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Tässä tutkielmassa tarkastellaan ensimmäisen asteen lineaarisia differentiaaliyh-
tälösysteemejä ja tutustutaan stabilisuusteoriaan. Differentiaaliyhtälösysteemillä tar-
koitetaan lyhyesti sanottuna yhtälöryhmää, joka koostuu erilaisista differentiaaliyh-
tälöistä. Erityisesti kun puhutaan ensimmäisen asteen lineaarisista differentiaaliyh-
tälösysteemeistä, ovat nämä yhtälöryhmän differentiaaliyhtälöt ensimmäistä astetta
ja lineaarisia. Stabilisuusteoriassa taas tutkitaan näiden differentiaaliyhtälöryhmien
ratkaisuiden käyttäytymistä. Erityisesti stabilisuuden avulla pyritään kertomaan, py-
syykö jokin differentiaaliyhtälösysteemin ratkaisu jonkin pisteen lähellä, vai karkaako
kyseinen ratkaisu äärettömyyksiin.

Ensimmäisen asteen lineaariset differentiaaliyhtälösysteemit jaetaan pääasiassa
homogeenisiin ja epähomogeenisiin systeemeihin, jotka eroavat toisistaan vain pie-
nen funktion verran. Näiden lineaaristen differentiaaliyhtälösysteemien ratkaiseminen
perustuu systeemien matriisimuodossa esiintyvän neliömatriisin ominaisarvojen rat-
kaisemiseen ja ominaisvektoreiden löytämiseen, koska ominaisarvon ja -vektorin avul-
la pystytään rakentamaan, eksponenttifunktiota hyödyntäen, systeemin eräs ratkaisu.
Erityisesti jos näitä ominaisarvoja ja arvoja vastaavia ominaisvektoreita on systeemin
ulottuvuuden verran, niin löydetään systeemille lineaarisesti riippumattomat ratkai-
sut, joiden avulla systeemin kaikki muut ratkaisut voidaan ilmaista lineaarikombinaa-
tioina.

Jos taas törmätään tilanteeseen, jossa ominaisvektoreita ei ole systeemin ulottu-
vuuden verran, on turvauduttava niin sanottuun matriisiseen eksponenttifunktioon.
Tämän matriisisen eksponenttifunktion avulla pystytään konstruoimaan, korkeam-
man asteen ominaisarvoyhtälöä hyödyntäen, homogeeniselle systeemille ulottuvuuden
verran lineaarisesti riippumattomia ratkaisuita. Erityisesti näistä tuloksista pystytään
rakentamaan lineaariselle homogeeniselle systeemille niin kutsuttu ratkaisualgoritmi,
jonka avulla kyseinen systeemi pystyään aina ratkaisemaan.

Näistä lineaarisesti riippumattomista ratkaisuista pystytään muodostamaan niin
sanottu fundamentaali matriisiratkaisu, joka on systeemin lineaarisista ratkaisuista
koostettu matriisi. Tätä fundamentaalia matriisiratkaisua käytetään hyödyksi epä-
homogeenisen systeemin ratkaisemiseen, sillä kyseisen systeemin ratkaisemisessa hyö-
dynnetään vastaavan homogeenisen systeemin ratkaisuja. Erityisesti epähomogeeni-
sen systeemin ratkaiseminen perustuu tulokseen, jossa huomataan matriisisen ekspo-
nenttifunktion tulevan fundamentaali matriisiratkaisun avulla. Kun matriisinen eks-
ponenttifunktio on homogeeniselle tilanteelle löydetty, niin pystytään vastaava epä-
homogeeninen tilanne ratkaisemaan muuttujan varioinnin avulla.

Stabilisuusteoriassa ensimmäinen tärkeä asia on tasapainopiste, sillä teoria nojau-
tuu hyvin paljon kyseiseeen käsitteeseen. Tasapainopisteellä tarkoitetaan systeemin
yksittäistä pisteratkaisua, joka antaa derivaattavektorille arvon nolla. Kun tutkitaan
lineaarisen homogeenisen systeemin ratkaisuiden stabilisuuksia, huomataan stabili-
suuden riippuvan täysin systeemin matriisimuodossa esiintyvän neliömatriisin omi-
naisarvoista. Erityisesti ominaisarvon reaaliosan merkki kertoo suoraan, onko jokin
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ratkaisu stabiili vai epästabiili. Tasapainopisteyden tärkeys tulee vastaan, kun kyseis-
tä stabilisuustulosta lähdetään todistamaan. Todistamisessa työmäärä puolittuu, kun
huomataan tasapainopisteiden stabilisuuden olevan linkittynä systeemin ratkaisuiden
stabilisuuteen.

Stabilisuusteoriassa pystytään myös tutkimaan ei-lineaarisia differentiaaliyhtälö-
systeemejä, jos epälineaariseen termiin otetaan mukaan rajoite. Erityisesti näiden
systeemien parissa voidaan tutkia systeemin tasapainopisteiden niin sanottua asymp-
toottista stabilisuutta, joka on stabilisuuskäsitettä voimakkaampi. Näissä stabilisuus-
tarkasteluissa käytetään kuitenkin hyödyksi vastaavaa lineaarista homogeenista ta-
pausta, sillä ominaisarvot kertovat jälleen koko totuuden. Näistä ei-lineaarisista sys-
teemeistä pystytään edelleen johtamaan stabilisuustarkastelu autonomisiin systeemei-
hin, kun tilanne palautetaan tähän ei-lineaariseen muotoon. Tämä metodi, stabili-
suusalgoritmi, on stabilisuusteorian huipennus.

Differentiaaliyhtälösysteemien ja stabilisuustulosten avulla pystytään mallinta-
maan monia käytännön sovelluksia esimerkiksi biologiassa, fysiikassa ja matematii-
kassa. Yllättäen systeemien avulla on pystytty mallintamaan sotateoriaan liittyviä
ilmöitä. Systeemejä ja stabilisuusteoriaa hyödyntämällä voidaan perustella historian
tapahtumia, esimerkiksi miksi tietyt valtiot ovat ajautuneet sotaan tai miksi jossakin
sotatapahtumassa kävi kyseisellä tavalla. Vaikka nämä mallit ovat melko yksinkertai-
sia, osuvat ne kuitenkin hämmästyttävän tarkasti oikeaan.
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Johdanto

Tässä tutkielmassa tarkastellaan ensimmäisen asteen lineaarisia differentiaaliyhtä-
lösysteemejä ja tutustutaan näihin liittyvään stabilisuusteoriaan. Erityisesti pyritään
katsomaan, kuinka nämä differentiaaliyhtälösysteemit pystytään ratkaisemaan ja mi-
ten nämä ratkaisut käyttäytyvät. Tutkielman päälähteenä on Braunin teos Differen-
tial Equations and Their Applications [2]. Luvuissa kaksi ja kolme Braunin tukena
toimivat myös lähteet [1], [3] ja [8]. Luvun neljä asiat perustuvat Lawrence Perkon
kirjaan Differential Equations and Dynamical Systems [8], joskin viitteitä on otettu
myös lähteestä [9]. Luvun viisi sotateoriaan liittyvät sovellukset perustuvat täysin
lähteisiin [2] ja [12].

Tutkielman ensimmäisessä luvussa kerrataan ja palautetaan mieleen tutkielman
kannalta tärkeitä kompleksianalyysiin, lineaarialgebraan ja differentiaaliyhtälöihin liit-
tyviä määritelmiä ja lauseita. Erityisesti lineaarialgebran kannalta lukijan on kiinni-
tettävä huomiota vektorin pituuden käsitteeseen, joka poikkeaa yleensä käytetystä
vektorin euklidisesta normista. Tämä normi tulee olemaan tutkielman kannalta to-
della tärkeässä roolissa. Muutoin tutkielmassa oletetaan, että lukija hallitsee hyvin
lineaarialgebran käsitteet, kompleksilukujen perusominaisuudet sekä differentiaaliyh-
tälöihin liittyvät nimitykset.

Varsinaiset differentiaaliyhtälösysteemit määritellään tutkielman toisen luvun a-
lussa. Toisessa luvussa tutustutaan pääasiassa ensimmäisen asteen lineaarisiin dif-
ferenttiaaliyhtälösysteemeihin ja katsotaan, kuinka homogeenisten ja epähomogee-
nisten systeemien ratkaisut pystytään löytämään. Erityisesti luvussa tarkastellaan
systeemien ratkaisuihin liittyviä käsitteitä, kuten matriisista eksponenttifunktiota ja
fundamentaalista matriisiratkaisua. Homogeenisessa tilanteessa tullaan myös raken-
tamaan niin sanottu ratkaisualgoritmi, jonka avulla homogeeninen lineaarinen diffe-
rentiaaliyhtälösysteemi pystytään aina ratkaisemaan. Epähomogeenisessa tilanteessa
taas johdetaan muuttujan varioinniksi kutsuttu kaava, jonka avulla yleinen ratkaisu
löydetään hyödyntäen vastaavaa homogeenista tilannetta. Luvun alussa selviää myös
systeemin matriisimuodossa olevan neliömatriisin ominaisarvojen ja -vektoreiden tär-
keys.

Tutkielman kannalta tärkeimmät päätulokset esitellään ja todistetaan tutkielman
kolmannessa luvussa. Nämä stabilisuusteoriaan liittyvät lauseet kertovat differenti-
aaliyhtälösysteemien ratkaisuiden käyttäytymisestä. Erityisesti ne kertovat, pysyykö
differentiaaliyhtälösysteemin jokin ratkaisu jonkin pisteen lähellä tai karkaako ratkaisu
äärettömyyksiin. Stabilisuustarkastelut ovat tärkeitä esimerkiksi numeriikan kannalta:
Tilanteissa, joissa yhtälöitä pystytään ratkaisemaan ainoastaan numeerisesti, kertoo
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2 JOHDANTO

stabilisuus, että pienet numeriikan virheet eivät vaikuta oleellisesti ratkaisun käyt-
täytymiseen. Stabilisuustarkastelun perustana on käsite, tasapainopiste, joka määri-
tellään kolmannen luvun alussa. Stabilisuustarkasteluissa huomataan systeemin mat-
riisimuodossa esiintyvän neliömatriisin ominaisarvojen olevan jälleen avainasemassa.

Kolmannessa luvussa johdetaan ensin lineaarisen homogeenisen differentiaaliyh-
tälösysteemin stabilisuuslause, jonka todistamisessa hyödynnetään toisessa luvussa
esitettyjä tuloksia. Myöhemmin kolmannessa luvussa tullaan huomaamaan, että sta-
bilisuustarkastelua voidaan tehdä myös ei-lineaarisiin systeemeihin kunhan ei-lineaa-
riseen termiin otetaan mukaan rajoite. Lisäksi on huomautettava, että ei-lineaariset
tapaukset keskittyvät tasapainopisteiden niin sanottuun asymptoottiseen stabilisuu-
teen ja ei-lineaaristen systeemien stabilisuustarkasteluissa käytetään hyödyksi line-
aarista tapausta. Tutkielman kolmas luku huipentuu autonomisen systeemin stabili-
suusalgoritmiin, jossa apuna käytetään ei-lineaaristen systeemien tasapainopisteiden
stabilisuuslausetta.

Systeemien ratkaisujen geometrista tulkintaa tutkitaan pintapuolisesti tutkielman
neljännessä luvussa. Selkeyden vuoksi luvussa rajoitutaan 2-ulotteisiin homogeenisiin
tapauksiin. Erityisesti luvussa katsotaan tiettyjen standarditapausten ratkaisujen geo-
metrisia projektioita, jotka syntyvät eri ratkaisujen kokoelmana. Luvussa tutustutaan
muutamiin uusiin käsitteisiin, sekä havaitaan jälleen, kuinka systeemin matriisimuo-
dossa esiintyvän neliömatriisin ominaisarvoista voidaan päätellä ratkaisuista syntyvä
kuva.

Tutkielman viimeisessä luvussa päästään kokeilemaan käytännössä differentiaa-
liyhtälösysteemien käyttöä ja stabilisuustulosten hyödyntämistä. Luvussa tutustu-
taan englantilaisen matemaatikon L. F. Richardsonin konfliktiteoriaan sekä yleisnero
F. W. Lanchesterin neliölakiin. Konfliktiteoriassa tarkastellaan kahden valtion välis-
tä suhdetta ja pyritään systeemien avulla kuvamaan näiden valtioiden sotavoimien
kehittymistä. Neliölain parissa taas rakennetaan malli, jossa kaksi valtiota ovat kes-
kenään sodassa ja pyrkivät voittamaan toisensa. Erityisesti neliölain avulla pystytään
mallintamaan kahden valtion sotajoukkojen kehitystä sotatilanteessa.

Tutkielman lopusta löytyy vielä ”Merkintöjä” -liite, johon on koottu tutkielman
kannalta tärkeimmät merkit selityksineen.



LUKU 1

Hyödyllisiä laskuominaisuuksia ja pohjatietoa

1.1. Kompleksiluvuista

Olkoon z ∈ C. Tällöin z = (x, y) = x + iy, missä x, y ∈ R ja i = (0, 1) imagi-

naariyksikkö. Luvun z moduli on |z| =
√
x2 + y2 ja konjugaatti z̄ = (x,−y). Lisäksi

luvun z reaaliosa on Re(z) = x ja imaginaariosa Im(z) = y.
Kompleksiluvuista oletetaan, että niiden peruslaskuominaisuudet sekä moduulin

ja konjugaatin perusominaisuudet tunnetaan. Näistä voi lukea tarkemmin Tero Kil-
peläisen Kompleksianalyysi 1 [6] tai Juha Lehrbäckin ja Jouni Parkkosen Lukualueet
[10] luentomuistiinpanoista. Alle on kuitenkin listattu muutamia kompleksianalyysin
määritelmiä ja tuloksia, jotka ovat hyödyllisiä laskuteknisistä syistä.

