naar een logistische groei, de maximale capaciteit van de prooipopulatie wordt ge-
geven door constante K. De vergelijkingen in (6.1) geven ons dus de verandering van prooi- en
predatorpopulatie op onze x−as in de tijd waarbij er rekening gehouden is met diffusie van beide
populaties.
Op eenzelfde manier als besproken in [11] zullen we (6.1) omschrijven naar een nondimensionaal
probleem. Neem hiervoor

U =
u

K
, V =

bv

a
, t∗ = at, x∗ = x

(
a

D2

)1/2

, (6.2)

D∗ =
D1

D2
, A =

cK

a
, B =

d

cK
.

Hiermee krijgen we 
∂U

∂t∗
= U (1− U − V ) +D∗

∂2U

∂x∗2
,

∂V

∂t∗
= AV (U −B) +

∂2V

∂x∗2
.

(6.3)

Voor het gemak laten we de ’*’ weg in het vervolg, daarmee volgt
∂U

∂t
= U (1− U − V ) +D

∂2U

∂x2
,

∂V

∂t
= AV (U −B) +

∂2V

∂x2
.

(6.4)

Zoals genoemd in [3] bekijken we alleen systemen waarin 0 < B < 1, dit omdat we situaties willen
bekijken waarbij zowel roofdier- als prooipopulaties aanwezig zijn en dus dat de predatorpopulatie
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strikt groter dan nul is. Dit betekent dus dat de groeiconstante van de predatorpopulatie groter moet
zijn dan de sterftconstante. Oftewel, in termen van constanten in vergelijking (6.4) geldt A > AB
en dus B < 1.
Om een eerste inzicht te krijgen in het gedrag van de vergelijkingen gegeven in (6.4) lossen we de
vergelijkingen numeriek op met behulp van MATLAB. Hierbij gebruiken we de kennis die opgedaan
is in Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5 om de vergelijkingen in (6.4) op te lossen met behulp van de
lijmethode en de matrices horend bij eindige differentie methoden. We discretiseren hiervoor een
gekozen x−as en een tijdsas. Voor het oplossen van de vergelijkingen in (6.4) hebben we de volgende
eindige differentiemethode met bijbehorende matrices voor afgeleiden gebruikt:

Un+1 − Un

∆t
= Un (1− Un − V n) +DD2U

n+1,

V n+1 − V n

∆t
= AV n(Un − B) +D2V

n+1.

(6.5)

Oftewel, {
(I −∆t DD2) Un+1 = Un + ∆t Un (1− Un − V n) ,

(I −∆t D2) V n+1 = V n + ∆t AV n(Un − B).
(6.6)

Hierin geldt dat Un en V n de vectoren op tijdstap n zijn die voor elk gediscretiseerde punt op de
x−as de grootte van de populaties weergeeft. Daarnaast is I de identiteitsmatrix met lengte I,
waarin I zoals in (4.2). Tevens zijn 1 en B vectoren met louter enen en constanteB. Met voorgaande
uitdrukking zoals in vergelijking (6.6) kan als er een beginvector is gegeven door de tijd heen worden
geïtereerd om zo de verandering van de prooi- en predatorpopulaties over het gebied te modelleren.
Dit kan gedaan wordenmet behulp vanMATLAB, hierbij kan (6.6) worden opgelost met de backslash-
functie ( ’ \ ’ ) binnen MATLAB. Deze functie zal in de rest van deze scriptie vaker gebruikt worden
waar nodig. In Figuur 11a en Figuur 11b is voor een specifiek geval de verandering van U en V op
de x−as in de tijd weergegeven. In dit voorbeeld is er gebruik gemaakt van een periodiek domein.
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Figuur 11: Verandering van prooipopulatie U en predatorpopulatie V door
de tijd aan de hand van het stelsel in vergelijking (6.4). Constanten zijn
A = 0.1, B = 0.6, D = 0.2, ∆x = ∆t = 0.01.
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Wat te zien is in bovenstaande figuren is dat vanaf de gegeven beginwaarden de populaties diffun-
deren en veranderen qua grootte op iedere plek door de tijd heen. Uiteindelijk zullen de populaties
convergeren naar een uniform evenwicht over het gehele gebied. Dit evenwicht is ook weergegeven
in de figuren.
De vergelijkingen gegeven in (6.4) hebben voor zowel de prooi- als predatorpopulatie een reactie-
term, dit is het stuk zonder de diffusie van de populaties. Kijken we specifiek naar deze termen, dan
kunnen we drie rustpunten classificeren. Los namelijk op

∂U

∂t
= U (1− U − V ) = 0,

∂V

∂t
= AV (U −B) = 0.

(6.7)

Dit geeft

(U, V ) = (0, 0), (U, V ) = (1, 0), en (U, V ) = (B, 1−B). (6.8)

Hierbij geven de rustpunten in biologische zin respectievelijk de situatie weer waarbij beide popula-
ties afwezig zijn, alleen de prooipopulatie aanwezig is op een grootte van de maximale capaciteit K
en als laatste co-existentie. Iedere rustpunt zoals in (6.8) geeft op een gespecificeerde as voor beide
populaties een constante grootte op ieder punt op de as. Oftewel, ook voor het één-dimensionale
geval zijn de gevonden punten rustpunten. Dit volgt uit het feit dat in vergelijking (6.4) de rech-
terzijde identiek gelijk is aan nul voor ieder van de rustpunten zoals in (6.8) voor ieder punt op de
as.
Nu we drie rustpunten hebben gevonden van het systeem in (6.4) is het handig om net zoals beschre-
ven in Sectie 2.1 een stabiliteitsanalyse te doen voor ieder punt. Deze analyse doen we wederom
voor het systeem waarbij we alleen de reactietermen behouden, dit omdat de analyse voor het sys-
teem met alleen reactietermen ons dezelfde stabiliteit geeft voor het systeem waarbij ook diffusie is
meegenomen [11]. De Jacobiaan van het stelsel met enkel de reactietermen wordt gegeven door

J =

(
1− 2U − V −U

AV AU −AB

)
. (6.9)

Kijk allereerst naar de stabiliteit van het punt (U, V ) = (0, 0). Het evalueren van de Jacobiaan in het
punt (U, V ) = (0, 0) geeft

J(0, 0) =

(
1 0
0 −AB

)
. (6.10)

We hebben nu dat de determinant van de Jacobiaan geëvalueerd in het punt (U, V ) = (0, 0) kleiner
dan nul is. Dit omdat det(J(0, 0)) = −AB < 0, want A en B zijn positief. Uit de classificatie van
vaste punten in het vlak kunnen we hiermee zien dat het punt (U, V ) = (0, 0) een zadelpunt is
en daarom onstabiel aangezien bij kleine afwijkingen vanuit dit punt het systeem niet per definitie
terugkomt in het punt (U, V ) = (0, 0). Op eenzelfde wijze evalueren we de Jacobiaan in het punt
(U, V ) = (1, 0), dit geeft

J(1, 0) =

(
−1 −1
0 A(1−B)

)
. (6.11)
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Er geldt nu dat de determinant van voorgaande Jacobiaan gegevenwordt door det(J(1, 0)) = −A(1−
B). Maken we gebruik van het feit dat B < 1 zoals eerder genoemd, dan zien we dat de determinant
strikt kleiner is dan nul. Oftewel, het punt (U, V ) = (1, 0) is eveneens een zadelpunt en dus onstabiel.
Als laatste kijken we naar het punt (U, V ) = (B, 1−B). De Jacobiaan geëvalueerd in het voorgaande
punt geeft

J(B, 1−B) =

(
−B −B

A(1−B) 0

)
. (6.12)

Er geldt nu

det(J(B, 1−B)) = AB(1−B) > 0, sp(J(B, 1−B)) = −B < 0. (6.13)

Uit de analyse van vaste punten in het vlak zien we hierdoor dat we te maken hebben met een stabiel
punt. Oftewel, het punt (U, V ) = (B, 1−B) is een stabiel rustpunt.
Aangezien het rustpunt (U, V ) = (1, 0) onstabiel is, zal bij introductie van een kleine hoeveelheid
predator het systeem zich naar het stabiele rustpunt bewegen. Oftewel, het systeem zal naar co-
existentie toegaan. Hetzelfde kunnen we zeggen over het punt (U, V ) = (0, 0), want als van beide
populaties een kleine hoeveelheid aan het systeem wordt toegevoegd dan gaat het systeem wederom
naar co-existentie toe. Een algemene conclusie die we hieruit trekken, als we kijken naar een systeem
op een één-dimensionaal gebied met diffusie, is dat het systeem naar co-existentie gaat over de
gehele as voor elke begin-grootte van populaties. Uiteraard geldt voorgaande conclusie alleen als we
temaken hebbenmet populaties die aan het begin niét allebei constant nul zijn over het gehele gebied
of waarbij alleen de predatorpopulatie nul is over het gehele gebied. Het effect van convergentie naar
co-existentie was numeriek te zien in Figuur 11a en Figuur 11b.

6.1 Introductie van lopende golven

In de vorige sectie hebben we gezien dat als er bij een simpele vorm van de Lotka-Volterra vergelij-
king diffusie aan het systeem wordt toegevoegd dat beide populaties zich naar een co-existentieel
evenwicht zullen verplaatsen in de ruimte indien beide populaties niet nul zijn om mee te beginnen.
In het artikel van Dunbar (1983) [3] wordt een mooie vergelijking gemaakt met een (bijna) één-
dimensionale ruimte waarover deze overgang naar co-existentie plaats kan vinden, namelijk een
kust, rivier of kanaal. Beeld je in dat deze kust, rivier of kanaal gevuld is met prooidieren en dat we
aan het ene uiterste van het gebied een predatorpopulatie introduceren. We kunnen met de kennis
die opgedaan is in de vorige sectie verwachten dat de predatoren door het systeem zullen bewegen
(diffunderen) naar het andere uiterste van het gebied om onderweg op de prooidieren te jagen.
Zoals besproken in [3] kan het voorkomen dat aan de ene zijde van het systeem waar de predatoren
worden bijgevoegd er een evenwicht is van grootte (U, V ) = (B, 1 − B) zoals in de vorige sectie
besproken, terwijl op plekken verder van de aanwezige predatoren nog het systeem heerst waarbij
(U, V ) = (1, 0). De verdeling van predator en prooi over een één-dimensionale ruimte op de voor-
gaande manier is te zien in Figuur 12, hierbij is een geleidelijke overgang tussen de twee verdelingen
van populaties over de ruimte genomen. Mochten de predatoren diffunderen naar de plekken waar
alleen nog prooidieren aanwezig zijn enwel op zo’nmanier dat het evenwicht (B, 1−B) gehandhaafd
gaat worden bij het diffunderen van de predatoren, dan noemen we de verplaatsende overgangs-
zone het ’lopende golffront’. Het zal in deze sectie blijken dat een verandering in het systeem zoals
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voorgaand geschetst ook werkelijk kan bestaan onder bepaalde condities. Deze beweging van het
systeem zullen we een lopende golf noemen aangezien de golf zich door de ruimte heen verplaatst
zonder van vorm te veranderen.

Figuur 12: Visualisatie van lopende golffront op een één-dimensionale ruimte,
hierbij geeft de verticale as de grootte van de populaties weer en is de horizontale
as het gespecificeerde domein.

Om een lopende golf beweging in ons systeem te krijgen, zouden we graag willen zien dat de oplos-
singen van ons systeem de volgende vorm hebben:{

U(x, t) = u(z),

V (x, t) = v(z),
(6.14)

waarin z = x± ct met c een positieve constante golfsnelheid [3, 4, 11]. Afhankelijk van welke kant
de golf op beweegt neem je plus of minus de golfsnelheid c keer t.