Ensimmäisenä määritelmä, joka nivoo yhteen kompleksisen eksponenttifunktion
ja trigonometriset funktiot. Määritelmään viitataan usein Eulerin lauseena.

Määritelmä 1.1.1. Kompleksinen eksponenttifunktio voidaan kirjoittaa sinin ja
kosinin avulla seuraavasti:

eia = cos a+ i sin a, kun a ∈ R

ja kun z = x+ iy ∈ C, missä x, y ∈ R, niin

ez = ex+iy = ex(cos y + i sin y).

Toisena asiana mainitaan napakoordinaatit, joita voidaan soveltaa myös reaalita-
sossa.

Lemma 1.1.2. Jos z ∈ C, niin on olemassa θ ∈ R siten, että

z = |z|(cos θ + i sin θ).

Tämän syvällisempää tietoa kompleksianalyysistä ei lukija tarvitse ymmärtääk-
seen differentiaaliyhtälösysteemejä ja stabilisuusteoriaa.

1.2. Lineaarialgebrasta

Tässä tutkielmassa vektori x ∈ Fn on

x = (x1, x2, ..., xn) =


x1
x2
...
xn

 ,

missä x1, ..., xn ∈ F ja F = R tai F = C. Jos vektorin komponentit x1, ..., xn ovat
funktioita x1 = x1(t), ..., xn = xn(t), missä t ∈ R, niin x(t) on vektoriarvoinen funktio
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4 1. HYÖDYLLISIÄ LASKUOMINAISUUKSIA JA POHJATIETOA

ja sen derivaatta dx(t)
dt

, jos on olemassa, on vektoriarvoinen funktio, jota merkitään

ẋ :=
dx(t)

dt
=


dx1(t)
dt

dx2(t)
dt
...

dxn(t)
dt

 .

Vastaavaan tapaan määritellään ja merkitään m× n matriisia A,

A =


a11 a12 · · · a1n
a21 a22 · · · a2n
...

...
...

am1 am2 · · · amn

 .

Työssä oletetaan, että matriisien ja vektoreiden perusominaisuudet ja laskusäännöt
tunnetaan. Lisäksi oletetaan, että lukija tuntee determinantin laskusäännöt ja so-
vellukset. Näistä voi lukea tarkemmin Mikko Saarimäen Vektorilaskentaa euklidissa
avaruuksissa -luentomonisteesta [15].

Tätä tutkielmaa varten on määriteltävä käsite vektorin pituus, joka osoittautuu
hyödylliseksi eräissä stabilisuustilanteissa. Huomioitavaa on, että tämä vektorin pi-
tuus ei ole sama asia kuin vektorin euklidinen normi ‖x‖.

Määritelmä 1.2.1. Vektorin x = (x1, x2, ..., xn) ∈ Fn pituus määritellään

|x| = max{|x1|, |x2|, ..., |xn|}.

Otetaan pari esimerkkiä tilanteista, joissa vektori on joko reaalinen tai komplek-
sinen.

Esimerkki 1.2.2. Vektorin x = (−1, 2, 3,−4) pituus on |x| = max{|−1|, |2|, |3|, |-
4|} = 4 ja vektorin x = (−1+2i, 1,−2) pituus on taas |x| = max{|−1+2i|, |1|, |−2|} =
max{

√
5, 1, 2} =

√
5. /

Osoitetaan, että tälle pituuden käsitteelle pätevät samat yleiset normin ominai-
suudet kuin esimerkiksi vektorin euklidiselle normille.

Lemma 1.2.3. Olkoon x, y ∈ Fn. Tällöin
(i) vektorin pituus |x| ≥ 0 ja |x| = 0, jos ja vain jos x = 0.
(ii) |λx| = |λ||x| kaikille λ ∈ F.
(iii) |x + y| ≤ |x|+ |y|.

Todistus. Olkoon x, y ∈ Fn ja λ ∈ F.
Kohta (i) on selvä, sillä reaalilukujen itseisarvo on aina positiivinen ja samoin

myös kompleksiluvun moduli. Lisäksi jos vektorin jokin komponentti on nollasta poik-
keava, niin tällöin on sen komponentin itseisarvo alaraja vektorin pituudelle, jolloin
pituus on nolla ainoastaan silloin kun kaikki komponentit ovat nollia eli vektori x on
nollavektori.

Kohta (ii) voidaan suoraan laskea:

|λx| = max{|λx1|, ..., |λxn|} = |λ|max{|x1|, ..., |xn|} = |λ||x|.
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Kohta (iii) saadaan myös laskemalla ja hyödyntämällä reaalista ja kompleksista
kolmioepäyhtälöä:

|x + y| = max{|x1 + y1|, ..., |xn + yn|} ≤ max{|x1|+ |y1|, ..., |xn|+ |yn|}
≤ max{|x1|, ..., |xn|}+ max{|y1|, ..., |yn|} = |x|+ |y|.

Siten kaikki vektorin pituuden perusominaisuudet on todistettu. �

Tutkittaessa differentiaaliyhtälösysteemejä osoittautuu, että neliömatriisin omi-
naisarvot ja ominaisvektorit ovat todella tärkeitä käsitteitä. Tämän vuoksi määritel-
lään täsmällisesti, mitä ne ovat.

Määritelmä 1.2.4. Nollasta eroava vektori v on matriisin A ominaisvektori,
ominaisarvolla λ ∈ F, jos yhtälö

(1.1) Av = λv

toteutuu.

Määritelmään on syytä kiinnittää pari huomiota.

Huomautus 1.2.5. (i) Nollavektori v = 0 on yhtälön (1.1) triviaaliratkaisu,
koska A0 = λ0. Tämä ratkaisu jätetään mielenkiinnottomuuden vuoksi pois.

(ii) Ominaisvektoreiden laskemista varten yhtälöstä (1.1) on käyttökelpoisempi muo-
to

0 = Av− λv = (A− λI)v.

Ominaisarvot voidaan laskea katsomalla matriisin A − λI determinanttia. Kun
tämän determinantin laskee, saadaan niin sanottu karakteristinen polynomi

(1.2) p(λ) = p0 + p1λ+ ...+ (−1)nλn,

jonka nollakohdat antavat matriisin A ominaisarvot. Ominaisvektoreiden lineaarisesta
riippuvuudesta kertoo seuraava tärkeä ja hyödyllinen lause.

Lause 1.2.6. Jokaiselle k ∈ N matriisin A eri ominaisarvoja λ1, ..., λk vastaavat
ominaisvektorit v1, ...,vk ovat keskenään lineaarisesti riippumatomia.

Todistus. Katso [2, s.335] tai [14]. �

Tämän enempää ei tässä johdannossa käsitellä ominaisarvoja ja niiden ominai-
suuksia, vaan niiden oletetaan olevan lukijalla hallussa. Erityisesti ominaisarvojen
laskeminen ja ominaisvektoreiden löytäminen annetulle matriisille oletetaan tunne-
tuiksi, jolloin tutkielmassa olevissa esimerkeissä ominaisarvot ja -vektorit on yleensä
annettu ja niiden todetaan olevan kyseisen neliömatriisin ominaisarvot ja ominaisvek-
torit. Jos pelkkä toteaminen ei riitä, voi arvot sijoittaa esimerkiksi yhtälöön (1.1) ja
huomata, että yhtälö pätee. Lisätietoa ominaisarvoista ja -vektoreista voi lukea Mikko
Saarimäen luentomonisteesta Reaalisia vektoriavaruuksia ja ominaisarvoja [14].

Muistutetaan vielä tämän kappaleen loppuun, miten vektorifunktio integroidaan.
Tätä integraalia tarvitaan tutkielman joissakin todistuksissa.

Määritelmä 1.2.7. Olkoon f : R → Rn, f(t) = (f1(t), f2(t), ..., fn(t)). Tällöin
funktion f integraali yli välin [a, b], a < b on

(1.3)

∫ b

a

f(t) dt =

(∫ b

a

f1(t) dt,

∫ b

a

f2(t) dt, ...,

∫ b

a

fn(t) dt

)
.
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1.3. Differentiaaliyhtälöistä

Tässä tutkielmassa differentiaaliyhtälösysteemeistä tutkitaan lähinnä ensimmäi-
sen kertaluvun lineaarisia yhtälöryhmiä. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että seu-
raavat käsitteet ovat hallinnassa.

Määritelmä 1.3.1. Ensimmäisen kertaluvun normaalimuotoinen differentiaaliyh-
tälö on muotoa

y′(x) = f(x, y(x)),

missä f : D → R on jatkuva ja D ⊂ R on avoin.

Määritelmä 1.3.2. Ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö on lineaarinen,
jos se on muotoa

y′(x) + p(x)y(x) = q(x),

missä p, q : D → R ovat jatkuvia ja D ⊂ R on avoin. Erityisesti jos q(x) = 0 kaikilla
x ∈ D, niin yhtälön sanotaan olevan homogeeninen. Muutoin se on epähomogeeninen.



LUKU 2

Ensimmäisen asteen lineaarisista
differentiaaliyhtälösysteemeistä

2.1. Ensimmäisen asteen homogeeninen DYS

Yleisesti ottaen differentiaaliyhtälösysteemillä (lyh. DYS) tarkoitetaan yksinker-
taisesti yhtälöryhmää, jonka yhtälöt ovat differentiaaliyhtälöitä. Tässä tutkielmassa
tarkastellaan kuitenkin pelkästään yksinkertaisia differentiaaliyhtälösysteemejä. Mää-
ritellään tämän vuoksi ensin, että 1. asteen differentiaaliyhtälösysteemi useammalla
muuttujalla on yhtälöryhmä

dx1
dt

= f1(t, x1, ..., xn)

dx2
dt

= f2(t, x1, ..., xn)

...

dxn
dt

= fn(t, x1, ..., xn).

(2.1)

Tämän ryhmän ratkaisuina on n kappaletta funktioita x1(t), ..., xn(t), joille
dxj
dt

=
fj(t, x1(t), ..., xn(t)), j = 1, 2, ..., n. Differentiaaliyhtälöihin liitetään jossain tapauk-
sissa tietyt alkuarvot, jolloin puhutaan alkuarvo-ongelmasta. Alkuarvo-ongelmia voi-
daan tutkia myös differentiaaliyhtälösysteemin tapauksessa. Määritellään, että diffe-
rentiaaliyhtälösysteemiin voidaan liittää alkuarvot

x1(t0) = x01, x2(t0) = x02, ..., xn(t0) = x0n,

jolloin saadaan differentiaaliyhtälösysteemin alkuarvo-ongelma. Otetaan tähän väliin
yksi esimerkki 1.asteen differentiaaliyhtälösysteemistä alkuarvoineen.

Esimerkki 2.1.1. Tutkitaan kahden yhtälön systeemiä

dx1
dt

= x1, x1(0) = 1

dx2
dt

= x21, x2(0) =
3

2
.

Tämän systeemin ratkaisufunktiot ovat x1(t) = et ja x2(t) = 1 + 1
2
e2t, sillä dx1(t)

dt
=

et = x1(t),
dx2(t)
dt

= e2t = x21(t), x1(0) = 1 ja x2(0) = 3
2
. /

7
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Erityisesti tässä tutkielmassa ollaan kiinnostuneita lineaarisista systeemeistä, jol-
loin yhtälö (2.1) voidaan kirjoittaa muotoon

dx1(t)

dt
= a11(t)x1(t) + a21(t)x2(t) + ...+ a1n(t)xn(t) + g1(t)

dx2(t)

dt
= a21(t)x1(t) + a22(t)x2(t) + ...+ a2n(t)xn(t) + g2(t)

...

dxn(t)

dt
= an1(t)x1(t) + an2(t)x2(t) + ...+ ann(t)xn(t) + gn(t).

(2.2)

Huomautetaan, että yhtälö (2.1) voidaan lyhentää vektori- ja matriisimerkinnöin
muotoon

(2.3) ẋ = f(t,x).

Erityisesti, jos kyseessä on lineaarinen DYS alkuarvoineen, saadaan yhtälölle (2.2)
tiiviimpi muoto

(2.4) ẋ = Ax + g(t), x(t0) = x0,

missä g(t) on vektori muuttujan t ∈ R suhteen, A on vektorin x komponenttien ker-
toimista koottu neliömatriisi ja x0 = (x01, x

0
2, ..., x

0
n) on ongelman alkuarvolukuvektori.

Seuraavaksi esitellään muutama esimerkki lineaarisista differentiaaliyhtälösysteemeis-
tä.

Esimerkki 2.1.2. Systeemi

x′ = y

y′ = −x+ y

on lineaarinen ja se voidaan esittää matriisimuodossa seuraavasti(
x

y

)′
=

(
0 1
−1 −1

)(
x

y

)
.

Myös alla oleva systeemi on lineaarinen:

x′ = t2x− y
y′ = (ln t)x+ 2ty + et,

eli matriisimuodossa (
x

y

)′
=

(
t2 −1

ln t 2t

)(
x

y

)
+

(
0

et

)
.