Belangrijk In vergelijking (6.14) zijn u en v niét dezelfde functies zoals in vergelijking (6.1).
De notatie u en v zoals in vergelijking (6.14) is gemakshalve gekozen om constituent te blijven
met U en V zoals eerder, dit om het verband te blijven zien tussen de functies.

!

Aan de hand van Figuur 13 zien we waar de vergelijkingen zoals gegeven in (6.14) vandaan komen.
Bij een lopende golf wensen we namelijk te hebben dat de golf zich door de ruimte heen verplaatst
door de tijd heen zonder van vorm te veranderen. Kijk nu zonder verlies van algemeenheid naar de
prooipopulatie U . De initiële vorm van de golf voor de prooipopulatie U zal gegeven worden door

U(x, 0) = u(x). (6.15)

Hierin kunnen we u(x) dus zien als de initiële verdeling van de prooidieren over de ruimte. Na een
tijd t zal de golf met golfsnelheid c zich hebben verplaatst over een afstand ct en dus zal de initiële
golf u getransleerd zijn over een afstand ct. Dit is ook weergegeven in Figuur 13. Oftewel

U(x, t) = u(x± ct). (6.16)
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Hierbij nemenwe direct de plus énminmogelijkheid aangezien de redenering geldt voor bewegingen
naar beide kant, Figuur 13 geeft slecht één geval weer. De voorgaande uitdrukking is precies zoals
in (6.14). Dezelfde redenering kan ook gedaan worden voor de predatorpopulatie V .

Figuur 13: Visualisatie van lopende golf met snelheid c op een één-dimensionale
ruimte, hierbij is de golf op twee tijdstippen weergegeven.

Nu we een uitdrukking hebben gevonden voor de oplossingen van een lopende golf, zie vergelijking
(6.14), kunnen we deze oplossingen invullen in vergelijking (6.4). We nemen vanaf nu de lopende
golven met z = x+ ct. We krijgen door het invullen dat{

cu′ = u(1− u− v) +Du′′,

cv′ = Av(u−B) + v′′.
(6.17)

Hierbij zijn de afgeleiden genomen naar de variabele z = x+ ct. Om analyse makkelijker te maken
wordt genomen datD naar nul toe gaat [3, 11]. Dit komt overeen met datD1/D2 zoals in (6.1) naar
nul gaat. Oftewel, de diffusie van de prooidieren is dermate klein ten opzichte van de predatoren dat
we de diffusie van de prooidieren kunnen verwaarlozen. Hiermee schrijven we vergelijking (6.17)
om naar 

u′ = 1
cu(1− u− v),

v′ = w,

w′ = cw −Av(u−B).

(6.18)

We hebben het stelsel zoals in (6.17) met D = 0 dus herschreven als een stelsel van eerste-orde
differentiaalvergelijkingen. De oplossingen van het stelsel zoals gegeven in (6.17) waarin we geïn-
teresseerd zijn, zijn lopende golven die voldoen aan

u(z → −∞) = 1, v(z → −∞) = 0, u(z →∞) = B, v(z →∞) = 1−B. (6.19)

Oftewel, de oplossingen van het stelsel in vergelijking (6.18) waarin we geïnteresseerd zijn, zijn
banen in het (u, v, w)-vlak die de punten (u, v, w) = (1, 0, 0) met (u, v, w) = (B, 1−B, 0) verbinden.
De oplossingen zoals voorgaand geschetst zullen ons precies de lopende golf geven zoals gegeven
in Figuur 12. Uit analyse gedaan door Murray [10, 11] volgt, omdat het punt (u, v, w) = (1, 0, 0)
onstabiel is en (u, v, w) = (B, 1−B, 0) stabiel, dat een lopende golf die het onstabiele punt met het
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stabiele punt verbindt mogelijk bestaat. Om te zien onder welke situaties een golf zoals in Figuur
12 optreedt, zullen we kijken naar de stabiliteit van het punt (u, v, w) = (1, 0, 0). Hiervoor bepalen
we de wortels van de Jacobiaan geëvalueerd in het punt (u, v, w) = (1, 0, 0). We krijgen

J =

1
c − 2u1

c − v
1
c −1

cu 0
0 0 1
−Av −A(U −B) c

 . (6.20)

Dan

J(1, 0, 0) =

−1
c −1

c 0
0 0 1
0 −A(1−B) c

 . (6.21)

De wortels van de Jacobiaan geëvalueerd in (u, v, w) = (1, 0, 0) kunnen gevonden worden door op
te lossen ∣∣∣∣∣∣

−λ− 1
c −1

c 0
0 −λ 1
0 −A(1−B) c− λ

∣∣∣∣∣∣ = 0. (6.22)

Oplossen geeft ons

λ1 = −1

c
, λ2, λ3 =

1

2

(
c±

√
c2 − 4A(1−B)

)
. (6.23)

Volgens Murray [11] volgt dat de enige mogelijkheid om (u, v, w) = (1, 0, 0) onstabiel te hebben
zodanig dat u en v wel positief blijven (wat biologisch gezien noodzakelijk is) bij het lopen van de
golf naar het punt (u, v, w) = (B, 1−B, 0) is als

c2 ≥ 4A(1−B) =⇒ c ≥
√

4A(1−B). (6.24)

Deze conclusie is ook behandeld door Dunbar [3, 4] met een uitgebreide analyse. De algemene
conclusie is dus dat een lopende golf zoals geschetst in Figuur 12 bestaat onder één specifieke voor-
waarde van de golfsnelheid. Uit verdere analyse van onder andere Murray [11] volgt eveneens dat
de golffronten twee typen kunnen aannemen. Dit zijn het monotone golffront en het oscillerende
golffront. In Figuur 14 zijn de twee typen golffronten weergegeven, dit Figuur is een aanpassing op
Figuur 1.3 uit [11].
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Figuur 14: Twee typen lopende golven die de punten (U, V ) = (B, 1 − B) en
(U, V ) = (1, 0) verbinden. Links het monotone golffront en recht het oscillerende
golffront [11].

6.2 Numeriek oplossen van lopende golven bij Lotka-Volterra vergelijkingen

In de vorige sectie hebben we gezien dat lopende-golf oplossingen zoals geschetst in Figuur 14 be-
staan. De lopende golven blijken de vorm te hebben van de stationaire oplossingen van het stelsel
gegeven door [3]: 

∂u

∂t
= −c∂u

∂x
+ u(1− u− v),

∂v

∂t
=
∂2v

∂x2
− c∂v

∂x
+Av(u−B).

(6.25)

Oftewel, de vorm (golf) van de stationaire oplossing van het stelsel zoals in vergelijking (6.25) is
hetgeen wat getransleerd zal worden door de tijd bij het lopen van de golf als we kijken naar de
Lotka-Volterra vergelijkingen met diffusie en lopende golf. Indien we te maken hebben met een
stationaire oplossing voor het stelsel zoals in (6.25), krijgen we dat de tijdsafgeleide nul zal zijn.
Vergelijking (6.25) zal in dit geval na omschrijving worden:

c
∂u

∂x
= u(1− u− v),

c
∂v

∂x
=
∂2v

∂x2
+Av(u−B).

(6.26)

Het voorgaande komt precies overeen met de vergelijking die we hebben opgesteld voor het verkrij-
gen van een lopende golf bij de Lotka-Volterra vergelijkingen indien we nemen dat D = 0. Oftewel,
dit is precies het stelsel zoals gegeven in (6.17). Met behulp van (6.25) kunnen we dus numeriek de
lopende-golf oplossingen verkrijgen voor de Lotka-Volterra vergelijkingen met diffusie. Dit bereiken
we door het stelsel op te lossen met behulp van MATLAB en de Methode-der-Lijnen en eindige dif-
ferentie zoals besproken in Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5. Vergelijking (6.25) geeft ons bij het nemen
van een specifieke plaatsing van tijdsindices n en n+ 1 dat
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un+1 − un

∆t
= −cD1c u

n+1 + un(1− un − vn),

vn+1 − vn

∆t
= D2v

n+1 − cD1c v
n+1 +Avn(un − B).

(6.27)

Voor het stelsel in vergelijking (6.27) hebben we voor de eerste afgeleide naar de plaats gekozen
voor een centrale benadering. Dit met het oog op de betere benadering van de centrale benadering
ten opzichte van voorwaartse of achterwaartse benaderingen, dit is ook besproken in Sectie 4.1.
Omschrijven van (6.27) geeft{

(I + ∆t cD1c) u
n+1 = un + ∆t un(1− un − vn),

(I + ∆t cD1c −∆t D2) vn+1 = vn + ∆t Avn(un − B).
(6.28)

Met vergelijking (6.28) kunnen we vanuit een gegeven begin-verdeling van de prooien en predato-
ren itereren over de tijd. Dit kan wederom gedaan worden door gebruik te maken van de backs-
lash-functie binnen MATLAB. Om de lopende-golf oplossingen zoals in de vorige sectie besproken
numeriek weer te geven, zullen we als initiële verdeling van de prooi- en predatorpopulatie op het
interval [xmin, xmax] het volgende voor een gegeven x0 ∈ (xmin, xmax) nemen:

Indien x ≤ x0, dan nemen we de populatiegroottes als (u, v) = (1, 0), (6.29)
Indien x > x0, dan nemen we de populatiegroottes als (u, v) = (B, 1−B).

In Figuur 15a is een numerieke uitkomst te zien van het oplossen van het stelsel uit (6.25) met
beginvoorwaarden gegeven door vergelijking (6.29). Het figuur is gebaseerd op Figuur 3 uit het
artikel van Dunbar [3].
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(a) Oplossing van het stelsel met A = 0.6.
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(b) Oplossing van het stelsel met A = 4.

Figuur 15: Oplossing van (6.25) met B = 0.55, c =
√

4A(1−B), x0 = −30.
Bij discretisatie is genomen ∆x = ∆t = 0.05. De waarde van A is veranderd.
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In Figuur 15a zien we dat vanuit de gegeven begincondities er een monotoon golffront ontstaat als
de tijd vordert bij zowel de prooi- en predatorpopulatie. Deze golf verplaatst zich zonder van vorm
te veranderen over de as. Echter, als de tijd ver genoeg vordert, dan zal de golf stil komen te staan.
Op dat punt hebben we de stationaire oplossing van het stelsel in (6.25) bereikt. Dit proces is al
enigszins te zien in Figuur 15a aangezien we zien dat de afstand tussen iedere golf afneemt. De
stationaire oplossing die bereikt zal worden is zoals eerder genoemd precies de lopende golf bij de
Lotka-Volterra vergelijkingen.
In Figuur 15b is een andere numerieke uitkomst te zien die verkregen is door het oplossen van
het stelsel in (6.25) met beginvoorwaarden gegeven door (6.29). In dit geval hebben we te maken
met het oscillerende golffront. Het figuur is gebaseerd op Figuur 1 en Figuur 2 uit het artikel van
Dunbar [3]. Wederom zal als de tijd ver genoeg vordert een stationaire oplossing ontstaan.

6.2.1 Gaussische beginvoorwaarden populaties

In Sectie 6.2 hebben we gezien dat we met behulp van vergelijking (6.25) stationaire oplossingen
numeriek verkrijgen die overeenkomen met de lopende golven bij de Lotka-Volterra vergelijkingen
met diffusie. Deze lopende golven waren zo geconstrueerd dat twee rustpunten verbonden worden.
Wat we in deze sectie zullen doen is kijken naar de mogelijkheid van het bestaan van een vorm van
lopende golven indien we gebruik maken van een initiële Gaussische verdeling over de ruimte voor
zowel prooi- als predatorpopulatie. We zullen dit doen door gebruik te maken van het stelsel zoals in
vergelijking (6.4) die aan het begin van dit hoofdstuk besproken is. In dit geval nemen we wederom
D = 0, hierdoor krijgen we het stelsel

∂u

∂t
= u (1− u− v) ,

∂v

∂t
= Av(u−B) +

∂2v

∂x2
.