Fysiikassa esiintyy monia ilmiöitä, joita voidaan mallintaa lineaaristen systeemien
avulla. Esimerkiksi vaimenevaa harmonista värähtelijää, jossa jousen päähän on lai-
tettu punnus, voidaan mallintaa liikeyhtälöiden avulla lineaarisena systeeminä

x′ = y

my′ = −Fx− ky,
missä x kuvaa punnuksen siirtymää, y sen nopeutta, m sen massaa, k jousen jousiva-
kiota ja F punnukseen kohdistuvaa ulkoista voimaa. /
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Seuraavaksi havaitaan, että systeemien ja korkeampiasteisten differentiaaliyhtä-
löiden välillä on eräs käyttökelpoinen muunnos, joka joissakin tapauksissa helpottaa
ongelman ratkaisemista ja hahmottamista. Huomataan, että jokainen korkeampias-
teinen differentiaaliyhtälö

(2.5) an(t)
dny

dtn
+ an−1(t)

dn−1y

dtn−1
+ · · ·+ a0y = 0

voidaan muuttaa n kappaleeksi ensimmäisen asteen differentiaaliyhtälöitä, jolloin saa-
daan siis 1.asteen differentiaaliyhtälösysteemi. Alla pieni esimerkki siitä, kuinka tämä
muutos käytännössä tapahtuu.

Esimerkki 2.1.3. Olkoon y′′′ − 2y′′ + ty′ − y + t2 = 0 kolmannen asteen epäho-
mogeeninen differentiaaliyhtälö. Tälle yhtälölle 1. asteen systeemimuoto on

ẋ =

0 1 0
0 0 1
1 −t 2

x +

 0
0
−t2

 .

Tämä muoto saadaan, kun asetetaan x1(t) = y, x2(t) = y′ ja x3(t) = y′′, jolloin

x′1 = x2, x
′
2 = x3

ja lopuksi

x′3 = −t2 − −2x3 + tx2 − x1
1

= −t2 + 2x3 − tx2 + x1.

/

Kuten differentiaaliyhtälöille, niin myös systeemeille pätee olemassaolo- ja yksi-
käsitteisyyslause. Otetaan tämä erittäin voimakas tulos tähän lauseeksi ja käytetään
sitä tutkielmassa hyödyksi.

Lause 2.1.4. (Olemassaolo- ja yksikäsitteisyyslause) Alkuarvo-ongelmalle

ẋ = Ax, x(t0) = x0

on olemassa täsmälleen yksi ratkaisu. Erityisesti tämä ratkaisu on olemassa kaikille
−∞ < t <∞.

Todistus. Todistus menee vastaavalla tavalla kuin normaalissa yhden yhtälön
differentiaaliyhtälössä. Tarkemmin tästä tilanteesta voi katsoa Petri Juutisen diffe-
rentiaaliyhtälöiden luentomonisteesta [5]. Systeemien tapauksesta kerrotaan enem-
män Braunin kirjassa [2, s.291–294]. �

Yksikäsitteisyyslauseeseen liittyen osoittautuu hyvin tärkeäksi, että systeemille
pystytään löytämään linearisesti riippumattomia ratkaisuja. Erityisesti myöhemmis-
sä tuloksissa lineaarisesti riippumattomien ratkaisujen löytyminen on välttämätöntä.
Seuraava lause helpottaa löydettyjen ratkaisujen lineaarisen riippuvuuden tarkaste-
lua.

Lause 2.1.5. Olkoon x1,x2, ...,xk yhtälön ẋ = Ax ratkaisuja. Tällöin ratkaisut
x1,x2, ...,xk ovat lineaarisesti riippumattomat jos ja vain jos avaruuden Rn vektorit
x1(t0),x

2(t0), ...,x
k(t0) ovat lineaarisesti riippumattomat, jollain t0 ∈ R.
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Todistus. Oletetaan ensin, että x1,x2, ...,xk ovat lineaarisesti riippuvia. Tällöin
on olemassa vakiot c1, c2, ...ck, jotka eivät ole kaikki nollia, siten, että

c1x
1(t) + c2x

2(t) + ...+ ckx
k(t) = 0.

Kun t = t0, saadaan

c1x
1(t0) + c2x

2(t0) + ...+ ckx
k(t0) = 0,

jolloin vektorit x1(t0),x
2(t0), ...,x

k(t0) ovat avaruuden Rn lineaarisesti riippuvia vek-
toreita. Oletetaan sitten, että ratkaisut x1,x2, ...,xk ovat lineaarisesti riippuvia jollain
muuttujan t0 ∈ R arvolla. Tällöin on olemassa vakiot c1, c2, ...ck, jotka eivät ole kaikki
nollia, siten, että

c1x
1(t0) + c2x

2(t0) + ...+ ckx
k(t0) = 0.

Näillä vakioiden c1, c2, ...ck valinnoilla pystytään rakentamaan vektoriarvoinen funktio

z(t) = c1x
1(t) + c2x

2(t) + ...+ ckx
k(t),

joka toteuttaa yhtälön ẋ = Ax, koska se on yhtälön ratkaisujen lineaarikombinaatio.
Koska z(t0) = 0, niin yksikäsitteisyyslauseen nojalla on oltava z(t) = 0 kaikille t ∈ R,
jolloin ratkaisut x1,x2, ...,xk ovat lineaarisesti riippuvat. �

Edellä oletettiin, että lineaarisen differentiaaliyhtälösysteemin matriisimuodossa
esiintyvä neliömatriisi A voi sisältää muuttujasta t ∈ R riippuvia alkioita. Näin ei
kuitenkaan yleensä tässä tutkielmassa ole, vaan myöhemmissä tapauksissa matriisin A
oletetaan olevan vakiokertoiminen neliömatriisi. Muotoillaan tästä vielä huomautus.

Huomautus 2.1.6. Differentiaaliyhtälösysteemejä kuvaavassa matriisimuodossa
esiintyvän neliömatriisin A oletetaan aina koostuvan pelkästään reaaliluvuista ellei
toisin mainita. Toisin sanoen matriisi A on aina vakiokertoiminen neliömatriisi.

2.2. Yhtäläiset ratkaisut

Tässä kappaleessa käsitellään pelkästään yksinkertaisinta lineaarista systeemiä,
joka on homogeeninen DYS. Erityisesti rajoitutaan tutkimaan tilannetta, jossa n-
ulotteisella vakiokertoimisella neliömatriisilla A on vain k < n lineaarisesti riippuma-
tonta ominaisvektoria. Tällöin havaitaan, että homogeenisella yhtälöllä

(2.6) ẋ = Ax

on vain k kappaletta lineaarisesti riippumattomia ratkaisuja, joilla on muoto x(t) =
eλtv, missä λ on matriisin ominaisarvo ja v on ominaisarvoa vastaava ominaisvektori.
Huomautetaan tähän väliin, että kyseiset funktiot ovat systeemin (2.6) ratkaisuja,
sillä

d

dt
eλtv = λeλtv ja A(eλtv) = eλtAv,

jolloin x(t) = eλtv on ratkaisu täsmälleen silloin, jos

λeλtv = eλtAv.

Jakamalla puolittain positiivisella termillä eλt saadaan, että x(t) = eλtv on ratkaisu
täsmälleen silloin, jos

λv = Av.
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Tämä tietysti pätee aina, kun λ on matriisin A ominaisarvo ja v vastaava ominais-
vektori.

Palataan alkuperäiseen ongelmaan, jossa vakiokertoimisella neliömatriisilla A on
vain k < n lineaarisesti riippumatonta ominaisvektoria. Tällöin täytyisi löytää lo-
put n − k lineaarisesti riippumatonta ratkaisua. Erityisesti haluttaisiin löytää muo-
toa x = eAtv oleva ratkaisu. Määritellään tämä halutussa ratkaisumuodossa esiinty-
vä matriisinen eksponenttifunktio normaalin eksponenttifunktion potenssisarjakehi-
telmän avulla.

Määritelmä 2.2.1. Olkoon A n-ulotteinen vakiokertoiminen neliömatriisi. Ase-
tetaan, että

(2.7) eAt =
∞∑
k=0

Aktk

k!
= I + At+

A2t2

2!
+ · · ·+ Antn

n!
+ · · · .

Erityisesti on huomattava, että tämä matriisinen eksponenttifunktio on todella
matriisi muuttujan t ∈ R suhteen. Otetaan yksi helppo esimerkki matriisisesta eks-
ponenttifunktiosta.

Esimerkki 2.2.2. Olkoon A =

(
0 1
0 0

)
. Tällöin matriisieksponentti on muotoa

eAt =

(
1 0
0 1

)
+

(
0 t
0 0

)
+

1

2

(
0 0
0 0

)
+ · · · =

(
1 t
0 1

)
,

sillä

(
0 t
0 0

)m
=

(
0 t
0 0

)(
0 t
0 0

)
︸ ︷︷ ︸

nollamatriisi

(
0 t
0 0

)m−2
=

(
0 0
0 0

)
kaikilla m ≥ 3. /

Johdetaan matriisieksponentille myös derivointikaava, mutta sitä ennen on huo-
mioitava, että eksponentin määrittelevä potenssisarja suppenee. Todetaan tämä seu-
raavassa lemmassa.

Lemma 2.2.3. Matriisieksponentin eAt määrittelevä potenssisarja suppenee kai-
killa n× n vakiokertoimisilla neliömatriiseilla A.

Todistus. Hahmotellaan todistuksen ideaa. Koska matriisi A on vakiokertoimi-
nen, on olemassa k ∈ R siten, että

sup
i,j
|Aij| ≤ k kaikilla 1 ≤ i, j ≤ n.

Osoitetaan induktiolla, että

|(Am)ij| ≤ nm−1km kaikille m ∈ N.
Alkuaskel: Väite pätee, kun m = 1, koska

∣∣(A1)ij
∣∣ ≤ n0k1 = k.

Induktioaskel:
Induktio-oletus: Väite pätee, kun m = s, jolloin |(As)ij| ≤ ns−1ks.
Induktioväite: m = s+ 1, jolloin

∣∣(As+1)ij
∣∣ ≤ nsks+1.

Todistus: Suoraan laskemalla saadaan

|(As+1)ij| =

∣∣∣∣∣
n∑
l=1

(A1)il(A
s)lj

∣∣∣∣∣ ≤
n∑
l=1

|(A1)il||(As)lj|
i.o

≤
n∑
l=1

k(ns−1ks) = nsks+1.
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Siirrytään matriisisen eksponenttifunktion määritelmään ja käytetään kyseiseen sar-
jaan vertailutestiä. Tällöin∣∣∣∣∣

∞∑
m=0

(Am)ij
m!

∣∣∣∣∣ ≤
∞∑
m=0

∣∣∣∣(Am)ij
m!

∣∣∣∣ ≤ 1

n

∞∑
m=0

(nk)m

m!
=
enk

n
,

jolloin matriisieksponentin määrittelevä potenssisarja suppenee. �

Suppenemisen ansioista voidaan matriisieksponenttia derivoida potenssisarjan avul-
la termeittäin. Saadaan

d

dt
eAt = A + A2t+ · · ·+ An+1

n!
tn + · · ·

= A

[
I + A + · · ·+ An

n!
tn + · · ·

]
= AeAt.

(2.8)

Osoitetaan seuraavassa lauseessa, että määritelty ratkaisufunktio x = eAtv todella-
kin toteuttaa yhtälön (2.6). Tämä ratkaisufunktio osoittautuu hyvin tärkeäksi, kun
etsitään homogeenisen DYS:in ratkaisua.

Lause 2.2.4. Yhtälön (2.6) ratkaisu u(t), jolle u(t0) = x0, on

(2.9) u(t) = eA(t−t0)x0.

Todistus. Suoraan laskemalla saadaan

d

dt
eAtv = AeAtv = A(eAtv).

Samalla myös ratkaisun u(t) alkuarvoehto u(t0) = x0 toteutuu. �

Matriisieksponenttifunktiolle saadaan voimaan myös tietyt hyödylliset laskuomi-
naisuudet, jotka ovat suurinpiirtein samat kuin normaalilla eksponenttifunktiolla. Tie-
tyissä tilateissa näitä ominaisuuksia voidaan käyttää esimerkiksi sieventämiseen, jol-
loin termit muuttuvat helpommin käsiteltävään muotoon. Esitellään nämä laskuomi-
naisuudet lemman muodossa.

Lemma 2.2.5. Matriisieksponenttifunktiolle pätevät seuraavat ominaisuudet:

(i) (eAt)−1 = e−At

(ii) eA(t+s) = (eAt)(eAs)
(iii) Ehto eAt+Bs = eAteBs toteutuu, jos matriisit ovat kommutatiivisia eli AB =

BA.

Todistus. Kohdat (i) ja (ii) menevät samalla tavalla kuin normaalille eksponent-
tifunktiolle. Kohta (iii) saadaan potenssisarjan avulla laskien ja käyttäen hyödyksi
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kommutatiivisuutta.

eAt+Bs = I + (At+ Bs) + 1
2
(At+ Bs)2 + 1

6
(At+ Bs)3 + · · ·

= I + (At+ Bs) + 1
2
(A2t2 + AtBs+ BsAt+ B2s2)

+ 1
6
(A3t3 + A2t2Bs+ AtBsAt+ BsAt+ AtB2s2 + BsA2t2

+ BsAtBs+ B2s2At+ B3s3) + · · ·
= I + (At+ Bs) + 1

2
(A2t2 + 2AtBs+ B2s2)

+ 1
6
(A3t3 + 3A2t2Bs+ 3AtB2s2 + B3s3) + · · ·

=
(
I + At+ 1

2
A2t2 + 1

6
A3t3 + · · ·

) (
I + Bs+ 1

2
B2s2 + 1

6
B3s3 + · · ·

)
= eAteBs.

Huomautetaan vielä, että tämän kohdan voi todistaa myös myöhemmin määriteltävän
fundamentaalisen matriisiratkaisun avulla. �

Muistutetaan tässä välissä vielä, että alkuperäinen ongelma oli tilanne, jossa täy-
tyi etsiä loput n − k lineaarisesti riippumatonta yhtälön (2.6) ratkaisua. Ongelman
ratkaisua varten on kuitenkin vielä muotoiltava ja todistettava pari lisäominaisuut-
ta matriisieksponentille, ennen kuin pystytään luomaan varsinainen systeemin (2.6)
ratkaisualgoritmi, jonka avulla yhtälö saadaan aina ratkaistua.

Lemma 2.2.6. Olkoon λ mikä tahansa vakio. Tällöin matriisieksponentti voidaan
kirjoittaa muodossa

(2.10) eAtv = e(A−λI)teλItv = eλte(A−λI)tv.

Todistus. Ensimmäinen yhtälö saadaan hyödyntämällä matriisieksponentin las-
kusääntöä eAt+Bs = eAteBs, sillä matriisikertolasku (A− λI)(λI) = (λI)(A− λI) on
kommutaviinen. Toinen yhtälö saadaan käyttämällä jälleen potenssisarjaesitystä

eλItv =
[
I + λIt+ λ2I2t2

2!
+ · · ·

]
v

=
[
1 + λt+ λ2t2

2!
+ · · ·

]
v = eλt. �

Lisäksi on otettava seuraava tulos liittyen karakteristiseen polynomiin. Tämä apu-
tulos tulee takaamaan sen, että määriteltävä algoritmi toimii aina ja algoritmin as-
kelten määrälle saadaan yläraja.

Lemma 2.2.7. Oletetaan, että vakiokertoimisen neliömatriisin A karakteristisella
polynomilla on juuret λ1, ..., λk moninkerroilla n1, ..., nk. Tällöin jos yhtälöllä (A −
λjI)mv = 0 on vain mj < nj lineaarisesti riippumatonta ratkaisua, niin yhtälöllä
(A− λjI)m+1v = 0 on ainakin mj + 1 lineaarisesti riippumatonta ratkaisua.

Todistus. Tämän lemman todistaminen on pitkä prosessi, sillä se juontaa juu-
rensa Jordanin muodoista. Jordanin muodot muodostavat oman kokonaisuutensa ja
niitä ei tämän tutkielman puitteissa tarkastella. Jordanin muodoista voi lukea tar-
kemmin suomeksi Mikko Saarimäen luentomonisteesta Matriisiteoria [13, s.60–80] tai
englanniksi Peter Lancasterin ja Miron Tismenetskyn teoksesta The Theory of Mat-
rices [7, s.220–245] �
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Näiden tulosten saattelemana voidaan luoda käyttökelpoinen ratkaisualgoritmi
homogeeniselle lineaariselle DYS:lle

ẋ = Ax,

missä A on n-ulotteinen vakiokertoiminen neliömatriisi.

Ratkaisualgoritmi

(1) Etsitään matriisin A kaikki ominaisarvot ja -vektorit.
(2) (a) Jos matriisilla A on suoraan n kappaletta lineaarisesti riippumattomia

ominaisvektoreita, niin systeemillä ẋ = Ax on n kappaletta lineaari-
sesti riippumattomia muotoa eλtv olevia ratkaisuja. Algoritmi voidaan
lopettaa.

(b) Jos matriisilla A on vain k < n kappaletta lineaarisesti riippumattomia
ominaisvektoreita, niin tällöin systeemillä ẋ = Ax on k kappaletta line-
aarisesti riippumattomia muotoa eλtv olevia ratkaisuja. Tällöin jokaista
ominaisarvoa λ kohden etsitään kaikki vektorit v, joille (A−λI)2v = 0,
mutta (A− λI)v 6= 0. Tällöin kyseiselle vektorille v

eAtv = eλte(A−λI)tv = eλt[v + t(A− λI)v]

on systeemin lisäratkaisu.
(3) Jos systeemillä ei ole vieläkään tarpeeksi lineaarisesti riippumattomia rat-

kaisuja, niin etsitään sitten vektoreita v, joille (A − λI)3v = 0, mutta
(A − λI)2v 6= 0 ja (A − λI)v 6= 0. Tällöin kyseisten vektoreiden v avul-
la saadaan systeemille muotoa

eAtv = eλt[v + t(A− λI)v + t2

2!
(A− λI)2v]

olevat lisäratkaisut.
(4) Tätä prosessia jatketaan, kunnes löydetään n kappaletta lineaarisesti riippu-

mattomia systeemin ẋ = Ax ratkaisuja.

Tutkitaan paria esimerkkiä, joissa toisessa ratkaisut saadaan suoraan ominaisvekto-
reista, mutta toisessa joudutaan turvautumaan muutamaan algoritmin askeleeseen.

Esimerkki 2.2.8. Tutkitaan ensimmäiseksi alkuarvo-ongelmaa

ẋ =

(
1 6
2 2

)
x, x(0) =

(
0

1

)
.

Systeemin neliömatriisille saadaan ominaisarvot λ1 = 5 ja λ2 = −2, jolloin arvoja vas-
taaviksi ominaisvektoreiksi voidaan valita v1 = (3, 2) ja v2 = (−2, 1). Siten saadaan
suoraan kaksi lineaarisesti riippumatonta ratkaisua

x1(t) = e5t
(

3

2

)
ja x2(t) = e−2t

(
−2

1

)
.

Huomioidaan vielä alkuehto. Olkoon c1 ja c2 vakioita siten, että(
0

1

)
= c1x

1(0) + c2x
2(0) =

(
3c1 − 2c2
2c1 + c2

)
.
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Saadaan yhtälöpari, jossa 3c1 − 2c2 = 0 ja 2c1 + c2 = 1. Yhtälöparin ratkaisuksi
saadaan c1 = 2

7
ja c1 = 3

7
. Siten kokonaisuutena systeemin ratkaisu on

x(t) =
2

7
e5t
(

3

2

)
+

3

7
e−2t

(
−2

1

)
=

(
6
7
e5t − 6

7
e−2t

4
7
e5t + 3

7
e−2t

)
.

Katsotaan seuraavaksi, miten alla oleva kolmen yhtälön systeemi ilman alkuar-
voehtoja voidaan ratkaista hyödyntämällä ratkaisualgoritmia.

ẋ =

1 1 0
0 1 0
0 0 2

x.

Etsitään tälle kolme lineaarisesti riippumatonta ratkaisua. Tässä matriisin

A =

1 1 0
0 1 0
0 0 2


karakteristinen polynomi voidaan kirjoittaa muodossa p(λ) = (1 − λ)2(2 − λ). Pe-
rinteisellä menetelmällä laskettuna ominaisarvoa λ = 2 vastaavaksi ominaisvektoriksi
voidaan valita vektori v = (0, 0, 1), jolloin ensimmäinen ratkaisu on

x1(t) = e2t

0
0
1

 .

Tutkitaan sitten hieman tarkemmin ominaisarvoa λ = 1. Etsitään nollasta eroavaa
vektoria v, jolle (A− 1 · I)v = 0. Gauss-Jordanin menetelmällä saadaan suoraan0 1 0 | 0

0 0 0 | 0
0 0 1 | 0

→

v1 = t

v2 = 0 t ∈ R
v3 = 0

.

Siis v2 = v3 = 0 ja v1 ∈ R, jolloin voidaan valita ominaisvektoriksi v = (1, 0, 0) ja
saadaan ratkaisu

x2(t) = et

1
0
0

 .

Huomataan, että löydettiin ainoastaan yksi ominaisvektori, vaikka ominaisarvon ker-
taluku oli 2. Käytetään ratkaisualgoritmin seuraavaa askelta. Etsitään vektoria v,
jolle (A− 1 · I)2v = 0, mutta (A− 1 · I)v 6= 0. Nyt

(A− 1 · I)2 =

0 1 0
0 0 0
0 0 1

0 1 0
0 0 0
0 0 1

 =

0 0 0
0 0 0
0 0 1

 ,

jolloin saadaan 0 0 0 | 0
0 0 0 | 0
0 0 1 | 0

→

v1 = t

v2 = s t, s ∈ R
v3 = 0

.
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Siten voidaan valita vektori v = (0, 1, 0). Tälle todella (A − I)v 6= 0. Seuraavaksi
hyödynnetään matriisista eksponenttifunktiota, jolloin saadaan

x3 = eAt

0
1
0

 = ete(A−I)t

0
1
0

 = et[I + t(AI)]

0
1
0


= et

0
1
0

+ t

0 1 0
0 0 0
0 0 1

0
1
0

 = et

0
1
0

+ tet

1
0
0

 = et

t1
0

 .

Siten kolmas lineaarisesti riippumaton ratkaisu on

x3(t) = et

t1
0

 ,

jolloin on löydetty tarvittavat kolme lineaarisesti riippumatonta ratkaisua. /

2.3. Fundamentaali matriisimuoto

Oletaan nyt, että x1(t), ...,xn(t) ovat lineaarisesti riippumattomat yhtälön (2.6)
ratkaisut. Systeemin jokainen ratkaisu voidaan kirjoittaa muodossa

(2.11) x(t) = c1x
1(t) + c2x

2(t) + ...+ cnx
n(t),

missä cj ∈ R, j = 1, ..., n ovat vakioita. Merkitään, että X(t) on matriisi, jonka
alkiot koostuvat ratkaisuista x1(t), ...,xn(t). Tällöin edellinen yhtälö voidaan kirjoittaa
kompaktimmassa muodossa

(2.12) x(t) = X(t)c, missä c = (c1, ..., cn).

Muotoillaan tästä juuri kuvatusta matriisista vielä määritelmä.

Määritelmä 2.3.1. Matriisia X(t) kutsutaan yhtälön (2.6) fundamentaaliksi mat-
riisiratkaisuksi, jos sen sarakevektorit xj(t), j = 1, .., n, ovat yhtälön (2.6) lineaarisesti
riippumattomia ratkaisuja.

Rakennetaan eräälle systeemille fundamentaali matriisiratkaisu. Tämän huoma-
taan olevan helppoa, kun tiedetään tarpeeksi monta lineaarisesti riippumatonta rat-
kaisua.

Esimerkki 2.3.2. Edellisen esimerkin 2.2.8 systeemin

ẋ =

1 1 0
0 1 0
0 0 2

x

kolme lineaarisesti riippumatonta ratkaisua olivat

x1(t) = e2t

0
0
1

 , x2(t) = et

1
0
0

 ja x3(t) = et

t1
0

 .
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Tällöin näistä voidaan rakentaa systeemin fundamentaali matriisiratkaisu, ja se on
suoraan muotoa

X(t) =

 0 et tet

0 0 et

e2t 0 0

 .

/

Otetaan tähän väliin eräs tulos, joka nopeuttaa ja helpottaa fundamentaalin mat-
riisiratkaisun rakentamista kompleksisessa tilanteessa.

Lemma 2.3.3. Olkoon x(t) = y(t) + iz(t) yhtälön (2.6) kompleksiarvoinen rat-
kaisu. Tällöin y(t) ja z(t) ovat yhtälön (2.6) reaaliarvoiset ratkaisut.

Todistus. Olkoon x(t) = y(t) + iz(t) yhtälön (2.6) kompleksiarvoinen ratkaisu.
Tällöin voidaan kirjoittaa

ẏ(t) + iż(t) = A(y(t) + iz(t)) = Ay(t) + iAz(t).

Tutkimalla erikseen reaali- ja imaginaariosia, saadaan kaksi systeemiä

ẏ(t) = Ay(t) ja ż(t) = Az(t),

jolloin y(t) ja z(t) ovat reaalisia yhtälön (2.6) reaaliarvoisia ratkaisuja. �

Seuraavaksi tavoitteena on nitoa yhteen matriisinen eksponenttifunktio ja yleinen
fundamentaali ratkaisumuoto, mutta ennen tätä tulosta esitellään muutamia aputu-
loksia, jotka helpottavat varsinaisen lauseen todistamista huomattavasti. Ensimmäi-
nen aputulos liittyy fundamentaalin matriisiratkaisun yhtälömuotoon ja determinant-
tiin.

Lemma 2.3.4. Matriisi X(t) on yhtälön (2.6) fundamentaali matriisiratkaisu, jos

ja vain jos Ẋ(t) = AX(t) ja det X(0) 6= 0.

Todistus. Olkoon x1(t), ...,xn(t) matriisin X(t) sarakevektorit. Tällöin Ẋ(t) =
(ẋ1(t), ..., ẋn(t)) ja AX(t) = (Ax1(t), ...,Axn(t)). Tässä tapauksessa on yhtäpitävää
tutkia n kappaletta yhtälöitä ẋj(t) = Axj, j = {1, .., n} tai yhtä matriisiyhtälöä

Ẋ(t) = AX(t).
Yhtälön (2.6) ratkaisut x1(t), ...,xn(t) ovat keskenään lineaarisesti riippumatto-

mat, jos ja vain jos avaruuden Rn vektorit x1(0), ...,xn(0) ovat keskenään lineaarisesti
riippumattomat lauseen 2.1.5 nojalla. Nämä vektorit ovat lineaarisesti riippumatto-
mat, jos ja vain jos niistä koostetun matriisin X(0) determinantti ei ole nolla.