(6.30)

De discretisatie is zoals besproken in (6.6) met in dit geval D = 0. Oftewel, we krijgen de iteratie-
stappen gegeven door {

I un+1 = un + ∆t un (1− un − vn) ,

(I −∆t D2) vn+1 = vn + ∆t Avn(un − B).
(6.31)

Uiteraard kan de identiteitsmatrix I bij de vergelijking voor de prooipopulatie u weggelaten wor-
den, maar deze is genoteerd om consistent te blijven met (6.6). Wederom kunnen we vanuit een
gegeven beginverdeling itereren over de tijd met gebruik van de backslash-functie binnen MATLAB.
Als beginvoorwaarden nemen we{

u(x, t = 0) = 0.7 e−0.1(x−70)2 ,

v(x, t = 0) = 0.2 e−0.2(x−62.5)2 .
(6.32)

We maken gebruik van een periodiek domein, maar we blijven ver genoeg weg van de randen om
al te veel invloeden hiervan te hebben. Aangezien we ons probleem nu aanpassen naar het zoeken
van lopende golven als er sprake is van een initiële Gaussische verdeling, kunnen we de analyse
zoals eerder gedaan in dit hoofdstuk mogelijk niet meer gebruiken. We proberen namelijk niet meer
twee specifieke rustpunten te verbinden en daarom kunnen we de uitspraken over de golfsnelheid
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c mogelijk niet meer gebruiken. Dit is waarom we teruggaan naar het begin en gebruik maken van
het stelsel zoals gegeven in vergelijking (6.31) zonder termen met een golfsnelheid. Met behulp van
(6.31) en begincondities zoals in vergelijking (6.32) zullen we numeriek kijken naar de mogelijkheid
van het bestaan van lopende golven voor de Lotka-Volterra vergelijkingen met diffusie indien we een
Gaussische beginverdeling nemen van zowel prooi- als predatorpopulatie.
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(a) Oplossing van het stelsel met constanten
A = 0.6, B = 0.55,∆x = ∆t = 0.05.
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(b) Oplossingen van het stelsel op tijdstip
t = 50 weergegeven bij het gebruik van ver-
schillende waarden voor ∆t.

Figuur 16: Oplossing van het stelsel uit vergelijking (6.31) met Gaussische be-
ginvoorwaarden gegeven door vergelijking (6.32).

In Figuur 16a is een numerieke uitkomst te zien van het oplossen van het stelsel zoals in (6.31) die
gestart is met een Gaussische verdeling van prooien en predatoren over de ruimte. We zien dat na
enige tijd een golf ontstaat die niet meer van vorm verandert maar enkel en alleen zijdelings zich
uitbreidt. Oftewel, de uiteinden van de golf blijven van dezelfde vorm gedurende nog te volgen
tijdstappen, maar de golf wordt alleen breder. De golf die ontstaat in Figuur 16a zal blijven lopen
gedurende nog te volgen tijdstappen. De definitie van een lopende golf zoals besproken in (6.14)
kan in deze situatie niet meer worden toegepast aangezien we niet meer te maken hebben met een
golf die getransleerd wordt gedurende de tijd. In plaats daarvan hebben we te maken met een golf
die breder wordt gedurende de tijd en daarom zullen we dit proces classificeren als een ’uitbreidende
golf met een tweezijdig golffront’. Om aan te tonen dat de oplossing die weergegeven is in Figuur
16a dicht bij de exacte oplossing ligt is in Figuur 16b de oplossing op tijdstip t = 50 weergegeven als
het stelsel wordt opgelost met verschillende waarden voor ∆t. Wat te zien is, is dat de oplossingen
convergeren indien ∆t wordt gehalveerd als er wordt begonnen bij ∆t = 0.4. [zie uitvergroting
binnen Figuur 16b voor een beter zicht op het proces van convergentie] Deze convergentie geeft
een goede indicatie dat de oplossing in Figuur 16a accuraat is. Indien ∆t in Figuur 16b nogmaals
gehalveerd wordt naar∆t = 0.025 dan zal de rekentijd dermate toenemen dat het niet meer haalbaar
is om in een aanvaardbare tijd numerieke resultaten te verkrijgen, daarom is als kleinste waarde ∆t
op 0.05 gezet.
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7 Ruimte-fractionele afgeleiden bij lopende-golf oplossingen voor Lotka-
Volterra vergelijkingen met diffusie

Het vorige hoofdstuk hebben we afgesloten door te kijken naar een lopende golf bij de Lotka-Volterra
vergelijkingen wanneer er sprake is van een Gaussische initiële verdeling van de populaties. Er is
numeriek gebleken dat een uitbreidende golf met een tweezijdig golffront geconstrueerd kan wor-
den. Bij deze golf hebben we een tweede afgeleide naar de positie bij de differentiaalvergelijking
voor de predatoren in (6.30) gegeven door

∂2

∂x2
v. (7.1)

Echter hoeven wij ons niet te beperken tot het nemen van een tweede afgeleide. We kunnen in plaats
van een tweede afgeleide naar positie ook een ruimte-fractionele afgeleide nemen van de vorm

Dp/qv, met 1 < p/q ≤ 2. (7.2)

Er blijkt dat het nemen van een ruimte-fractionele afgeleide zoals in vergelijking (7.2) inderdaad mo-
gelijk is, dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de volgende equivalente formulering [15]:

−1

2 cos
(
πp
2q

) (Dp/q− v +Dp/q+ v
)
, als 1 < p/q ≤ 2. (7.3)

In vergelijking (7.3) zijnDp/q− enDp/q+ respectievelijk de links- en rechtshangende Riemann–Liouville
afgeleiden [15]. Het sterke vermoeden bestaat dat de ruimte-fractionele afgeleiden gerelateerd zijn
aan de eindige differentie matrices en wel zo zodat we na discretisatie van het domein schrijven

−1

2 cos
(
πp
2q

) (D1/q
p ~v + (−Dp)

1/q~v
)
, als 1 < p/q ≤ 2. (7.4)

Hierin isDp de matrix die hoort bij de p-de afgeleide zoals besproken in Sectie 4.3 en ~v de vector die
ontstaat als gevolg van discretisatie van het domein zoals besproken in Hoofdstuk 4. Tevens is D1/q

p

de q-de machtswortel van de matrix Dp. In de volgende sectie zullen we specificeren wat het nemen
van een wortel van een matrix inhoudt en of dit mogelijk is. We zien in vergelijking (7.4) waarom
we eisen dat de fractie p/q strikt groter is dan één, want de term 1/2 cos(πp2q ) wordt singulier indien
p/q gelijk is aan één.

7.1 De q-de machtswortel uit de Dp matrix

Bij reële getallen is het vrij gewoon om te spreken van een vierkantswortel van een getal. Indien we
een reëel getal a hebben waarvoor geldt

x2 = a, (7.5)

dan noemen we x de wortel van a. Maar a hoeft niet per se op de reële lijn te liggen, we zijn ook
in staat om de vierkantswortel van een complex getal a te berekenen. Voor een matrix A ∈ Cn×n

kunnen we hetzelfde stellen, namelijk: de wortel van de matrix A is een matrix X die voldoet aan

X2 = A. (7.6)
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Het hoeft echter niet altijd te zijn dat de matrix A een vierkantswortels heeft. Generalisatie van
de vierkantswortel zal zijn door te zeggen dat de q-de machtswortel (met q ≥ 2) van de matrix A
gegeven wordt door een matrix X die voldoet aan

Xq = A. (7.7)

Ook hier hoeft het niet zo te zijn dat de matrix A een q-de machtswortel heeft. Echter, de volgende
belangrijke stelling geldt voor q ≥ 2 [1]:

Als de matrix A ∈ Cn×n géén eigenwaarden op de negatieve reële as heeft, (7.8)
dan bestaat er een (unieke) q-de machtswortel X zodat Xq = A.

Een specifiek soort matrices die voldoet aan Stelling (7.8) zijn de reële anti-symmetrische matrices.
Het is namelijk bekend dat reële anti-symmetrische matrices eigenwaarden hebben die op de imagi-
naire as liggen [zie Bijlage B voor bewijs]. Oftewel, deze matrices hebben geen eigenwaarden op de
negatieve reële as en daarom bestaat de q-de machtswortel van een reële anti-symmetrische matrix.
Een voorbeeld van een reële anti-symmetrische matrix is de matrixD3 horend bij de benadering van
de derde afgeleide zoals besproken in Sectie 4.3. Deze matrix wordt gegeven door

D3 =
1

2(∆x)3



0 −2 1 −1 2
2 0 −2 1 −1

−1 2 0 −2 1 0
. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .
0 −1 2 0 −2 1

1 −1 2 0 −2
−2 1 −1 2 0


.

Eventueel zou er ook gebruik gemaakt kunnen worden van de D3 matrix zonder periodieke rand-
voorwaarden. De waarden in de bovenhoeken verdwijnen in het voorgaande geval, maar dit gaat
niet ten koste van het anti-symmetrisch zijn van dematrix. Uit (7.8) volgt dat we voor iedere q ≥ 2 de
q-de machtswortel van matrix D3 kunnen berekenen. Oftewel, met gebruik van vergelijking (7.4)
kunnen we de 3

2 -de afgeleide naar positie benaderen omdat D1/2
3 bestaat. Uiteraard bestaat ook

(−D3)1/2 omdat ook −D3 antisymmetrisch is.

In het algemeen geldt dat de Dp matrices met p oneven (positief) reëel anti-symmetrisch zijn. Dus
dit betreft de matrices D3, D5, D7, et cetera. Uiteraard geldt het anti-symmetrisch zijn onder de
voorwaarde dat periodieke randen (indien aanwezig) niet overlappen met posities binnen het do-
mein. Oftewel, in bijvoorbeeld de D3 matrix zoals bovenstaand genoteerd willen we dat de hoeken
die zorgen voor periodieke randen niet overlappen met de diagonalen in het midden van de matrix.
Met de matrices Dp met p oneven kunnen we een aantal p/q-de afgeleiden (met 1 < p/q ≤ 2)
benaderen met behulp van vergelijking (7.4). Dit alles omdat D1/q

p bestaat volgens Stelling (7.8),
welke gebruikt wordt in (7.4).
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7.2 Toepassing van ruimte-fractionele afgeleiden op Lotka-Volterra vergelijkingen

In de vorige sectie hebben we gezien dat we in staat zijn om een aantal p/q-de afgeleiden te be-
naderen met behulp van de Dp matrices waarbij p oneven is. Bij de lopende-golf oplossingen voor
de Lotka-Volterra vergelijkingen die we in Sectie 6.2 hebben gezien, hadden we te maken met een
tweede afgeleide naar de plaats. In de rest van dit hoofdstuk zullen we kijken wat het effect is van
het veranderen van deze tweede afgeleide naar een p/q-de afgeleide met 1 < p/q ≤ 2. We zullen
dus het volgende stelsel oplossen: 

∂u

∂t
= u (1− u− v) ,

∂v

∂t
= Av(u−B) +Dp/qv.

(7.9)

Voor het stelsel gegeven in vergelijking (7.9) zullen we wederom gebruik maken van de Gaussische
beginvoorwaarden zoals gegeven in (6.32). Om de p/q-de afgeleide (met 1 < p/q ≤ 2) te benaderen
maken we wederom gebruik van (7.4) en gebruiken we louterDp matrices waarbij p oneven is. In de
rest van deze scriptie wordt bij het nemen van een Dp matrix dus p oneven genomen en ook nemen
we vanaf nu aan dat altijd geldt dat 1 < p/q ≤ 2 als gesproken wordt over de fractie p/q.