Siten X(t) on fundamentaali matriisiratkaisu täsmälleen silloin, kun Ẋ(t) = AX(t)
ja det X(0) 6= 0. �

Seuraava lemma taas osoittaa, että matriisinen eksponenttifunktio on fundamen-
taalinen matriisiratkaisu.

Lemma 2.3.5. Matriisinen eksponenttifunktio eAt on yhtälön (2.6) fundamen-
taalinen matriisiratkaisu.

Todistus. Koska matriisisen eksponenttifunktion derivaataksi saatiin AeAt, niin
tällöin eAt on matriisisen differentiaaliyhtälön Ẋ(t) = AX(t) ratkaisu. Lisäksi matrii-
sieksponentin determinantti on 1, kun t = 0, koska eA·0 = I. Tällöin edellisen lemman
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nojalla matriisinen eksponenttifunktio on yhtälön (2.6) fundamentaalinen matriisirat-
kaisu. �

Viimeisenä aputuloksena katsotaan kahden fundamentaalisen matriisiratkaisun
välistä yhteyttä.

Lemma 2.3.6. Olkoon X(t) ja Y(t) yhtälön (2.6) kaksi fundamentaalista mat-
riisiratkaisua. Tällöin on olemassa vakiomatriisi C, jolle

(2.13) Y(t) = X(t)C.

Todistus. Oletuksen nojalla saadaan, että matriisien X(t) ja Y(t) sarakevektorit
x1(t), ...,xn(t) ja y1(t), ...,yn(t) ovat lineaarisesti riippumattomat. Tällöin erityisesti
pystytään matriisin Y(t) jokainen sarakevektori y1(t), ...,yn(t) ilmoittamaan matrii-
sin X(t) sarakevektoreiden x1(t), ...,xn(t) lineaarikombinaationa. Toisin sanoen on
olemassa vakiot cj1, ..., c

j
n, joille

yj(t) = cj1x
1(t) + ...+ cjnx

n(t), j = 1, ..., n.

Olkoon C matriisi (c1, ..., cn), missä taas cj = (cj1, ..., c
j
n), j = 1, ..., n. Tällöin matrii-

simerkinnöin
Y(t) = X(t)C. �

Näiden aputulosten saattelemana voidaan formalisoida yhteys matriisieksponent-
tifunktion ja yleisen fundamentaalin matriisiratkaisun välille.

Lause 2.3.7. Olkoon X(t) yhtälön ẋ = Ax fundamentaaliratkaisu. Tällöin

(2.14) eAt = X(t)X−1(0).

Todistus. Oletetaan, että X(t) on systeemin ẋ = Ax fundamentaali matriisi-
ratkaisu. Tällöin edellisten lemmojen nojalla on olemassa vakiomatriisi C, jolle

eAt = X(t)C.

Asetetaan, että t = 0, jolloin saadaan I = X(0)C. Tästä voidaan ratkaista matriisi
C kääntämällä, koska matriisi X(0) on kääntyvä (det X(0) 6= 0). Tällöin siis C =
X−1(0). Sijoittamalla tämä takaisin alkuperäiseen yhtälöön saadaan haluttu tulos. �

Seuraavassa esimerkissä etsitään annetulle neliömatriisille vastaava matriisiekspo-
nenttifunktio käyttäen hyödyksi fundamentaalista ratkaisua ja edellistä lausetta.

Esimerkki 2.3.8. Olkoon matriisi

A =

 1 −1 −1
1 3 1
−3 1 −1

 .

Etsitään tätä matriisia vastaava eksponenttifunktio eAt. Mainittakoon, että tässä voi-
si käyttää hyödyksi potenssisarjakehitelmää, kuten esimerkissä 2.2.2 tehtiin, mutta
matriisi on tässä jo huomattavasti monimutkaisempi, jolloin laskeminen kävisi melko
työlääksi. Senpä vuoksi siirrytään tutkimaan lineaarista systeemiä

ẋ = Ax

ja sen lineaarisesti riippumattomia ratkaisuja. Matriisin A ominaisarvot ovat 3,−2 ja 2
ja arvoja vastaaviksi ominaisvektoreiksi voidaan valita vektorit (−1, 1, 1), (1,−1, 4)
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ja (−1, 0, 1). Koska vektorit vastaavat eri ominaisarvoja, ovat ne suoraan keskenään
lineaarisesti riippumattomat lauseen 1.2.6 nojalla. Siten voidaan koota kolme lineaa-
risesti riippumatonta ratkaisua, ja ne ovat

x1(t) = e3t

−1
1
1

 , x2(t) = e−2t

 1
−1
4

 ja x3(t) = e2t

−1
0
1

 .

Näistä voidaan edelleen koota fundamentaali matriisiratkaisu ja se on muotoa

X(t) =

−e3t e−2t −e2t
e3t −e−2t 0
e3t 4e−2t e2t

 .

Seuraavaksi lasketaan mitä on X−1(0). Saadaan

X−1(0) =

−1 1 −1
1 −1 0
1 4 1

−1 =
1

5

 1 5 1
1 0 1
−5 −5 0

 .

Käyttämällä edellistä lausetta, saadaan matriisinen eksponenttifunktio laskettua pel-
källä matriisien kertolaskulla:

eAt =
1

5

−e3t e−2t −e2t
e3t −e−2t 0
e3t 4e−2t e2t

 1 5 1
1 0 1
−5 −5 0


=

1

5

−e3t + e−2t + 5e2t −5e3t + 5e2t −e3t + e−2t

e3t − e−2t 5e3t e3t − e−2t
e3t + 4e−2t − 5e2t 5e3t − 5e2t e3t + 4e−2t

 .

/

2.4. Ensimmäisen asteen epähomogeeninen DYS

Siirrytään nyt homogeenisesta DYS:stä epähomogeeniseen tilanteeseen. Toisin sa-
noen tutkitaan muotoa

(2.15) ẋ = Ax + f(t)

olevia yhtälöitä. Jos ongelmaan liitetään myös alkuarvot, niin saadaan muotoa

(2.16) ẋ = Ax + f(t), x(t0) = x0

oleva yhtälö. Tämän muotoisen yhtälön ratkaisemisessa käytetään hyödyksi aikaisem-
min esiteltyjä vastaavan homogeenisen differentiaaliyhtälön ratkaisukeinoja. Olkoon
siis x1(t), ...,xn(t) lineaarisesti riippumattomat homogeenisen yhtälön ẋ = Ax rat-
kaisut. Tällöin saatiin, että yleinen ratkaisu oli x(t) = c1x

1(t)+ c2x
2(t)+ ...+ cnx

n(t).
Hyödynnetään tätä yleistä ratkaisua. Kirjoitetaan, että yhtälölle (2.15) haluttaisiin
muotoa

(2.17) x(t) = u1(t)x
1(t) + u2(t)x

2(t) + ...+ un(t)xn(t)

oleva ratkaisu. Tämä ratkaisu voidaan kirjoittaa kompaktimmassa muodossa hyödyn-
täen fundamentaalista muotoa. Siten epähomogeenisen lineaarisen DYS:n ratkaisuksi



20 2. ENSIMMÄISEN ASTEEN LINEAARISISTA DIFFERENTIAALIYHTÄLÖSYSTEEMEISTÄ

haluttaisiin

(2.18) x(t) = X(t)u(t),

missä siis X(t) = (x1(t), ..,xn(t)) ja u(t) = (u1(t), ..., un(t)). Sijoittamalla tämä kom-
paktiratkaisumuoto epähomogeeniseen differentiaaliyhtälösysteemiin saadaan ongel-
ma muotoon

(2.19) Ẋ(t)u(t) + X(t)u̇(t) = AX(t)u(t) + f(t).

Koska matriisi X(t) on homogeenisen DYS:n fundamentaaliratkaisu, niin Ẋ(t) =
AX(t). Sijoittamalla tämä epähomogeeniseen yhtälöön, supistuu yhtälö muotoon

Ẋ(t)u(t) + X(t)u̇(t) = AX(t)u(t) + f(t)

AX(t)u(t) + X(t)u̇(t) = AX(t)u(t) + f(t)

X(t)u̇(t) = f(t).

(2.20)

Seuraavaksi muistetaan, että matriisi X(t) koostui lineaarisesti riippumattomista vek-
toreista, jolloin matriisin X(t) käänteismatriisi X−1(t) on olemassa. Siten voidaan
edellisestä yhtälöstä ratkaista vektori u̇. Saadaan siis

(2.21) u̇(t) = X(t)−1f(t).

Tästä voidaan ratkaista vektori u integroimalla ajanhetkestä t0 hetkeen t. Muistetaan,
että x(t) = X(t)u(t), jolloin saadaan varsinainen ratkaisu lopulta esille:∫ t

t0

u̇(s) ds =

∫ t

t0

X(s)−1f(s) ds

u(t)− u(t0) =

∫ t

t0

X(s)−1f(s) ds

u(t) = X−1(t0)x
0 +

∫ t

t0

X(s)−1f(s) ds

x(t) = X(t)X−1(t0)x
0 + X(t)

∫ t

t0

X(s)−1f(s) ds.

(2.22)

Tätä muotoa voidaan vielä yksinkertaistaa matriisieksponenttifunktion avulla. Nyt
jos fundamentaaliratkaisu on X(t) = eAt, niin erityisesti X−1(s) = e−As. Tällöin
saadaan ratkaisu muokattua muotoon

x(t) = eAte−At0x0 + eAt
∫ t

t0

e−Asf(s) ds

= eA(t−t0)x0 +

∫ t

t0

eA(t−s)f(s) ds.

(2.23)

Edellä esitettyä menetelmää kutsutaan muuttujan varioinniksi. Puetaan tämä ratkai-
sulauseke lauseen muotoon, sillä se toimii nyt epähomogeenisen tilanteen ratkaisuna.

Lause 2.4.1. Yhtälön (2.15) ratkaisu u(t), jolle u(t0) = x(t0) = x0, on

(2.24) u(t) = eA(t−t0)x0 +

∫ t

t0

eA(t−s)f(s) ds.

Ratkaistaan erään homogeenisen DYS:n alkuarvo-ongelma kyseisen kaavan avulla.
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Esimerkki 2.4.2. Ratkaistaan alkuarvo-ongelma

(2.25) ẋ =

(
4 5
−2 −2

)
x +

(
4et cos t

0

)
, x(0) =

(
0
0

)
.

Muuttujan varioinnin avulla saadaan, että ratkaisu on muotoa

u(t) = eAt
(

0
0

)
+

∫ t

0

eA(t−s)
(

4es cos s
0

)
ds.

Etsitään fundamentaaliratkaisu eAt. Tätä varten tutkitaan vastaavan lineaarisen on-
gelman homogeenista muotoa ja etsitään sille ratkaisu. Tutkitaan matriisia

A =

(
4 5
−2 −2

)
.

Tämän ominaisarvot ovat 1 ± i. Ominaisarvoa 1 + i vastaavaksi ominaisvektoriksi
voidaan valita vektori (−1

2
(3 + i), 1). Tällöin systeemin ratkaisuksi saadaan funktio

x(t) =

(
−1

2
(3 + i)

1

)
e(1+i)t.

Tätä voidaan muokata seuraavaan muotoon, kun hyödynnetään kompleksianalyysin
tuloksia(

−1
2
(3 + i)

1

)
e(1+i)t = et(cos t+ i sin t)

((
−3

2

1

)
+ i

(
−1

2

0

))
= et

((
−3

2
cos t+ 1

2
sin t

cos t

)
+ i

(
−3

2
sin t− 1

2
cos t

sin t

))
.

Löydetyn ratkaisun reaali- ja imaginaariosat ovat edelleen ratkaisuja lemman 2.3.3
nojalla ja vieläpä lineaarisesti riippumattomia. Esimerkiksi hetkellä t = 0 saadaan
(−3

2
, 1) 6= r(−1

2
, 0) kaikilla r ∈ R, jolloin lauseen 2.1.5 mukaan ovat ratkaisut lineaa-

risesti riippumattomat. Siten on löydetty systeemin kaksi lineaarisesti riippumatonta
ratkaisua

x1(t) = et
(
−3

2
cos t+ 1

2
sin t

cos t

)
ja x2(t) = et

(
−3

2
sin t− 1

2
cos t

sin t

)
.

Tällöin fundamentaali matriisiratkaisu on

X(t) = et
(
−3

2
cos t+ 1

2
sin t −3

2
sin t− 1

2
cos t

cos t sin t

)
.

Tästä voidaan seuraavaksi laskea, mitä on X−1(0). Saadaan

X−1(0) =

(
−3

2
−1

2
1 0

)−1
=

(
0 1
−2 −3

)
.

Näiden laskujen jälkeen voidaan määrittää matriisinen eksponenttifunktio matriisin
kertolaskulla, eli

eAt = et
(
−3

2
cos t+ 1

2
sin t −3

2
sin t− 1

2
cos t

cos t sin t

)(
0 1
−2 −3

)
= et

(
cos t+ 3 sin t 5 sin t
−2 sin t cos t− 3 sin t

)
.
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Sitten päästään vihdoin käsiksi varsinaiseen epähomogeeniseen tilanteeseen. Ratkaisu
siis saadaan integroimalla

u(t)
i
= eAt

(
0
0

)
+ eAt

∫ t

0

e−s
(

cos s− 3 sin s −4 sin s
2 sin s cos s+ 3 sin s

)(
4es cos s

0

)
ds

= eAt
∫ t

0

(
4 cos2 s− 12 sin s cos s

8 cos s sin s

)
ds

ii
= eAt

∫ t

0

(
2 + 2 cos(2s)− 12 sin s cos s

8 sin s cos s

)
ds

= eAt
(

2t+ sin(2t)− 6 sin2 t

4 sin2 t

)
= et

(
cos t+ 3 sin t 5 sin t
−2 sin t cos t− 3 sin t

)(
2t+ sin(2t)− 6 sin2 t

4 sin2 t

)
= et

(
2t(3 sin t+ cos t) + 3 sin t sin(2t) + cos t sin(2t)− 6 sin2(t) cos t+ 2 sin3 t

−4t sin t− 2 sin t sin(2t) + 4 cos t sin2 t

)
iii
= 2et

(
t cos t+ 3t sin t+ sin t

−2t sin t

)
.

Lausekkeiden muokkaamiseen käytettiin seuraavia trigonometrian muunnoskaavoja
järjestyksessään. Kaikille x ∈ R pätee

(i) cosx = cos(−x) ja − sin(x) = sin(−x)
(ii) cos2 x = 1

2
(1− cos(2x))

(iii) sin(2x) = 2 sinx cosx
sin(3x) = 3 sinx− 4 sin3 x
sin2 x+ cos2 x = 1.

Siten systeemin

ẋ =

(
4 5
−2 −2

)
x +

(
4et cos t

0

)
, x(0) =

(
0
0

)
ratkaisu on lopulta funktio

u(t) = 2et
(
t cos t+ 3t sin t+ sin t

−2t sin t

)
,

joka löytyi muutamien välivaiheiden kautta. /

Tästä esimerkistä on huomattava se, että vaikka käytössä oli suora laskukaava, ei
systeemin ratkaisun laskeminen kuitenkaan ollut ihan yksinkertainen prosessi. Syy-
nä tähän oli se, että laskukaavaan tarvittavat osat oli ensin löydettävä vastaavan
ongelman homogeenisesta muodosta.



LUKU 3

Stabilisuusteoriaa

3.1. Tasapainopiste

Tässä luvussa tutustutaan differentiaaliyhtälösysteemien stabilisuuskäsitteeseen
ja todistetaan pari vahvaa tulosta, joiden avulla stabilisuustarkastelut on helppo teh-
dä. Erityisesti huomataan, että stabilisuustarkastelua voidaan tehdä myös tietyissä
epälineaarisissa tapauksissa, kun epälineaarisuuden aiheuttavaan termiin otetaan ra-
joite. Tutkitaan ensin hieman yleisempiä tilanteita eli katsotaan muotoa

(3.1) ẋ = f(t,x)

olevia yhtälösysteemejä. Oletetaan ensin, että f on epälineaarinen funktio. Tässä ti-
lanteessa vastaavia ratkaisumetodeja kuin lineaarisessa tapauksessa ei ole olemassa.
Tämä on tietysti erittäin valitettavaa, mutta toisaalta joidenkin sovellusten kannalta
tämä ei ole ongelma, sillä välttämättä ei ole tarvetta löytää yhtälön (3.1) ratkaisua
eksplisiittisessä muodossa.

Esimerkiksi biologiassa huomataan seuraavaa. Oletetaan, että funktiot x1(t) ja
x2(t) kuvaavat kahden lajin populaatiota ajan t suhteen. Lisäksi oletetaan, että nämä
kaksi lajia kilpailevat keskenään rajallisesta määrästä ruokaa ja elintilaa tietyllä alu-
eella. Jos populaatioiden kasvunopeudet käännetään funktioiden x1(t) ja x2(t) avulla
differentiaaliyhtälösysteemiksi, niin huomataan, että ei olla juurikaan kiinnostuneita
populaatiofunktioiden x1(t) ja x2(t) arvoista jokaisella ajan hetkellä t, vaan ollaan
enemmän kiinnostuneita näiden populaatiofunktioiden kvalitatiivisista ominaisuuk-
sista.

Tähän esimerkkiin liittyen halutaan löytää vastaukset seuraaviin kolmeen kysy-
mykseen. Kysymykset yleisemmässä muodossa esitettyinä ovat:

• Onko olemassa tasapainoarvoja x0 = (x01, x
0
2, ..., x

0
n), joille x(t) = x0. Toisin

sanoen ovatko tasapainopisteet yhtälön (3.1) eräitä ratkaisuja?
• Olkoon y1(t) systeemin (3.1) ratkaisu. Olkoon lisäksi z(t) yhtälön toinen rat-

kaisu siten, että y(0) on ”hyvin lähellä” vektoria z(0) eli komponentti zj(0) on
”hyvin lähellä” komponenttia yj(0) kaikilla j = 1, ..., n. Pysyvätkö ratkaisut
toistensa lähellä, jos muuttujan t ≥ 0 arvoa kasvatetaan, vai hajaantuvatko
ne kun t lähestyy ääretöntä? Tätä voidaan tutkia stabilisuuden avulla.
• Mitä tapahtuu yhtälön (3.1) ratkaisuille x(t), kun t lähestyy ääretöntä? Lä-

hestyvätkö kaikki ratkaisut tasapainoarvoja, muuttuvatko ne jaksollisiksi rat-
kaisuiksi vai tapahtuuko jotain muuta?

Näistä kahteen ensimmäiseen kohtaan tutkitaan vastauksia tässä luvussa erityisesti
lineaariselle tapaukselle ja kolmanteen kysymykseen jaksollisuudesta saadaan enem-
män osviittaa geometrisen tulkinnan luvussa, joskaan varsinaista suoraa vastausta
tähän kysymykseen ei tässä tutkielmassa pystytä antamaan. Kerrottakoon vielä, että

23
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tässä luvussa keskitytään lähinnä tilanteisiin, jossa t ≥ 0, koska tuloksia on helpompi
käsitellä, ja muuttujan t mielletään kuvaavan aikaa.

Aloitetaan stabilisuusteorian käsittely määrittelemällä keskeinen käsite: tasapai-
nopiste.

Määritelmä 3.1.1. Olkoon t ≥ 0. Vektori x0 = (x01, x
0
2, ..., x

0
n) on yhtälön (3.1)

tasapainopiste(vektori) täsmälleen silloin kun

(3.2) f(t,x0) = 0 kaikille t ≥ 0.

Erityisesti on huomattava, että derivaattavektorille on ẋ = 0, jos x(t) = x0 kaikille
t ≥ 0.

Katsotaan seuraavaksi esimerkki siitä, miten tasapainopisteet käytännössä löyde-
tään yksinkertaiselle systeemille.

Esimerkki 3.1.2. Tutkitaan differentiaaliyhtälösysteemiä

dx1
dt

= 1− x2,
dx2
dt

= x31 + x2.

Tämän systeemin tasapainopistevektori on x0 = (x01, x
0
2) täsmälleen silloin, kun 1 −

x02 = 0 ja (x01)
3 + x02 = 0. Ensimmäisestä yhtälöstä saadaan x02 = 1, jolloin toisesta

yhtälöstä saadaan x01 = −1. Siten systeemin ainoa tasapainovektori on vektori (−1, 1).
/

Erityisesti edellisestä määritelmästä ja esimerkistä on havaittava, että tasapaino-
pistevektori itsessään on systeemin eräs yksittäisratkaisu. Tämä voi olla hyvin häm-
mentävää, mutta myöhemmin tullaan huomaamaan, että tästä ominaisuudesta on to-
della paljon hyötyä. Senpä vuoksi tulevissa määritelmissä ja lauseissa usein puhutaan
tasapainoratkaisuista.

3.2. Lineaarisen homogeenisen systeemin stabilisuus

Tässä kappaleessa rajoitutaan hieman yksinkertaisempiin differentiaaliyhtälösys-
teemeihin. Tutkitaan ensin niin sanottua autonomista differentiaaliyhtälösysteemiä

(3.3) ẋ = f(x),

jonka ratkaisufunktiota merkitään x = y(t). Mainittakoon, että autonomisella tar-
koitetaan tässä tilanteessa sitä, että funktio f on ainoastaan vektorin x funktio eli f
ei riipu eksplisiittisesti muuttujasta t. Muotoa (3.3) oleville differentiaaliyhtälösystee-
meille voidaan määrittää formaalisti stabilisuuden käsite.

Määritelmä 3.2.1. Differentiaaliyhtälösysteemin (3.3) ratkaisu x = y(t) on
(i) stabiili, jos jokaiselle ε > 0 on olemassa δε > 0 siten, että

|zj(t)− yj(t)| < ε kaikille t ≥ 0, jos |zj(0)− yj(0)| < δε, j = 1, .., n,

kaikille yhtälön (3.3) ratkaisuille z(t) = (z1(t), ..., zn(t)).
(ii) epästabiili, jos yllä oleva ehto ei päde.

Tehdään pieni huomautus määritelmän käytöstä.
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Huomautus 3.2.2. Myöhemmissä määritelmissä ja lauseissa juuri esiteltyyn ep-
silon-delta-karakterisaatioon tullaan viittaamaan käsitteellä lähellä. Toisin sanoen
funktio f on lähellä funktiota g, jos jokaiselle ε > 0 on olemassa δε > 0 siten, et-
tä

|f(t)− g(t)| < ε, jos |f(0)− g(0)| < δε

kaikille t ≥ 0.

Jos seuraavaksi rajoitutaan vielä yksinkertaisempaan tapaukseen eli lineaariseen
homogeeniseen differentiaaliyhtälösysteemiin

(3.4) ẋ = Ax,

huomataan, että stabilisuustarkastelu pystytään tekemään jokaiselle ratkaisulle, mikä
on tietysti selvää, koska yhtälö (3.4) pystytään täysin ratkaisemaan. Tähän liittyen
havaitaan jopa yllättävä tulos vakiokertoimisen neliömatriisin A ominaisarvojen ja
differentiaaliyhtälösysteemin ratkaisujen välillä. Ennen tuloksen muotoilua on kuiten-
kin esiteltävä muutama aputulos liittyen matriisin A ominaisarvoihin ja ratkaisujen
rajoittuneisuuteen.

Lemma 3.2.3. Olkoon α ∈ R+, λ ∈ C, jolle Re(λ) < σ ∈ R ja m ∈ Z+. Tällöin
on olemassa vakiot C1, C2 > 0 siten, että kaikille t ≥ 0

(i) tme−αt ≤ C1

(ii) |tmeλt| ≤ C2e
σt.

Todistus. (i) Jos m = 0, niin valitaan C = 1. Jos m > 0, niin määritellään
jatkuva funktio g(t) = tme−αt, jolle g(0) = 0. Kun t → ∞, niin g(t) → 0. Siten
g on rajoitettu kaikille t ≥ 0.

(ii) Olkoon α < σ, jolloin α − σ < 0. Edellisen kohdan nojalla on olemassa vakio
C > 0 siten, että kaikille t ≥ 0

tme(α−σ)t ≤ C.

Kertomalla yhtälön molemmat puolet positiivisella termillä eσt saadaan

tmeαt ≤ Ceσt.

Olkoon sitten λ = α + iβ. Tällöin jos α < σ, niin

|tmeλt| = tmeαt ≤ Ceσt

kaikille t ≥ 0. �

Osoitetaan sitten, että yhtälön (3.4) ratkaisujen normille on yläraja tietyissä ta-
pauksissa.

Lemma 3.2.4. Olkoon p(λ) n×n matriisin A karakteristinen polynomi ja olkoon
λ1, ..., λn ∈ C sen nollakohdat. Oletetaan lisäksi, että juurien λj reaalisosat ovat
pienempiä kuin σ ∈ R kaikille j = 1, ..., n. Tällöin jos y(t) on yhtälön (3.4) ratkaisu,
niin on olemassa vakio K > 0 siten, että

(3.5) |y(t)| ≤ Keσt kaikille t ≥ 0.
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Todistus. Olkoon Y(t) yhtälön (3.4) fundamentaaliratkaisu. Tällöin matriisin
Y(t) sarakevektorit y1(t), ...,yn(t) ovat lineaarisesti riippumattomia ja ne voidaan
ilmaista muodossa yj(t) = qj(t)e

λjt, missä qj(t) on (n − 1)-asteinen polynomi ja λj
on matriisin A j:s ominaisarvo, kaikille j = 1, ..., n. Tämä muoto seuraa matriisisesta
ekponenttifunktiosta, sillä matriisin eAt jokainen komponentti on lineaarikombinaatio
funktioista q(t)eλt. Tällöin edellisen lemman nojalla on olemassa Kj > 0, jolle

|yj(t)| < Kje
σt kaikille t ≥ 0.

Olkoon sitten y(t) on yhtälön (3.4) mielivaltainen ratkaisu. Tällöin se voidaan ilmaista
edellisessä luvussa esitetyn fundamentaalin matriisiratkaisun sarakevektoreiden avulla
seuraavasti:

y(t) = c1y
1(t) + ...+ cny

n(t),

missä cj ovat reaalisia vakioita kaikilla j = 1, ..., n. Tällöin vektorin pituudelle saadaan

|y(t)| = |c1y1(t) + ...+ cny
n(t)|

≤ |c1||y1(t)|+ ...+ |cn||yn(t)| |4-epäyhtälö.

≤ |c1|K1e
σt + ...+ |cn|Kne

σt

= (|c1|K1 + ...+ |cn|Kn) eσt. �

Näistä aputuloksista saadaan hyvin tärkeä epäyhtälö, jota hyödynnetään stabili-
suuslauseiden ensimmäisten tapausten todistamisessa. Erityisesti tämä epäyhtälö on
edellisen aputuloksen erikoistapaus.