7.2.1 Eigenwaarden van de matrices ±D1/q
p

Voordat we vergelijking (7.4) gaan toepassen op het stelsel gegeven in (7.9) moeten we nog iets
belangrijks opmerken met betrekking tot de eigenwaarden van de matrices ±D1/q

p . Zoals eerder al
genoemd liggen de eigenwaarden van de Dp matrices op de imaginaire as. Echter, als we naar de
±D1/q

p matrices kijken zullen de eigenwaarden op rechte lijnen liggen die gespiegeld zijn ten opzichte
van de reële as. Oftewel, de (niet-nul) eigenwaarden zullen voorkomen in complex geconjugeerde
paren. In Figuur 17 zijn de numeriek bepaalde eigenwaarden van enkele van de matrices −D1/q

p

te zien, dit blijken ook de eigenwaarden voor matrices −(−Dp)
1/q te zijn zoals blijkt uit numerieke

observaties. Kijk als voorbeeld naar de matrix −D1/2
3 . We zien inderdaad goed dat de eigenwaarden

van de matrix −D1/2
3 op een rechte lijn blijken te liggen die ook gespiegeld is ten opzichte van de

reële as. Er is in Figuur 17 nog een opmerkelijk feit te zien, namelijk: hoe hoger de waarde van
q in de fractie p/q, hoe meer de lijnen naar de reële as beginnen te hellen. We zien dat dit proces
waarschijnlijk alleen afhankelijk is van q, want als voorbeeld kan in Figuur 17 gezien worden dat
de eigenwaarden voor zowel −D1/4

5 als −D1/4
7 op dezelfde lijn blijken te liggen. Uit numerieke

observaties volgt het vermoeden dat de hoeken die de lijnen in Figuur 17 maken ten opzichte van
de positieve reële as gegeven worden door

2q − 1

2q
π. (7.10)

Hierin is q de waarde in −D1/q
p . Oftewel, de lijnen waarop de eigenwaarden van matrix −D1/q

p

komen te liggen maken een hoek zoals in vergelijking (7.10) met de positieve reële as.
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Figuur 17: De numeriek bepaalde eigenwaarden van de matrices −D1/q
p (van

grootte 21 bij 21), met eveneens de lijn waarop deze eigenwaarden (mogelijk)
liggen. Voor matrix −D1/2

3 is de hoek weergegeven die de lijn maakt t.o.v. de
positieve reële as.

Wanneer we in (7.10) invullen dat q = 1, dan komen de eigenwaarden precies op de imaginaire as te
liggen. Dit is in overeenstemming met wat eerder genoemd is. Eveneens zien we als q naar oneindig
gaat dat de eigenwaarden bijna op de reële as komen te liggen. In Figuur 17 is als voorbeeld de hoek
weergegeven die de lijn maakt waarop de eigenwaarden van de matrix−D1/2

3 komen te liggen. Deze
hoek is volgens vergelijking (7.10) gegeven door 3π/4. Ter controle is een lijn getekend in het figuur
die precies deze hoek maakt met de positieve reële as en zoals blijkt uit de numerieke resultaten
blijken de eigenwaarden hier inderdaad op te liggen. Voor de overige lijnen is dezelfde controle met
succes uitgevoerd zoals te zien in Figuur 17, ook hier liggen de eigenwaarden precies op de getekende
lijn. Figuur 17 geeft alleen de eigenwaarden van de matrices −D1/q

p weer, maar voor matrices D1/q
p

zijn de eigenwaarden louter gespiegeld ten opzichte van de imaginaire as. [Zie Bijlage C voor een
korte verklaring voor het voorgaande feit]

De positie van de eigenwaarden van de matrices ±D1/q
p geven ons een belangrijk inzicht als het

gaat om welke versie te gebruiken. Kijk namelijk naar het stelsel voor differentiaalvergelijkingen in
matrixvorm gegeven door

.
~y (t) = A ~y(t), ~y(0) = ~y0. (7.11)

Men kan bijvoorbeeld nemen dat A gelijk is aanD1/q
p of −D1/q

p . Hierbij kunnen we gebruiken dat uit
de numerieke analyse volgt dat de eigenwaarden respectievelijk positieve reële delen en negatieve
reële delen hebben. We zien in Figuur 17 dat de (niet-nul) eigenwaarden allemaal uniek blijken te
zijn en dat we complex geconjugeerde paren hebben voor de eigenwaarden. De oplossing van het
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stelsel in vergelijking (7.11) wordt dan gegeven door

~y(t) = C1e
λ1tη1 + C2e

λ2tη2 + ...+ termen horend bij eigenwaarde(n) nul. (7.12)

Hierin hebben we voor iedere eigenwaarde λi met bijbehorende eigenvector ηi een bijdrage in de
oplossing. Merk op dat iedere λ een complex getal is, oftewel

eλt = e(a+bi)t = eat(cos(bt) + i sin(bt)). (7.13)

Hierin hebben we een bijdrage van een oscillerend deel en een e-macht. Indien a groter dan nul is,
hebben we een e-macht die gedurende de tijd naar oneindig gaat. Terwijl als a kleiner dan nul is,
dan hebben we een dempende e-macht. Als we kijken naar de matrices D1/q

p , dan blijkt dat we voor
de (niet-nul) eigenwaarden hebben dat a > 0. Oftewel, bij het gebruik van deze matrices zullen
onze numerieke oplossingen onstabiel zijn en ’ontploffen’. Daarom is het verstandig om gebruik te
maken van de matrices −D1/q

p aangezien voor deze matrices geldt dat a < 0 zoals te zien in Figuur
17.

7.2.2 Numerieke oplossingen van ruimte-fractionele afgeleiden bij Lotka-Volterra vergelijkin-
gen

Om te zien welk effect fractionele afgeleiden naar de positie hebben op de Lotka-Volterra vergelij-
kingen waarbij we een uitbreidende golf met een tweezijdig golffront hebben, zullen we het stelsel
zoals in (7.9) gebruiken. We discretiseren dit stelsel zoals ook besproken in Sectie 6.2.1:{

I un+1 = un + ∆t un (1− un − vn) ,

(I + ∆t M) vn+1 = vn + ∆t Avn(un − B).
(7.14)

In dit geval geldt nu met gebruik van vergelijking (7.3) dat

M =
−1

2 cos
(
πp
2q

) (D1/q
p + (−Dp)

1/q
)
, met 1 < p/q ≤ 2. (7.15)

Opmerking Vanuit de vorige sectie weten we dat we de minus versie van (±Dp)
1/q willen ge-

bruiken bij de discretisatie, dit zodat de reële delen van de eigenwaarden negatief zijn. In ver-
gelijking (7.15) betekent dit dat we −M willen nemen, dit omdat de scalaire voorfactor positief
is indien 1 < p/q ≤ 2. Door het nemen van minusM krijgen we dus −(±Dp)

1/q bij de gebruikte
matrices in (7.15). Na omschrijving van de discretisatie (op eenzelfde wijze als besproken in
Sectie 6.2 in (6.27) en (6.28)) zal er dus een term +∆tM verschijnen bij de discretisatie voor
de predatorpopulatie v zoals te zien in vergelijking (7.14).

i

Met gebruik van het stelsel in (7.14) en de matrix M zoals in (7.15) kunnen we verschillende nu-
merieke resultaten verkrijgen voor de toepassing van de fractionele afgeleiden op de Lotka-Volterra
vergelijkingen. Met behulp van MATLAB kan het stelsel voor verschillende situaties worden opge-
lost. Hierbij kan voor het berekenen van de q-de machtswortel van de Dp matrix de functie mpower
gebruikt worden binnen MATLAB. Eveneens kan wederom de backslash-functie binnen MATLAB ge-
bruikt worden.
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Waarschuwing De functie mpower binnen MATLAB is geschikt voor het berekenen van de q-de
machtswortel van deDp matrix. Echter, deze functie geeft slechts één enkele wortel terug terwijl
er in bepaalde gevallen meer wortels mogelijk zijn. Dit zal nader worden toegelicht in Hoofdstuk
8. De numerieke resultaten die in het vervolg van dit hoofdstuk zullen worden weergegeven zijn
de resultaten afkomstig door het gebruik van de specifieke wortel die gegeven wordt met het
gebruik van de functie mpower.

!

In Figuur 18a is een numerieke uitkomst te zien waarbij gebruik is gemaakt van de fractionele afge-
leide met p/q = 3/2. In vergelijking met de originele situatie waarbij we de tweede afgeleide naar
de positie hadden, zien we in dit geval bij de predatorpopulatie die zich verspreid heeft over het
gebied een langere staart aan de uiteinden van de golf. Dit kan worden gezien door Figuur 16a te
vergelijken met Figuur 18a. Wederom zien we na enige tijd een golf ontstaan die zonder van vorm
te veranderen zich zijdelings uitbreidt.
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(a) Oplossing voor p/q = 3/2.
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(b) Oplossing voor p/q = 5/4.

Figuur 18: Oplossing van het stelsel uit vergelijking (7.14) met Gaussische be-
ginvoorwaarden gegeven door vergelijking (6.32). Constanten zijn genomen als
A = 0.6, B = 0.55, ∆x = ∆t = 0.05.

In Figuur 18b is nog een andere numerieke uitkomst te zien, maar ditmaal door gebruik te maken
van p/q = 5/4. In vergelijking met de voorgaande situatie is de afgeleide dus nog dichter naar
de waarde van één gekropen. Wederom zien we dat bij de predatorpopulatie een langere staart
ontstaat aan de uiteinden van de golf. In vergelijking met de situatie waarbij p/q gelijk is aan 3/2 is
deze staart nog langer geworden. Ook is te zien dat bij de prooipopulatie het ’kommetje’ tussen de
pieken aan weerszijden van de golf iets ronder lijkt te worden indien de fractionele afgeleide naar
één toe gaat. Tevens is dit ook te zien als een bolling op de top van de predatorpopulatie. Echter, in
Figuur 18b is nog niet de golf bereikt die zich zonder van vorm te veranderen louter nog zijdelings
uitbreidt. Dit is vooral te zien aan het feit dat de hoogte van de golf nog verandert. Maar, indien
de tijd vordert kan numeriek ingezien worden dat de laatst weergegeven tijdstap al dicht bij de golf
komt die niet meer van vorm verandert. We zien dus na het uitvoeren van numerieke experimenten
dat het nemen van een fractionele afgeleide van de vorm p/q (die voldoet aan 1 < p/q ≤ 2 ) slechts
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een kleine invloed blijkt te hebben op de golven bij de Lotka-Volterra vergelijkingen. Echter, deze
veranderingen, zoals de langere staart bij de predatorpopulatie, kunnen juist een eigenschap zijn die
men zou willen modelleren omdat dit in realiteit ook waargenomen kan worden. In dit geval kan het
originele model die gebruik maakt van de tweede afgeleide naar de positie dus worden aangepast
naar een model die gebruik maakt van een fractionele afgeleide om zo deze kleine aanpassingen
mee te nemen in het model.
Voor de oplossingen te zien in Figuur 18a en Figuur 18b kunnen we net zoals in Figuur 16b bekijken
hoe accuraat de oplossingen zijn. Dit doen we op eenzelfde manier door het stelsel op te lossen
voor verschillende waarden van ∆t. In beide figuren is een tijdstip gekozen waarop de golf niet
meer van vorm veranderde maar louter zijdelings beweegt. In zowel Figuur 19a als Figuur 19b is te
zien dat de oplossingen convergeren indien ∆t kleiner wordt. Als ∆t stapsgewijs wordt gehalveerd
(beginnend bij ∆t = 0.4) dan zien we dat de oplossingen steeds dichter op elkaar komen te liggen.
Wederom geeft het halveren van ∆t naar ∆t = 0.025 problemen omtrent rekentijd, daarom is als
kleinste waarde ∆t op 0.05 gezet.
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(a) Oplossingen op tijdstip t = 50 voor p/q = 3/2.
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(b) Oplossingen op tijdstip t = 75 voor p/q = 5/4.