Seuraus 3.2.5. Oletetaan, että matriisin A kaikilla ominaisarvoilla λ1, ..., λn on
Re(λj) < σ ≤ 0, j = 1, ..., n. Tällöin jos y(t) on yhtälön (3.4) ratkaisu, niin on
olemassa vakio K > 0 siten, että kaikille t ≥ 0

(3.6) |y(t)| ≤ Keσt.

Johdetaan vielä yksi seuraus liittyen matriisisen eksponenttifunktion alkioihin.
Erityisesti huomataan, että tietyissä tapauksissa ylärajasta saadaan poistettua aika-
riippuvuus.

Seuraus 3.2.6. Olkoon λ1, ..., λk matriisin A ominaisarvot.

(i) Oletetaan, että Re(λj) < 0, kaikille j = 1, ..., k. Tällöin on olemassa σ < 0 ja
K > 0 siten, että kaikille t ≥ 0

|(eAt)ij| ≤ Keσt.

(ii) Oletetaan, että Re(λj) ≤ 0, kaikille j = 1, ..., k ja erityisesti ominaisarvoille λ1 =
iβ1, ..., λl = iβl on Re(λj) = 0, kaikille j = 1, ..., l ≤ k. Olkoon kj ominaisarvojen
λj = iβj j = 1, ..., l kertaluku. Jos matriisilla A on kj kappaletta lineaarisesti
riippumattomia ominaisvektoreita jokaiselle ominaisarvolle λj = iσj, j = 1, ..., l
on olemassa vakio K > 0 siten, että

|(eAt)ij| ≤ K kaikille t ≥ 0.

Todistus. (i) Tämä kohta saadaan suoraan edellisestä seurauksesta: Olkoon
Y(t) yhtälön (3.4) fundamentaali matriisiratkaisu. Koska

eAt = Y(t)Y−1(0),
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on matriisisen eksponenttifunktion jokaisen komponentin oltava

|(eAt)ij| ≤ Keσt.

(ii) Riittää tutkia seuraavaa tapausta, koska edellinen kohta takaa muiden tapausten
rajoittuneisuuden: Jos systeemillä on kj kappaletta lineaarisesti riippumattomia
ominaisvektoreita, niin on matriisisella eksponenttifunktiolla kj kappaletta muo-
toa yj = cje

λjt, missä cj ∈ R, olevia ratkaisuja ratkaisualgoritmin askeleen 2a
nojalla. Erityisesti kaikki nämä funktiot yj ovat rajoitettuja, jolloin on olemassa
K > 0 siten, että

|(eAt)ij| ≤ K.

Siten molemmat kohdat on todistettu. �

Näiden apulauseiden jälkeen voidaan vihdoin muotoilla homogeenisen lineaarisen
DYS:in stabilisuuslause, johon ominaisarvot liittyvät hyvin vahvasti. Erityisesti tul-
laan huomaamaan, että lineaarisen homogeenisen systeemin ratkaisujen ja tasapaino-
ratkaisujen stabiilisuus riippuu ominaisarvojen merkistä.

Lause 3.2.7 (Homogeenisen systeemin stabilisuuslause). (i) Yhtälön (3.4) rat-
kaisut x = y(t) ovat stabiileja, jos matriisin A kaikilla ominaisarvoilla on nega-
tiivinen reaaliosa.

(ii) Yhtälön (3.4) ratkaisut ovat epästabiileja, jos ainakin yhdellä matriisin A omi-
naisarvolla on positiivinen reaaliosa.

(iii) Oletetaan, että matriisin A kaikilla ominaisarvoilla on ei-positiivinen reaalio-
sa ja erityisesti ominaisarvoilla λ1 = iσ1, ..., λl = iσl, se on nolla. Olkoon kj
ominaisarvojen λj = iσj, j = 1, ..., l esiintymislukumäärä. Tällöin matriisin A
karakteristinen polynomi voidaan kirjoittaa muodossa

p(λ) = (λ− iσ1)k1 · ... · (λ− iσl)klq(λ),

missä polynomin q(λ) kaikilla nollakohdilla on negatiivinen reaaliosa. Näillä ole-
tuksilla yhtälön (3.4) ratkaisut x = y(t) ovat stabiileja, jos matriisilla A on kj
kappaletta lineaarisesti riippumattomia ominaisvektoreita jokaiselle ominaisar-
volle λj = iσj, j = 1, ..., l. Muutoin jokainen ratkaisu y(t) on epästabiili.

Todistus. Huomautetaan heti alkuun, että todituksessa riittää tutkia ainoas-
taan tasapainoratkaisun stabilisuutta. Tästä voi lukea tarkemmin todistuksen jälkeen
olevasta huomautuksesta 3.2.8.

(i) Homogeenisen lineaarisen DYS:in ẋ = Ax ratkaisuvektori x = y(t) voidaan
lauseen 2.2.4 nojalla kirjoittaa muodossa y(t) = eAty(0). Olkoon zij(t) mat-
riisieksponentin eAt ij:s alkio ja olkoon y01, ..., y

0
n vektorin y(0) komponentit.

Tällöin ratkaisufunktion i:s komponentti voidaan kirjoittaa muodossa

yi(t) = zi1(t)y
0
1 + ...+ zin(t)y0n =

n∑
j=1

zij(t)y
0
j .

Oletuksen nojalla matriisin A kaikilla ominaisarvoilla on negatiivinen reaalio-
sa. Olkoon −αmin suurin näistä reaaliosista. Tällöin seurauksen 3.2.5 nojalla
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jokaiselle luvulle −α, jolle −αmin < −α < 0, on olemassa K > 0 siten, että
|zij(t)| ≤ Ke−αt, t ≥ 0. Tällöin positiivisille luvuille K ja α saadaan

|yi(t)| ≤
n∑
j=1

Ke−αt|y0j | = Ke−αt
n∑
j=1

|y0j |.

Vektorin pituuden määritelmän nojalla on komponenteille |y(0)| ≥ |y0j |, jolloin
saadaan

|y(t)| = max{|y1(t)|, ..., |yn(t)|} ≤ nKe−αt|y(0)|.
Olkoon ε > 0. Valitaan δε = ε

nK
, jolloin jos |y(0)| < δε ja t ≥ 0, niin |y(t)| < ε,

koska

|y(t)| ≤ nKe−αt|y(0)| < nKε
nK

= ε.

Niinpä tasapainoratkaisu x(t) = 0 on stabiili.
(ii) Olkoon λ se matriisin A ominaisarvo, jolla on positiivinen reaaliosa. Olkoon

lisäksi v tätä ominaisarvoa vastaava ominaisvektori. Tällöin y(t) = ceλtv on
yhtälön ẋ = Ax ratkaisu jokaiselle vakiolle c, sillä

A(cv) = cAv = cλv = λ(cv).

Oletetaan ensin, että λ on reaalinen. Sen seurauksena ominaisvektori v on myös
reaalinen ja |y(t)| = |c|eλt|v|. Kun muuttuja t lähestyy ääretöntä, niin myös
|y(t)| lähestyy ääretöntä, riippumatta vakion c 6= 0 arvosta. Siten x(t) = 0 on
epästabiili.
Oletetaan sitten, että λ = α+ iβ on kompleksinen. Sen seurauksena myös omi-
naisvektori v on kompleksinen ja se voidaan kirjoittaa muodossa v = v1 + iv2.
Valitaan c = 1. Tästä saadaan kompleksiarvoinen ratkaisu y(t), joka voidaan
muokata seuraavaan muotoon hyödyntäen Eulerin lausetta:

eλtv = e(α+iβ)t(v1 + iv2) = eαt(cos(βt) + i sin(βt))(v1 + iv2)

= eαt[(v1 cos(βt)− v2 sin(βt)) + i(v2 cos(βt) + v1 sin(βt))].
(3.7)

Ottamalla tästä ratkaisusta reaaliosa, saadaan yhtälön ẋ = Ax reaaliarvoinen
ratkaisu

y1(t) = ceαt(v1 cos(βt)− v2 sin(βt)),

lemman 2.3.3 nojalla jokaiselle vakiolle c. Kun vakio c ja vektorin v komponentit
v1 ja v2 ovat nollasta eroavia ja muuttuja t lähestyy ääretöntä, niin huomataan,
että |y1(t)| on rajoittamaton. Siten tasapainoratkaisu x(t) = 0 on epästabiili.

(iii) Oletetaan aluksi, että matriisilla A on kj kappaletta lineaarisesti riippumattomia
ominaisvektoreita jokaiselle ominaisarvolle λj = iσj, jonka kertaluku on kj. Täl-
löin seurauksen 3.2.6 nojalla on olemassa vakio K siten, että |(eAt)ij| ≤ K. Tä-
män vuoksi jokaiselle yhtälön ẋ = Ax ratkaisulle y(t), pätee |y(t)| ≤ nK|y(0)|.
Tästä huomataan, että tilanne palautuu kohdan (i) tapaukseen, jolloin saadaan
suoraan, että x(t) = 0 on stabiili.
Oletetaan sitten, että matriisilla A on alle kj kappaletta lineaarisesti riippu-
mattomia ominaisvektoreita ominaisarvolle λj = iσj. Tällöin yhtälön ẋ = Ax
ratkaisu y voidaan kirjoittaa ratkaisualgoritmin nojalla muodossa

y(t) = ceiσjt[v + t(A− iσjI)v)],
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missä (A − iσjI)v 6= 0. Jos nyt σj = 0, niin ratkaisufunktio y(t) = c(v +
tAv) on reaaliarvoinen, jolloin |y(t)| on rajoittamaton kaikilla vakion c 6= 0
arvoilla, kun t lähestyy ääretöntä. Jos taas σj 6= 0, niin mielivaltaisen pienille
y(0) 6= 0 ovat ratkaisun y(t) reaali- ja kompleksiosat rajoittamattomia, jolloin
tasapainopisteratkaisu x(t) = 0 on epästabiili. �

Todistuksessa riitti tutkia ainoastaan tasapainoratkaisun stabilisuutta. Katsotaan
syytä tähän tarkemmin seuraavassa huomautuksessa.

Huomautus 3.2.8. (i) Oletetaan ensin, että tasapainoratkaisu x(t) = 0 on
stabiili ja y(t) on yhtälön (3.4) ratkaisu. Olkoon z(t) saman yhtälön mikä ta-
hansa ratkaisu. Tällöin lineaarisuuden nojalla on myös w(t) = y(t) − z(t) yh-
tälön (3.4) ratkaisu. Siten jos tasapainoratkaisu x(t) = 0 on stabiili ja erotus
w(0) = y(0) − z(0) on pieni, on erotusratkaisu w(t) = y(t) − z(t) myös pieni.
Niinpä ratkaisu y(t) on stabiili.

(ii) Vastaavasti jos oletetaan, että tasapainoratkaisu x(t) = 0 on epästabiili, on ole-
massa ratkaisu q(t), joka on alussa pieni, mutta kasvaa suureksi, kun t lähestyy
ääretöntä. Koska z(t) = y(t) + q(t) on myös ratkaisu, niin ratkaisu y(t) on alus-
sa lähellä ratkaisua z(t) = 0, mutta hajaantuu muuttujan t kasvaessa. Tällöin
yhtälön (3.4) ratkaisu x = y(t) on epästabiili.

(iii) Jos yhtälössä (3.4) esiintyvän matriisin A kaikilla ominaisarvoilla on negatiivi-
nen reaaliosa, niin tällöin yhtälön (3.4) kaikki ratkaisut lähestyvät nollaa, kun t
lähestyy ääretöntä. Tämä on suora seuraus siitä, että |x(t)| ≤ Ke−αt|x(0)|. Täl-
löin siis ei ainoastaan tasapainoarvoratkaisu x(t) = 0 ole stabiili, vaan yhtälön
(3.4) kaikki ratkaisut myös lähestyvät sitä.

Edellisen lauseen perusteella on melko helppo tutkia DYS:n ratkaisun stabiili-
suutta. Erityisesti huomataan, että systeemin ratkaisuja ei tarvitse edes tietää. Tätä
havainnollistetaan alla olevan esimerkin avulla.

Esimerkki 3.2.9. Tutkitaan homogeenista systeemiä

ẋ =

−7 1 −6
10 −4 12
2 −3 2

x.

Systeemin matriisin ominaisarvot ovat 1
2
(−7± i

√
71) ja −2. Koska jokaisen ominais-

arvon reaaliosa on negatiivinen, on systeemin jokainen ratkaisu stabiili. Katsotaan
sitten muotoa

ẋ =

3 2 4
2 0 2
4 2 3

x

olevaa systeemiä. Tälle löytyy kaksi ominaisarvoa 8 ja −1, joista −1 on kaksinkertai-
nen. Mutta koska yksi näistä ominaisarvoista on positiivinen, ovat systeemin kaikki
ratkaisut epästabiileja. Tutkitaan viimeiseksi systeemiä

ẋ =

 2 −3 0
0 −6 −2
−6 0 −3

x.
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Systeemin matriisin ominaisarvot ovat 7 ja kaksinkertaisena 0. Kun katsotaan omi-
naisarvoa 0 vastaavia ominaisvektoreita, niin huomataan, että ne ovat aina muotoa
v = c(3, 2,−6), missä c ∈ R. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka 0 on kaksinkertai-
nen ominaisarvo, on tälle ominaisarvolle olemassa vain yksi lineaarisesti riippumaton
ominaisvektori. Siten systeemin kaikki ratkaisut ovat epästabiileja. /

Palataan vielä edelliseen huomautukseen. Huomatuksen 3.2.8 kohdan (iii) ominai-
suus osoittautuu hyvin tärkeäksi stabilisuustarkasteluissa. Myöhemmin tullaan huo-
maamaan, että tämä käsite on stabilisuutta paljon voimakkaampi. Määritellään vielä
tämän kappaleen loppuun asymptoottisen stabilisuuden käsite täsmällisesti.