Figuur 19: Oplossingen van het stelsel uit vergelijking (7.14) bij het gebruik van
verschillende waarden voor ∆t.
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8 Ruimte-fractionele afgeleiden bij de warmtevergelijking

In dit hoofdstuk zullen we fractionele afgeleiden zoals besproken in Hoofdstuk 7 toe gaan passen
op een andere partiële differentiaalvergelijking, namelijk op de warmtevergelijking op een één-
dimensionaal domein. We nemen hiervoor de volgende warmtevergelijking:

∂u

∂t
=
∂2u

∂x2
, (8.1)

met beginvoorwaarden gegeven door
u(x, 0) = e−100(x−0.5)2 . (8.2)

Bij het numeriek oplossen van bovenstaande differentiaalvergelijking zullen we gebruik maken van
een niet-periodiek domein op het interval [0, 1] waarbij de temperatuur op de randen op nul ge-
houden wordt. De warmtevergelijking zoals in vergelijking (8.1) geeft ons de verandering van de
temperatuur in het gekozen domein. Discretisatie van (8.1) om deze op te lossen met de Methode-
der-Lijnen geeft samen met de kennis opgedaan in Hoofdstuk 4:

un+1 − un

∆t
= D2 u

n+1. (8.3)

Hier is gebruik gemaakt van de Euler Backward methode en geeft un de vector weer die voor elk
gediscretiseerde punt op de x−as de temperatuur weergeeft op tijdstap n. Euler-Backward zal in
iedere numerieke oplossing binnen dit hoofdstuk gebruikt worden. Omschrijven van (8.3) geeft

(I −∆t D2) un+1 = un. (8.4)
Met de voorgaande uitdrukking kan met behulp van de backslash-functie binnen MATLAB geïtereerd
worden door de tijd om de warmtevergelijking numeriek op te lossen. In Figuur 20 is een numerieke
oplossing te zien van (8.1) met beginvoorwaarden zoals in (8.2). We zien dat bij het vorderen van
de tijd de temperatuur verandert over het gehele domein. Uiteindelijk zal de temperatuur naar nul
toe gaan over het gehele domein.
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Figuur 20: Oplossing van vergelijking (8.1) met beginvoorwaarden zoals in ver-
gelijking (8.2) op het domein [0,1]. Bij discretisatie is genomen ∆x = 0.005 en
∆t = 0.001.
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Op eenzelfde wijze als besproken in Hoofdstuk 7 kunnen we in plaats van een tweede afgeleide naar
de plaats ook gebruik maken van een fractionele afgeleide. Hiermee krijgen we de volgende partiële
differentiaalvergelijking:

∂u

∂t
= Dp/qu, met 1 < p/q ≤ 2. (8.5)

Specifiek zullen we in het vervolg kijken naar situaties waarbij p oneven en q even is. We zullen
gebruik maken van de volgende benadering:

∆p/q ≈ −D1/q
p , met 1 < p/q ≤ 2, (8.6)

waarbij ∆p/q de numerieke benadering is van de fractionele afgeleide. [15] De minus in de voor-
gaande uitdrukking is toegevoegd om problemen met onstabiliteit te voorkomen, dit in navolging op
wat besproken is in Sectie 7.2.1. Wederom kan de q-de machtswortel van de matrix Dp uitgerekend
worden met de functie mpower binnen MATLAB. De partiële differentiaalvergelijking wordt hiermee

d~u

dt
= −D1/q

p ~u, met 1 < p/q ≤ 2. (8.7)

We zullen onderzoeken wat er gebeurt als de fractionele afgeleide ”naar de eerste afgeleide toe gaat”,
oftewel, wat gebeurt er als p/q naar één toe gaat. Mochten we nemen dat p/q = 1, dan krijgen we
de partiële differentiaalvergelijking die gegeven wordt door

∂u

∂t
=
∂u

∂x
. (8.8)

De voorgaande partiële differentiaalvergelijking is de advectie-vergelijking. De oplossing van verge-
lijking (8.8) met willekeurige beginvoorwaarden is als volgt [9, Hfst. 10.1.4]:

u(x, t) = u0(x+ t). (8.9)

Hierbij geldt u0(x) = u(x, 0) is een willekeurige beginverdeling. Zodoende geldt u0(x + t) =
u(x + t, 0) en dit is exact een translatie van de beginverdeling en levert een links-lopende golf op
als de tijd vordert. De advectie-vergelijking met beginvoorwaarden zoals in (8.2) zal bij numerieke
oplossing door de tijd met de Methode-der-Lijnen een lopende golf moeten laten zien waarbij deze
golf precies de vorm heeft van de Gaussische beginverdeling. Het lopen van de golf gebeurt onder de
aanname dat de golf niet te dicht bij de randen van het gediscretiseerde domein komt aangezien dit
het proces van de lopende golf verstoort. Dit omdat er gebruik gemaakt wordt van niet-periodieke
randen en randwaarden die op nul gehouden worden. Als we vergelijking (8.7) numeriek oplossen
en we laten de fractie p/q naar één gaan, dan verwachten we dus een lopende golf waar te nemen.
In Figuur 21a is een uitkomst te zien van het numeriek oplossen van de warmtevergelijking als er
gebruik gemaakt wordt van p/q = 3/2. We zien in dit figuur dat onze beginverdeling naar links
inzakt en dus tijdens het inzakken blijkt te gaan lopen. In Figuur 21b is de warmtevergelijking
opgelost voor een ander geval, namelijk voor p/q = 5/4. Wat te zien is in het figuur is dat de golf
ditmaal naar rechts beweegt, maar eigenlijk belangrijker is dat we op kunnen merken dat de golf
minder snel blijkt te gaan lopen in vergelijking met wat te zien is in Figuur 21a maar gelijkerwijs
wel hoger blijft gedurende de tijd. Indien de fractie p/q naar één toe gaat verwachten we vanuit de
theorie een lopende golf waar te nemen die in ons geval naar links toe zal gaan bewegen. In Figuur
21b zien we echter een golf die de andere kant op beweegt. Maar, bij een lopende golf verwachten

40



we wel dat de golf hoger blijft in de tijd dan het geval zou zijn bij fracties p/q die zich nog relatief
dicht bij de waarde twee bevinden.
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(a) Oplossing van het stelsel met p/q = 3/2.
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(b) Oplossing van het stelsel met p/q = 5/4.

Figuur 21: Oplossing van het stelsel uit vergelijking (8.7) met Euler Backward
met beginvoorwaarden zoals in vergelijking (8.2) voor verschillende waarden
van de fractie p/q. Bij discretisatie is genomen ∆x = 0.005 en ∆t = 0.001.

In Figuur 22 is de warmtevergelijking nogmaals opgelost maar nu door gebruik te maken van p/q =
7/6. Deze fractie bevindt zich relatief dicht bij één in vergelijking met de voorgaande bekeken
gevallen, we verwachten daarom al iets van een lopende golf waar te nemen. Figuur 22 laat echter
iets anders zien. We zien dat de golf niet meer blijkt te lopen en vrijwel op zijn plaats blijkt te blijven
staan. Numeriek blijkt er dus geen lopende golf bij de warmtevergelijking te ontstaan als we de
fractie p/q naar één laten gaan. Dit is een tegenspraak met wat we theoretisch verwachten. Echter,
we hebben voor het berekenen van de q-de machtswortel van de matrixDp de functiempower binnen
MATLAB gebruikt en hier kunnen fouten in gemaakt worden. Bij het berekenen van een wortel van
een matrix dient MATLAB namelijk keuzes te maken; net zoals men kan kiezen of men doorrekent
met 3 of -3 als de wortel van 9 gevraagd wordt, kan men bij het berekenen van wortels van matrices
ook keuzes moeten maken. In potentie kan het dus zo zijn dat MATLAB keuzes maakt die ongunstig
uitpakken voor ons. Om aan de hand van numerieke observaties te onderzoeken of het voorgaande
ook daadwerkelijk het geval is zullen we in plaats van de functie mpower te gebruiken gewoonweg
herhaaldelijk wortel trekken. Als voorbeeld kan gekeken worden naar de 4-de machtswortel van
de matrix D5. Binnen MATLAB kan dit met de mpower functie berekend worden als mpower(D5,
1/4), maar met herhaaldelijk wortel trekken kan dit gedaan worden als

√√
D5. Echter, er zijn

nog meer keuzes voor 4-de machtswortels van D5. Bijvoorbeeld
√
−
√
D5 is eveneens een 4-de

machtswortel van D5. We zullen met deze verschillende mogelijkheden van wortels nogmaals de
warmtevergelijking oplossen om te zien wat de effecten van de afzonderlijke wortels zijn.
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Figuur 22: Oplossing van het stelsel uit vergelijking (8.7) met Euler Backward
met beginvoorwaarden zoals in vergelijking (8.2)met p/q = 7/6. Bij discretisatie
is genomen ∆x = 0.005 en ∆t = 0.001.

8.1 Herhaaldelijk wortel trekken

We zijn in dit hoofdstuk geïnteresseerd in fractionele afgeleiden van orde p/q = p/(p − 1) met
p ∈ {3, 5, 7, 9, ...}. De voorgaande fractie zal naar één naderen indien we nemen dat p naar oneindig
gaat. Zoals eerder al gezien is de eerste mogelijk om te bekijken gegeven door p/q = 3/2. Eerder
hebben we de warmtevergelijking opgelost met gebruik van de mpower functie binnen MATLAB.
Met (herhaaldelijk) wortel trekken kan het gebruik van deze functie vermeden worden, we kunnen
−D1/2

3 namelijk gewoonweg berekenen als −√D3. Echter, uit numerieke observaties blijkt er geen
verschil te zitten tussen de numerieke oplossingen van de warmtevergelijking bij het gebruik van
de functie mpower en gewoonweg worteltrekken. Beide methoden van oplossen, die dus alleen
verschillen in de manier waarop de wortel wordt berekend, geven dezelfde uitkomst als te zien in
Figuur 21a. We concluderen hierdoor dat de fractionele afgeleidemet p/q = 3/2 correcte numerieke
resultaten laat zien bij de warmtevergelijking, dit omdat er niet meer wortels bestaan die we kunnen
bekijken.

Opmerking De wortel van de matrix D3 heeft uiteraard twee mogelijkheden, namelijk √D3

en −√D3. Echter, wegens stabiliteit (zoals eerder al genoemd), kunnen we maar één mogelijk-
heid gebruiken. Dit beperkt de keuze louter tot −√D3. Dit zal in andere gevallen binnen dit
hoofdstuk ook terugkomen.

i

Bij de fractionele afgeleide van orde p/q = 5/4 zijn er meer wortels mogelijk die gebruikt kunnen
worden. Om precies te zijn de volgende wortels:

−
√√

D5 en −
√
−
√
D5. (8.10)

Met bovenstaande wortels kan de warmtevergelijking wederom opgelost worden om te zien wat het
effect is van de wortels. De eerste wortel in de lijst (−

√√
D5) blijkt dezelfde numerieke oplossingen
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te laten zien als bij het gebruik van de functiempower binnenMATLAB. Dit zagen we ook bij het geval
met p/q = 3/2, ook hier was herhaaldelijk wortel trekken (zonder toevoeging van minnen onder de
wortels) gelijk aan het gebruik van de functie mpower. In Figuur 23a is de andere mogelijkheid van
de wortel gebruikt in het geval dat we nemen p/q = 5/4. Wat we hier zien is dat de golf beduidend
hoger blijkt te blijven in dezelfde tijd als het geval was bij herhaaldelijk worteltrekken zonder minnen
onder de wortels zoals in Figuur 21b. Uiteraard liep de golf in Figuur 21b de verkeerde kant op,
maar uit numerieke observaties blijkt dit op te lossen te zijn door onder de binnenste wortel een
min te plaatsen. Oftewel, het vermenigvuldigen van de matrix D5 alvorens het worteltrekken lost
dit op. De numerieke uitkomst die dit bevestigt is te zien in Figuur 23b. We zien dat verschillende
wortels verschillende effecten tot gevolg hebben. Het lijkt te lonen om de wortel zoals in Figuur 23a
te kiezen bij de warmtevergelijking zoals visueel ook gezien kan worden aangezien de golf bij deze
wortel meer het gedrag laat zien van een lopende golf. Het zal later op een andere manier worden
toegelicht waarom deze keuze hoogstwaarschijnlijk de juiste is.
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(a) Oplossing van het stelsel met p/q = 5/4 met
−
√
−
√
D5.
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(b) Oplossing van het stelsel met p/q = 5/4 met
−
√√
−D5.

Figuur 23: Oplossing van het stelsel uit vergelijking (8.7) met Euler Backward
met beginvoorwaarden zoals in vergelijking (8.2) voor verschillende wortels van
D5. Bij discretisatie is genomen ∆x = 0.005 en ∆t = 0.001.

Hetzelfde als wat bovenstaand gedaan is voor de fractie p/q = 5/4 kan ook gedaan worden voor
de fractie p/q = 7/6. Hier zijn de volgende wortels mogelijk:

−

√√√
D7, −

√
−
√√

D7, −

√√
−
√
D7 en −

√
−
√
−
√
D7. (8.11)

Ook hier blijkt uit numerieke observaties dat herhaaldelijk worteltrekken zonder minnen onder de
wortels gelijke resultaten geeft als bij het gebruik van de functiempower binnen MATLAB. De overige
drie mogelijkheden van de wortels zijn dus het onderzoeken waard om te zien welke verschillen dit
oplevert. In Figuur 24a en Figuur 24b zijn voor twee van de drie gevallen de numerieke oplossingen
weergegeven. Merk op dat hierbij binnen de binnenste wortel een min is toegevoegd, dit is wederom
gedaan om de golf linksreizend te krijgen aangezien de golf zonder deze min naar rechts liep. Wat
we in Figuur 24a voornamelijk goed zien is dat deze specifieke wortel zorgt voor een golf die in
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vergelijking met het originele geval uit Figuur 22 hoger blijft gedurende dezelfde tijd en ook loopt.
Deze golf gedraagt zich dus beter als een lopende golf. In Figuur 24b is eveneens een verbetering te
zien in vergelijking met wat zichtbaar was in Figuur 22, maar Figuur 24a laat beduidend beter het
gedrag van een lopende golf zien. De overige, niet weergegeven, mogelijkheid van de herhaaldelijke
wortel van D7 laat soortgelijk gedrag zien als in Figuur 24b. Deze wortel laat eveneens minder het
gedrag zien van een lopende golf als Figuur 24a. Het lijkt dus te lonen om herhaaldelijk de wortel te
nemen zoals in Figuur 24a indien we kijken naar de wartmevergelijking. Met die specifieke wortel
zien we namelijk wel het gedrag van een lopende golf ontstaan.
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(a) Oplossing van het stelsel met p/q = 7/6 met
−
√
−
√√
−D7.
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(b) Oplossing van het stelsel met p/q = 7/6 met
−
√√

−
√
−D7.

Figuur 24: Oplossing van het stelsel uit vergelijking (8.7) met Euler Backward
met beginvoorwaarden zoals in vergelijking (8.2) voor verschillende wortels van
D7. Bij discretisatie is genomen ∆x = 0.005 en ∆t = 0.001.

Dezelfde redenatie als bovenstaand kan ook gedaan worden voor de fractie p/q = 9/8. De moge-
lijkheden en bijbehorende figuren zullen hier niet verder worden toegelicht. Echter, ook hier is er
één wortel die beduidend beter dan de overige wortels een lopende golf laat zien indien we gebruik
maken van deze wortel bij het oplossen van de warmte-vergelijking. Uit de numerieke observaties
die gedaan zijn lijkt het te lonen om voor de bekeken fracties p/q de volgende wortels te nemen:

Voor p/q = 3/2 : −
√
D3 , voor p/q = 5/4 : −

√
−
√
D5 , (8.12)

voor p/q = 7/6 : −

√
−
√√
−D7 en voor p/q = 9/8 : −

√
−

√√√
D9 .

In Figuur 25 zijn de figuren van de bovenstaand gekozen wortels samengevoegd om te laten zien
dat indien p/q naar één toe gaat we steeds beter naar een lopende golf toe lijken te gaan indien we
de warmtevergelijking numeriek oplossen. Dit is in overeenstemming met wat theoretisch verwacht
wordt. Echter, het proces van het herhaaldelijk worteltrekken kan mogelijk niet al te lang doorgaan.
Bij het herhaaldelijk worteltrekken komen numerieke fouten naar voren die de numerieke oplossin-
gen kunnen beïnvloeden. Daarom zouden eventuele verdere figuren van fracties p/q die nog dichter
naar één naderen niet per definitie als juist beschouwd worden.
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Figuur 25: Samenvoeging van de figuren van de uit numerieke observaties best
gebleken wortels voor verschillende waarden van p/q. Bij de discretisaties is
genomen ∆x = 0.005 en ∆t = 0.001.

De wortels van de matrices in vergelijking (8.12) geven een verband weer die eventueel gebruikt kan
worden voor de wortels van matrices Dp met p (oneven) hoger dan tot nu toe bekeken. Mochten de
numerieke observaties zich namelijk voortzetten voor hogere waarden van p, dan zou gelden dat de
volgende keuzes voor de geschikte wortels gemaakt kunnen worden als we kijken naar de (p−1)-de
machtswortel van de Dp matrix voor p groter dan drie:

−

√
−
√√

...
√
Dp, als p (mod4) = 1,

−

√
−
√√

...
√
−Dp, als p (mod4) = 3.

(8.13)

In de voorgaande uitdrukkingen van de wortels zijn een aantal minnen geplaatst onder de wortels.
Bij de gevallen waarin p = 5 en p = 9 hebben we numeriek waargenomen dat er één enkele min
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geplaatst dient te worden onder de buitenste wortel om naar een lopende golf toe te gaan bij de
warmtevergelijking. Bij de situatie waarin p = 7 hebben we hetzelfde gezien maar met een extra
minus onder de binnenste wortel om de richting van lopen goed te zetten. Om te bevestigen dat
de golf bij p = 11 met deze minus onder de binnenste wortel ook naar links loopt is een numerieke
check uitgevoerd, deze heeft bevestigd dat de minus ook hier gewenst is bij de specifieke wortel
waarin p = 11 valt zoals in vergelijking (8.13). Mochten numerieke experimenten voor hogere orde
afgeleiden p/(p − 1) dus dezelfde conclusies geven wat betreft de beste keuze voor de wortels als
wat gezien is bij de tot nu toe bekeken gevallen, dan zou (8.13) een algemene uitdrukking geven
voor welke wortel het meest geschikt is om te kiezen bij de warmtevergelijking.

8.1.1 Eigenwaarden van wortels van matrices

In de vorige sectie hebben we aan de hand van het numeriek oplossen van de warmtevergelijking met
verschillende wortels gekeken welke wortels van matrices geschikt zijn om te kiezen bij de warmte-
vergelijking zodat we naar een lopende golf toe gaan als de fractie p/q naar één toe gaat. De keuze
voor deze wortels is enkel en alleen gebaseerd op wat numeriek is waargenomen en het volstaat
dus niet als bewijs dat deze wortels ook daadwerkelijk de juiste zijn. Echter, om het vermoeden van
juistheid nog sterker te maken kan ook gekeken worden naar de eigenwaarden van de wortels van
de matrices zoals in (8.12).
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Figuur 26: De numeriek bepaalde eigenwaarden van de matrices −D1/q
p (van

grootte 21 bij 21) waarbij de wortels zijn berekend volgens vergelijking (8.12).
Eveneens is de lijn waarop deze eigenwaarden liggen geplot. Voor matrix−D1/2

3

is de hoek weergegeven die de lijn maakt t.o.v. de positieve reële as.

In Figuur 26 zijn voor de gekozen wortels de eigenwaarden geplot en tevens zijn ook de eigenwaar-
den van de matrix D1c geplot. Wat goed te zien is is dat hoe verder de fractie p/q = p/(p − 1)
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naar één toe gaat, hoe meer de lijnen waarop de eigenwaarden liggen naar de imaginaire as toe
beginnen te hellen. Dit laat zien dat de eigenwaarden van de matrices −D1/q

p met fracties die dicht
naar één toe gaan steeds dichter naar de eigenwaarden van de matrix D1c toe lijken te bewegen
en dus dat de wortels van de matrices eenzelfde vorm lijken te hebben als de matrix D1c. Bij de
advectie-vergelijking zoals in (8.8) wordt ook verwacht dat we bij discretisatie gebruik maken van
een matrix die de eerste afgeleide benadert en dus kunnen we zien dat deze wortels in potentie de
juiste matrices zijn.

Opmerking De eigenwaarden van de matrices D1+ en D1− liggen niet in een rechte lijn op de
imaginaire as. De eigenwaarden voor deze matrices liggen op een cirkel en daarom gebruiken
we in het vervolg de matrix D1c aangezien we in Figuur 26 duidelijk zien dat de eigenwaarden
van de wortels van de matrices op rechte lijnen liggen.

i

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Reële as

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

Im
a

g
in

a
ir
e

 a
s  3 /4

D
1c

-D
3

1/2

-D
5

1/4

-D
7

1/6

-D
9

1/8

-D
5

1/4

-D
p

1/q

Figuur 27: De numeriek bepaalde eigenwaarden van de matrices −D1/q
p (van

grootte 21 bij 21) waarbij de wortels zijn berekend volgens vergelijking (8.12).
Dit betreft hetzelfde figuur als Figuur 26, echter zijn hier ook de eigenwaar-
den van de andere mogelijkheid van de wortel voor −D1/4

5 weergegeven (rode
ruiten).

Het vermoeden dat de gekozen wortels juist zijn kan nog versterkt worden door ook te kijken naar de
ligging van de eigenwaarden van de andere mogelijkheden van de wortels. In Figuur 27 is hetzelfde
figuur als Figuur 26 weergegeven, maar als extra waarden zijn ook de eigenwaarden geplot van de
niet gekozen wortel voor −D1/4

5 (rode ruiten). Wat we in Figuur 27 zien is dat de eigenwaarden van
de andere mogelijke wortel voor −D1/4

5 meer naar de reële as zijn gaan hellen in vergelijking met
de wortel van de D3 matrix. Dit is wat we niet wensen te zien, we willen namelijk dat hoe verder de
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fractie p/q = p/(p− 1) naar één gaat, hoe meer de eigenwaarden naar die van D1c toe gaan omdat
we naar de eerste afgeleide toe gaan. Oftewel, we zouden graag wensen te zien dat de eigenwaarden
van de 4-de machtswortel van de D5 matrix meer naar de imaginaire as toe zijn gaan hellen dan
het geval was bij de wortel van de D3 matrix. De keuze voor de specifieke 4-de machtswortel die
in (8.12) genomen is voor de matrix D5 kan door deze observatie wat betreft de eigenwaarden
versterkt worden. Voor de andere wortels die gekozen kunnen worden, zoals bij bijvoorbeeld de 6-
de machtswortel van deD7 matrix, kan met behulp van de voorgaande redenatie eveneens bevestigd
worden dat de gekozen wortel de wortel is die we wensen te nemen door numeriek de eigenwaarden
te berekenen.

In Figuur 26 is te zien dat de eigenwaarden van de bekeken wortels op een rechte lijn blijken te liggen
die daarbij ook gespiegeld is ten opzichte van de imaginaire as. Oftewel, de (niet-nul) eigenwaarden
komen wederom voor in complex geconjugeerde paren. Dit hebben we ook gezien in Figuur 17. Net
als in Figuur 17 zullen we in Figuur 26 proberen te achterhalen welke hoek de lijnen waarop de
eigenwaarden liggen maken met de positieve reële as. Met behulp van de data punten, oftewel de
numeriek gevonden eigenwaarden, kan per lijn berekend worden om welke hoek het gaat waar we
een uitdrukking voor willen vinden. Op deze manier is gevonden dat de hoeken die de lijnen maken
met de positieve reële as gegeven worden door:

2n + 1

2n+1
π, n ∈ N≥1. (8.14)

Hierin is n het aantal keer dat je een wortel moet nemen als je herhaaldelijk de wortel neemt.
Oftewel, dit is q/2 met q als in p/q. Voor het geval van p/q = 3/2 hebben we dus dat n = 2/2 = 1
en daarom krijg je een hoek van (21 + 1)π/22 = 3π/4. In Figuur 26 zijn voor alle bekeken en
weergegeven wortels lijnen geplot die precies een hoek maken met de positieve reële as zoals in
vergelijking (8.14). De numeriek bepaalde eigenwaarden liggen zoals verwacht op deze lijnen, dit
is het gevolg van het feit dat we met behulp van de punten rechtstreeks de hoek hebben opgesteld.
Merk op dat het volgende geldt:

lim
n→∞

2n + 1

2n+1
π = lim

n→∞

1

2
π + lim

n→∞

1

2n+1
π =

1

2
π. (8.15)

Mocht (8.14) dus ook waar zijn voor fractionele afgeleiden p/q = p/(p− 1) voor p groter dan 9, dan
zou in het limiet dat de afgeleide naar één gaat de hoek naar π/2 gaan. Dit is in overeenstemming
met wat gewenst is.

8.2 Herhaaldelijke wortels bij de Lotka-Volterra vergelijkingen

In de vorige sectie hebben we gezien bij de warmte-vergelijking dat de verschillende q-de machts-
wortels van de Dp matrices verschillende effecten teweeg brengen (waarbij q = p − 1). We hebben
gezien dat om lopende golven te verkrijgen het niet meer volstaat om de functie mpower te gebrui-
ken. Er moet namelijk gebruik gemaakt worden van specifieke wortels die berekend worden door
gebruik te maken van herhaaldelijk wortel trekkenmet plaatsing vanminnen onder de wortels om de
lopende golven waar te nemen. Bij de Lotka-Volterra vergelijkingen hebben we net als bij de warmte-
vergelijking gekeken naar fractionele afgeleiden, echter, hier gebruikten we de functie mpower. We
keken hier naar de gevallen waarbij p/q = 3/2 en p/q = 5/4. Uit wat we gezien hebben bij de
warmte-vergelijking concluderen we dat de numerieke resultaten bij de Lotka-Volterra vergelijking
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als p/q = 3/2 als correct kunnen worden beschouwd. Dit omdat het gebruik vanmpower of gewoon-
weg (herhaaldelijk) wortel trekken geen verschillen heeft laten zien bij de warmte-vergelijking in
numerieke resultaten. Echter, als p/q = 5/4 dan zijn meerdere wortels mogelijk bij het berekenen
van de 4-de machtswortel van deD5 matrix waarvan slechts één gegeven wordt door het gebruik van
de functie mpower. Of de oplossingen die in deze scriptie verkregen zijn als p/q = 5/4 ook de juiste
zijn is nog niet met zekerheid te zeggen. Om hier zeker van te zijn zou moeten worden gezocht naar
welk gedrag verwacht wordt te worden waargenomen als er wordt overgeschakeld naar fractionele
afgeleiden bij dit Lotka-Volterra model.
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9 Conclusies

De Lotka-Volterra vergelijkingen zoals opgesteld door Alfred J. Lotka en Vito Volterra die binnen
deze scriptie bekeken zijn, zijn relatief simpele vergelijkingen die de relatie tussen een prooi- en
predatorpopulatie weergeven. De vergelijkingen kunnen worden aangepast om complexere relaties
weer te geven. Als aanpassing op de Lotka-Volterra vergelijkingen is binnen deze scriptie gekeken
naar lopende-golf oplossingen op een één-dimensionaal domein waarbij een golffront zich over het
domein beweegt. Het bestaan van zo’n golf is zowel numeriek als theoretisch bevestigd. Verder
is gekeken naar de interacties tussen een roofdier- en prooipopulatie die een Gaussische beginver-
deling hebben op een één-dimensionaal domein. Het numeriek oplossen van de vergelijkingen die
deze interacties beschrijven is gedaan door gebruik te maken van eindige differentie matrices, de
Methode-der-Lijnen en MATLAB. Uit numerieke resultaten is gebleken dat een zijdelings uitbrei-
dende golf met een tweezijdig golffront verschijnt. In de bekeken vergelijkingen voor de interacties
uit het voorgaande geval is sprake van een tweede afgeleide naar de ruimte. Deze afgeleide is
vervangen door ruimte-fractionele afgeleiden van orde p/q met 1 < p/q ≤ 2. Het toepassen van
ruimte-fractionele afgeleiden in de vergelijkingen kan worden gedaan door gebruik te maken van
q-de machtswortels van de Dp matrices. Binnen deze scriptie is gebruik gemaakt van p oneven (po-
sitief) om het bestaan van de q-de machtswortel te kunnen garanderen. Er is gebruik gemaakt van
de functie mpower binnen MATLAB om de q-de machtswortel van de Dp matrix te berekenen. Bij
de Lotka-Volterra vergelijkingen zijn fractionele afgeleiden van orde p/q = 3/2 en p/q = 5/4 be-
keken. De fractionele afgeleiden en de situatie waarbij p/q = 2 laten minimale verschillen zien
in gedrag door de tijd heen. Echter, het gebruik van fractionele afgeleiden kan gewenst zijn als de
waargenomen veranderingen in gedrag situaties in de werkelijke wereld beter kunnen weergeven.
De functie mpower binnen MATLAB heeft als beperking slechts één enkele wortel als antwoord te
geven terwijl er meerdere wortels kunnen zijn in bepaalde situaties. Het effect van het gebruik
van mpower is bekeken bij een warmte-vergelijking op een één-dimensionaal domein met wederom
ruimte-fractionele afgeleiden van orde p/q met 1 < p/q ≤ 2. Indien de afgeleide naar één toe
zou gaan zou theoretisch een lopende golf verwacht worden, echter, bij het gebruik van de functie
mpower is deze lopende golf numeriek niet verschenen. Als mogelijke oplossing om lopende golven
te verkrijgen zijn de gebruikte wortels gewoonweg berekend door gebruik te maken van herhaal-
delijk wortels te trekken. Uit numerieke resultaten is gebleken dat voor fractionele afgeleiden van
orde p/q er specifieke wortels gebruikt dienen te worden om een lopende golf te verkrijgen bij de
warmte-vergelijking indien de fractionele afgeleide naar één toe gaat. Numerieke resultaten zijn
hierbij als enige bewijs aangeleverd om aan te tonen dat de gevonden wortels juist zijn. We zien bij
de warmte-vergelijking dat het gebruik van de functie mpower dus niet gewenst is aangezien deze
functie hoogstwaarschijnlijk een ongewenste wortel teruggeeft. Bij de Lotka-Volterra vergelijkingen
toegepast op het één-dimensionale domein met Gaussische beginverdelingen is overigens wel ge-
bruik gemaakt van de functie mpower als er ruimte-fractionele afgeleiden genomen worden. Het
blijkt dat bij het nemen van de fractionele afgeleide van orde p/q = 3/2 de numerieke resultaten
als correct kunnen worden beschouwd. Het gebruik van de functie mpower of gewoonweg het ne-
men van een (herhaaldelijke) wortel blijkt hier namelijk geen verschil in numerieke oplossingen op
te leveren. Echter, bij de afgeleide van orde p/q = 5/4 zijn meerdere wortels mogelijk waarvan
slechts één gegeven wordt door het gebruik van de functie mpower. Of de oplossingen die in deze
scriptie verkregen zijn als p/q = 5/4 ook overeenstemmen met de theorie is nog niet met zekerheid
te zeggen. Om hier zeker van te zijn zou moeten worden gezocht naar welk gedrag verwacht wordt
als er gebruik gemaakt wordt van fractionele afgeleiden bij dit Lotka-Volterra model.
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Bĳlage A Ontwikkeling van de energie voor een slingerbeweging

A.1 Euler Backward

Bij de slingerbeweging geeft Euler Backward dat{
xn+1 = xn + ∆t yn+1,

yn+1 = yn −∆t xn+1.
(A.1)

Vullen we de vergelijking voor yn+1 in in de vergelijking voor xn+1, dan krijgen we

xn+1 = xn + ∆t
(
yn −∆t xn+1

)
=⇒ xn+1 =

xn + ∆t yn

1 + (∆t)2
. (A.2)

De voorgaande uitdrukking kunnen we nu weer invullen in de vergelijking voor yn+1 uit vergelijking
(A.1). Dit geeft

yn+1 = yn −∆t

(
xn + ∆t yn

1 + (∆t)2

)
(A.3)

=
yn −∆t xn

1 + (∆t)2
.

Kortom, we krijgen dat 
xn+1 =

xn + ∆t yn

1 + (∆t)2
,

yn+1 =
yn −∆t xn

1 + (∆t)2
.

(A.4)

Om de ontwikkeling van de energie in de tijd bij gebruik van Euler Backward te bekijken, willen we(
xn+1

)2
+
(
yn+1

)2 berekenen. Doe dit op de volgende manier:(
1 + (∆t)2

)2 [(
xn+1

)2
+
(
yn+1

)2]
= (xn + ∆t yn)2 + (yn −∆t xn)2 (A.5)
= (xn)2 + 2∆t xnyn + (∆t)2 (yn)2 + (yn)2 − 2∆t xnyn + (∆t)2 (xn)2

= (xn)2 + (∆t)2 (yn)2 + (yn)2 + (∆t)2 (xn)2

= (1 + (∆t)2)
[
(xn)2 + (yn)2

]
.

Zodoende zien we dat (
xn+1

)2
+
(
yn+1

)2
=

1 + (∆t)2

(1 + (∆t)2)2

[
(xn)2 + (yn)2

]
(A.6)

=
1

1 + (∆t)2

[
(xn)2 + (yn)2

]
.

Omdat 1+(∆t)2 > 1 geldt dat de energie op tijdstap n+1 strikt kleiner is dan de energie op tijdstap
n. Hiermee is aangetoond dat de energie van de slingerbeweging bij gebruik van Euler Backward
afneemt.
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A.2 Impliciete midpuntmethode

Bij de slingerbeweging geeft de Impliciete midpuntmethode dat{
xn+1 = xn + ∆t

2 (yn + yn+1),

yn+1 = yn − ∆t
2 (xn + xn+1).

(A.7)

Vullen we de vergelijking voor yn+1 in in de vergelijking voor xn+1, dan volgt:

xn+1 = xn +
∆t

2

(
2yn − ∆t

2
(xn + xn+1)

)
(A.8)

= xn + ∆t yn − (∆t)2

4
xn − (∆t)2

4
xn+1

Hierdoor zien we dat

xn+1 =
xn
(

1− (∆t)2

4

)
+ ∆t yn

1 + (∆t)2

4

. (A.9)

Vullen we de voorgaande vergelijking voor xn+1 in in de vergelijking voor yn+1 uit vergelijking (A.7),
dan krijgen we

yn+1 = yn − ∆t

2

xn +
xn
(

1− (∆t)2

4

)
+ ∆t yn

1 + (∆t)2

4

 (A.10)

= yn − ∆t

2

(
2xn + ∆t yn

1 + (∆t)2

4

)

= yn −
∆t xn + (∆t)2

2 yn

1 + (∆t)2

4

=

(
1− (∆t)2

4

)
yn −∆t xn

1 + (∆t)2

4

.

Kortom, er volgt 
xn+1 =

xn
(

1− (∆t)2

4

)
+ ∆t yn

1 + (∆t)2

4

,

yn+1 =

(
1− (∆t)2

4

)
yn −∆t xn

1 + (∆t)2

4

.

(A.11)

Om de ontwikkeling van de energie in de tijd bij gebruik van de Impliciete midpuntmethode te
bekijken, willen we (xn+1

)2
+
(
yn+1

)2 berekenen. Doe dit op de volgende manier:(
1 +

(∆t)2

4

)2 [(
xn+1

)2
+
(
yn+1

)2]
=

(
xn
(

1− (∆t)2

4

)
+ ∆t yn

)2

+

((
1− (∆t)2

4

)
yn −∆t xn

)2

(A.12)

=

((
1− (∆t)2

4

)2

+ (∆t)2

)[
(xn)2 + (yn)2

]
.
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Zodoende zien we dat

(
xn+1

)2
+
(
yn+1

)2
=

(
1− (∆t)2

4

)2
+ (∆t)2(

1 + (∆t)2

4

)2

[
(xn)2 + (yn)2

]
(A.13)

=
1 + (∆t)2

2 +
(

(∆t)2

4

)2

1 + (∆t)2

2 +
(

(∆t)2

4

)2

[
(xn)2 + (yn)2

]
= (xn)2 + (yn)2 .

We zien dus dat de energie van de slingerbeweging op tijdstap n + 1 precies gelijk is aan de ener-
gie op tijdstap n, oftewel, de energie blijft gelijk. Hiermee is aangetoond dat de energie van de
slingerbeweging bij gebruik van de Impliciete Midpuntmethode gelijk blijft.

Bĳlage B Bewijs: Eigenwaarden van anti-symmetrische matrices lig-
gen op de imaginaire as

Neem een anti-symmetrische matrix A ∈ Rn×n . We zullen laten zien dat de eigenwaarden van
matrix A op de imaginaire as liggen.

Bewĳs. Neem λ een eigenwaaarde van A met bijbehorende eigenvector ~η. Er geldt
A ~η = λ ~η. (B.1)

Oftewel, eveneens geldt
~η T ·A ~η = λ ~η T · ~η = λ ||~η||2. (B.2)

Gebruikmakend dat het inproduct commutatief is, krijgen we
~η T ·A ~η = (A ~η)T · ~η = ~η T ·AT ~η. (B.3)

Omdat A anti-symmetrisch is, geldt dat AT = −A. Daarom geldt
~η T ·AT ~η = −~η T ·A ~η. (B.4)

In vergelijking (B.4) hebben we nu de term A ~η staan, dit lijkt op het vermenigvuldigen van A met
eigenvector ~η. Neem het complexe conjugaat van vergelijking (B.1) en gebruik datA een reële matrix
is. We krijgen

A ~η = λ ~η. (B.5)
Oftewel, na invulling in vergelijking (B.4) volgt dat

−~η T ·A ~η = −λ ~η T · ~η = −λ ||~η||2. (B.6)
Concluderend blijkt hiermee

λ ||~η||2 = −λ ||~η||2. (B.7)
Aangezien ~η niet de nulvector is, concluderen we dat λ = −λ. Dit klopt alleen als λ op de imaginaire
as ligt.
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Bĳlage C Redenatie achter de spiegeling van de eigenwaarden

Als matrix A een eigenwaarde λ heeft, dan heeft matrix −A een eigenwaarde −λ. Het bewijs volgt
rechtstreeks uit de definitie van eigenwaarden en eigenvectoren:

Als matrix A eigenwaarde λ heeft met eigenvector η, dan geldt A η = λ η.
Oftewel, er geldt ook (−A) η = (−λ) η. Het laatste zegt ons precies dat −λ een
eigenwaarde is voor matrix −A.

We zien numeriek dat de eigenwaarden van matrices −D1/q
p voorkomen in complex geconjugeerde

paren zoals te zien in Figuur 28. (Laat eigenwaarde(n) nul buiten beschouwing, de redenatie hier-
voor triviaal is). Oftewel, we hebben twee eigenwaarden gegeven door λ+ = a+ bi en λ− = a− bi.
Er geldt dat deze eigenwaarden voor de matrix −(−D1/q

p ) = D
1/q
p dan worden

−λ+ = −a− bi, −λ− = −a+ bi.

Hierbij zien we dat voorgaande eigenwaarden precies spiegelingen zijn van de originele eigenwaar-
den λ+ en λ− ten opzichte van de imaginaire as, want bij die spiegeling wordt het reële deel verme-
nigvuldigd met −1.

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5
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9
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1/q

Figuur 28: De numeriek bepaalde eigenwaarden van de matrices −D1/q
p (van

grootte 21 bij 21), met eveneens de lijn waarop deze eigenwaarden (mogelijk)
liggen. Deze figuur komt overeen met Figuur 17.
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Bĳlage D MATLAB code voor een predator-prooi interactie met Gaus-
sische beginvoorwaarden

1 format long
2 c l e a r a l l
3

4 %% Constanten
5

6 % Constanten voor d i s c r e t i s a t i e
7 dx = 0.05;
8 max_x = 140;
9 min_x = 0;

10 I = ((max_x−min_x ) /dx)+1;
11 dt = 0.05;
12 T = 50;
13 N = T/dt+1;
14

15 % Parameters ( in no t a t i e van s c r i p t i e : alpha=A, beta=B)
16 alpha = 0 .6 ;
17 beta = 0.55;
18 c = 0;
19

20

21 %% Beg incond i t i e s
22 f o r k=1: I
23 x (k)= min_x + (k−1)∗dx ;
24 end
25

26 % Gaussiche beg inverde l ing van prooi− en predator−popu la t i e
27 f o r i =1: I
28 u0( i ) = 0.7∗ exp(−0.1∗(x ( i )−70)^2);
29 v0( i ) = 0.2∗ exp(−0.2∗(x ( i )−62.5)^2);
30 end
31

32 %% F i n i t e d i f f e r en c e matr i ces
33

34 D2 = zeros ( length (x ) , length (x ) ) ;
35 f o r i =2: length (x )−1
36 D2( i , i ) = −2;
37 D2( i , i−1) = 1;
38 D2( i , i+1) = 1;
39 end
40 D2(1 ,1) = −2;
41 D2(1 , end) = 1;
42 D2(1 ,2) = 1;
43 D2(end , end) = −2;
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44 D2(end , end−1) = 1;
45 D2(end ,1 ) = 1;
46 D2 = D2/(dx^2);
47

48 D1c = zeros ( length (x ) , length (x ) ) ;
49 f o r i =2: length (x )−1
50 D1c( i , i−1) = −1;
51 D1c( i , i+1) = 1;
52 end
53 D1c(1 ,2) = 1;
54 D1c(1 , end) = −1;
55 D1c(end , end−1) = −1;
56 D1c(end ,1 ) = 1;
57 D1c = D1c/(2∗dx) ;
58

59 D3 = D2∗D1c ;
60 D5 = D2∗D3;
61 D7 = D2∗D5;
62

63 %% Plo t t en van beg incond i t i e s
64 % Voor zowel prooi a l s predator wordt een subplo t aangemaakt .
65

66 subp lo t (2 ,1 ,1)
67 p lo t (x , u0 , ’ DisplayName ’ , num2str (0) , ’ LineWidth ’ , 1 .2)
68 t i t l e ( ’ Prooi , u ’ )
69 x l abe l ( ’ x ’ )
70 y l abe l ( ’ u(x , t ) ’ )
71 l eg = legend ( ’ show ’ ) ;
72 t i t l e ( leg , ’ T i j d ’ )
73 gr id on
74 hold on
75

76 subp lo t (2 ,1 ,2)
77 p lo t (x , v0 , ’ DisplayName ’ , num2str (0) , ’ LineWidth ’ , 1 .2)
78 t i t l e ( ’ Predator , v ’ )
79 x l abe l ( ’ x ’ )
80 y l abe l ( ’ v (x , t ) ’ )
81 l eg = legend ( ’ show ’ ) ;
82 t i t l e ( leg , ’ T i j d ’ )
83 gr id on
84 hold on
85

86

87 %% I t e r a t i e over t i j d
88 % In deze c e l l za l g e i t e r e e rd worden door de t i j d om de ontwikke l ing
89 % van de popu l a t i e g roo t t e s te kunnen berekenen . Er kan gebruik
90 % gemaakt worden van dr i e soor ten a fge l e iden : p/q=2, p/q=3/2, p/q=5/4.
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91 % Door uncommenten van de gewenste a f g e l e i d e kan deze gebru ik t
92 % worden . Als men een f r a c t i o n e l e a f g e l e i d e wi l gebruiken kan een
93 % ’M’ worden uncomment , denk h i e r b i j om dat daarna ook de j u i s t e
94 % ’B ’ gebru ik t d ien t te worden .
95

96 % ’A ’ wordt standaard gebruikt , onderstaande ’B ’ a l s j e p/q=2 neemt .
97 A = eye ( length (x ) ) + c∗dt ∗D1c ;
98 B = eye ( length (x ) ) − dt ∗D2 + c∗dt ∗D1c ;
99

100 % Uncomment een ’M’ a l s j e f r a c t i o n e e l w i l t gaan , uncomment dan ook ’B ’
101

102 % M = (1/ s q r t (2) ) ∗( sqrtm (D3)+sqrtm(−1∗D3) ) ;
103 % M = −1/(2∗ cos ( p i ∗5/8) ) ∗(mpower(D5,1/4)+mpower(−1∗D5,1/4) ) ;
104 % B = eye ( length (x ) ) + dt ∗M + c∗dt ∗D1c ;
105

106

107 u0 = u0 ’ ;
108 v0 = v0 ’ ;
109

110 f o r i =1:N
111 f_u = u0 + dt .∗u0 .∗ (1 − u0 − v0 ) ;
112 f_v = v0 + dt ∗alpha .∗ v0 . ∗ ( u0 − beta ) ;
113

114 u0 = A \ f_u ;
115 v0 = B \ f_v ;
116

117 i f mod( i ∗dt ,10)==0
118 subp lo t (2 ,1 ,1)
119 p lo t (x , u0 , ’ DisplayName ’ , num2str ( i ∗dt ) , ’ LineWidth ’ , 1 .2)
120 ylim ([0 1])
121 l eg = legend ( ’ show ’ ) ;
122 t i t l e ( leg , ’ T i j d ’ )
123 hold on
124

125 subp lo t (2 ,1 ,2)
126 p lo t (x , v0 , ’ DisplayName ’ , num2str ( i ∗dt ) , ’ LineWidth ’ , 1 .2)
127 ylim ([0 1])
128 l eg = legend ( ’ show ’ ) ;
129 t i t l e ( leg , ’ T i j d ’ )
130 hold on
131 end
132 disp ( i ∗dt )
133 end
134

135 %% Optioneel
136 % Onderstaande code kan uncommented worden a l s j e het l a a t s t e t i j d s t a p
137 % wi l t opslaan . D i t i s in d i t s c r i p t i e gedaan om data te verzamelen
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138 % die Fig . 16b en Fig . 19 a/b kunnen maken .
139

140

141 % u_save = zeros ( length (x ) ,2) ;
142 % u_save ( : , 1 ) = x ’ ;
143 % u_save ( : , 2 ) = u0 ;
144 %
145 % v_save = zeros ( length (x ) ,2) ;
146 % v_save ( : , 1 ) = x ’ ;
147 % v_save ( : , 2 ) = v0 ;
148 %
149 % x l sw r i t e ( ’ D5u0_x005_dt005 . x l sx ’ , u_save )
150 % x l sw r i t e ( ’ D5v0_x005_dt005 . x l sx ’ , v_save )
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