Määritelmä 3.2.10. Yhtälön (3.3) ratkaisu x = y(t) on asymptoottisesti stabiili,
jos se on stabliili ja jos jokainen ratkaisu z(t), joka on alussa lähellä ratkaisua y(t),
lähestyy ratkaisua y(t), kun t lähestyy ääretöntä. Erityisesti tasapainopisteratkaisu
x(t) = x0 on asymptoottisesti stabiili, jos jokaiselle ratkaisulle z(t) pätee, että se
on alussa (t = 0) lähellä vektoria x0, kunnes se lopulta lähestyy vektoria x0, kun t
lähestyy ääretöntä.

Kuten normaalissa stabilisuustarkastelussa, myös asymptoottisessa stabilisuudes-
sa pätee yhteys DYS:in ratkaisun ja sen tasapainoratkaisujen välillä. Tähän liittyen
tehdään pieni huomautus tästä ominaisuudesta.

Huomautus 3.2.11. Minkä tahansa ratkaisun x = z(t) asymptoottinen stabili-
suus on ekvivalenttia tasapainoratkaisun x(t) = 0 asymptoottisuuden kanssa.

Tärkeää on kuitenkin huomata, että vaikka jonkin lineaarisen ja homogeenisen sys-
teemin ratkaisut olisivat stabiileja, se ei tarkoita, että ratkaisut olisivat myös asymp-
toottisesti stabiileja. Ratkaisun on todella lähestyttävä tasapainoratkaisua, jotta se
olisi asymtoottisesti stabiili. Tätä havainnollistaa seuraava esimerkki.

Esimerkki 3.2.12. Systeemin

ẋ =

(
0 −3
2 0

)
x.

ratkaisut ovat stabiileja, mutteivät asymptoottisesti. Systeemin matriisin ominaisar-
vot ovat ±i

√
6. Koska ominaisarvojen reaaliosat ovat nollia ja ominaisarvoa vastaavat

ominaisvektorit keskenään lineaarisesti riippumattomat, ovat systeemin kaikki ratkai-
sut stabiileja. Systeemin ratkaisut ovat muotoa

x(t) = c1

(
−
√

6 sin
√

6t

2 cos
√

6t

)
+ c2

(√
6 cos

√
6t

2 sin
√

6t

)
.

Tämä ratkaisu on kuitenkin jaksollinen, jaksolla 2π√
6
, jolloin mikään ratkaisu (tasapai-

noratkaisua x(t) = 0 lukuunottamatta) ei lähesty arvoa 0, kun t lähestyy ääretöntä.
Siten ratkaisut eivät ole asymptoottisesti stabiileja. /

3.3. Tasapainoratkaisujen asymptoottinen stabilisuus

Tässä kappaleessa tutkitaan epähomogeenista ja ei-lineaarista differentiaaliyhtä-
lösysteemiä, joskin epähomogeeniseen termiin otetaan mukaan rajoite, joka käy ilmi
alla. Tutkittava systeemi on muotoa

(3.8) ẋ = Ax + g(x),
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missä g(x) = (g1(x), g2(x)..., gn(x)) on erittäin pieni verrattuna vektoriin x. Erityi-
sesti funktion g(x) komponenteille

g1(x)

|x|
, ...,

gn(x)

|x|
,

missä siis |x| = max{|x1|, ..., |xn|} pätee, että ne ovat jatkuvia ja katoavat, kun x = 0.
Erityisesti on kiinnetettävä huomiota siihen, että funktio g on vektorin x funktio eikä
suoraan muuttujan t, kuten aiemmin epähomogeenisssa tilanteissa ollaan oletettu.

Huomautus 3.3.1. Lineaarisen epähomogeenisen yhtälön

ẋ = Ax + f(t)

jokaisen ratkaisun x(t) stabilisuus saadaan suoraan homogeenisen yhtälön ẋ = Ax
tasapainoratkaisun x(t) = 0 stabilisuudesta: Olkoon x0 tasapainopiste. Tehdään siirto
z = x− x0, jolloin saadaan

ż = ẋ = Ax + f = A(z + x0) + f = Az + Ax0 + f = Az,

sillä Ax0+f = 0, koska x0 on systeemin tasapainopiste. Vertaamalla yhtälön molempia
päitä saadaan homogeeninen yhtälö

ż = Az.

Muotoa (3.8) olevalle systeemille saadaan kuitenkin samankaltainen stabiilisuus-
lause kuin homogeenisessa lineaarisessa tapauksessa, tosin tässä tapauksessa tutkitaan
erityisesti systeemin tasapainoratkaisuja ja asymptoottista stabiilisuutta. Lisäksi täs-
sä tilanteessa tullaan huomaamaan, että joissakin tapauksissa pystytään hyödyntä-
mään vastaavaa homogeenista tilannetta, kuin taas joissakin tapauksissa ratkaisujen
asymptoottisesta stabiilisuudesta ei voida sanoa oikein mitään.

Lause 3.3.2 (Tasapainoratkaisujen stabilisuuslause). Olkoon

g(x)

|x|
vektoriarvoinen jatkuva funktio, joka häviää, kun x = 0. Tällöin

(i) yhtälön (3.8) tasapainoratkaisu x(t) = 0 on asymptoottisesti stabiili, jos ta-
sapainoratkaisu linearisoidusta yhtälöstä ẋ = Ax on asymptoottisesti stabiili.
Erityisesti yhtälön (3.8) tasapainoratkaisu x(t) = 0 on asymptoottisesti stabiili,
jos matriisin A kaikilla ominaisarvoilla on negatiivinen reaaliosa.

(ii) yhtälön (3.8) tasapainoratkaisu x(t) = 0 on epästabiili, jos ainakin yhdellä mat-
riisin A ominaisarvolla on positiivinen reaaliosa.

(iii) yhtälön (3.8) tasapainoratkaisun x(t) = 0 stabilisuutta ei voida määrittää ho-
mogeenisen yhtälön ẋ = Ax tasapainoratkaisun x(t) = 0 avulla, jos matriisin
A kaikilla ominaisarvoilla on ei-positiivinen reaaliosa ja ainakin yhdellä ominai-
sarvolla se on nolla.

Todistus. (i) Tämän kohdan todistamisessa hyödynnetään vektorin pituuden
ominaisuuksia. Lisäksi käytetään hyödyksi luvussa 2 esiteltyä muuttujan varioin-
tia, koska varioinnin avulla mikä tahansa ratkaisu saadaan suoraan yhtälöstä

x(t) = eAtx(0) +

∫ t

0

eA(t−s)g(x(s)) ds,
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missä alkuhetkeksi on valittu t0 = 0. Huomautetaan tähän väliin, että muut-
tujan variointi johdettiin muotoa ẋ = Ax + f(t) olevalle yhtälölle. Variointia
kuitenkin voidaan käyttää myös yhtälölle (3.8), koska funktiota g(x) voidaan
ajatella yhdistettynä funktiona h(t) = g(x(t)), missä siis funktio x(t) tiedetään
(eri funktio kuin ratkaistava funktio), jolloin funktio h(t) on hyvin määritelty.
Halutaan näyttää, että |x(t)| lähetyy nollaa, kun t lähestyy ääretöntä. Palau-
tetaan mieleen tilanne, jossa vakiokertoimisen neliömatriisin A kaikilla ominai-
sarvoilla on negatiivinen reaaliosa. Tällöin seurauksen 3.2.5 nojalla on olemassa
K > 0 ja α > 0 siten, että kaikille t ≥ 0

|eAtx(0)| ≤ Ke−αt|x(0)|

ja

|eA(t−s)g(x(s))| ≤ Ke−α(t−s)|g(x(s))|.
Koska oletuksen nojalla g(x)

|x| on jatkuva ja katoaa, kun x = 0, niin on olemassa

positiivinen vakio σ, jolle

|g(x)| ≤ α

2K
|x|, jos |x| ≤ σ.

Tällöin näiden epäyhtälöiden saattelemana saadaan variointiyhtälö, oletusten
|x(t)| ≤ σ ja 0 ≤ s ≤ t ollessa voimassa, muotoon

|x(t)| ≤ |eAtx(0)|+
∫ t

0

|eA(t−s)g(x(s))| ds

≤ Ke−αt|x(0)|+
∫ t

0

Ke−α(t−s)|g(x(s))| ds

≤ Ke−αt|x(0)|+ α

2

∫ t

0

e−α(t−s)|x(s)| ds.

Kerrotaan epäyhtälön molemmat puolet posiviitisella termillä eαt, jolloin saa-
daan

eαt|x(t)| ≤ K|x(0)|+ α

2

∫ t

0

eαs|x(s)| ds.

Merkitään yhtälössä z(t) = eαt|x(t)|, jolloin epäyhtälö yksinkertaistuu muotoon

z(t) ≤ K|x(0)|+ α

2

∫ t

0

z(s) ds.

Seuraavaksi tuntuisi luontevalta derivoida lauseketta, mutta tämä ei onnistu,
koska kyseessä on epäyhtälö ja derivaattaoperaattori ei takaa epäyhtälön suun-
nan säilymistä. Tämä ongelma pystytään kuitenkin ”piilottamaan”, kun määri-
tellään seuraavanlainen apufunktio

U(t) =
α

2

∫ t

0

z(s) ds.

Analyysin peruslauseen nojalla tämän derivaatta on

dU(t)

dt
=
α

2
z(t).
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Näistä saadaan muodostettua epäyhtälö, kun käytetään funktiolle z(t) raken-
nettua arviota

dU(t)

dt
≤ α

2
K|x(0)|+ α

2
U(t),

joka toisin kirjoitettuna on

dU(t)

dt
− α

2
U(t) ≤ α

2
K|x(0)|.

Kerrotaan epäyhtälön molemmat puolet positiiviarvoisella funktiolla e−
αt
2 . Saa-

daan

e−
αt
2
dU(t)

dt
− e−

αt
2
α

2
U(t) ≤ α

2
K|x(0)|e−

αt
2 .

Käyttämällä epäyhtälön vasempaan puoleen tulon derivoimiskaavaa nähdään,
että

d

dt
e−

αt
2 U(t) ≤ α

2
K|x(0)|e−

αt
2

ja lopuksi siirtämällä termejä ja käyttämällä uudestaan tulon derivointia, saa-
daan epäyhtälö muotoon

d

dt
e−

αt
2 (U(t) +K|x(0)|) ≤ 0.

Tästä seuraa, että kaikille t ≥ 0 on

e−
αt
2 (U(t) +K|x(0)|) ≤ U(0)︸︷︷︸

=0

+K|x(0)| = K|x(0)|,

jolloin kertomalla luvulla e
αt
2 , saadaan

U(t) ≤ −K|x(0)|+K|x(0)|e
αt
2 .

Palauttamalla nyt tilanne alkuperäiseen epäyhtälöön saadaan ratkaisun pituu-
den arvio muodossa

|x(t)| = e−αtz(t) ≤ e−αt(K|x|+ U(t))

≤ K|x(0)|e−
αt
2

(3.9)

aina kun alkuoletukset |x(t)| ≤ σ ja 0 ≤ s ≤ t ovat voimassa. Tällöin valitse-
malla

|x(0)| ≤ σ

K
,

takaa juuri johdettu epäyhtälö (3.9) sen, että |x(t)| ≤ σ pätee myös myöhemmil-
lä ajan hetkillä t. Siispä johdettu epäyhtälö pätee kaikilla t ≥ 0, kun |x(0)| ≤ σ

K
.

Edelleen epäyhtälöstä (3.9) huomataan, että |x(t)| ≤ K|x(0)| ja normi |x(t)|
lähestyy nollaa, kun t lähestyy ääretöntä. Siten yhtälön (3.8) tasapainoratkaisu
x(t) = 0 on asymptoottisesti stabiili.

(ii) Tämän kohdan todistaminen jo aiemmin rakennetuilla työkaluilla ei onnistu hel-
posti, joten tämän todistus joudutaan sivuuttamaan kokonaan.

(iii) Tämän kohdan todentamiseen katsotaan seuraavaa kahta systeemiä. Erityisesti
esimerkeistä tulisi huomata, että epälineaarinen termi g(x) määrittää tasapai-
noratkaisun x(t) = 0 stabilisuuden. Tutkitaan ensin systeemiä

dx

dt
= y − x(x2 + y2),

dy

dt
= −x− y(x2 + y2).
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Tätä systeemiä vastaava homogeeninen lineaarinen muoto on(dx
dt
dy
dt

)
=

(
0 1
−1 0

)(
x

y

)
.

Homogeenisen systeemin matriisin ominaisarvot ovat ±i. Seuraavaksi tutkitaan,
miten alkuperäinen epähomogeeninen systeemi käyttäytyy. Tehdään seuraavan-
lainen temppu. Kerrotaan ensimmäinen yhtälö muuttujalla x ja toinen vastaa-
vasti muuttujalla y. Lisätään nämä differentiaaliyhtälöt yhteen, jolloin saadaan
yhtälö

x
dx

dt
+ y

dy

dt
= −x2(x2 + y2)− y2(x2 + y2) = −(x2 + y2)2.

Toisaalta taas vastaavasti

x
dx

dt
+ y

dy

dt
=

1

2

d

dt
(x2 + y2),

jolloin yhdistämällä nämä yhtäsuuruudet derivaatalle on

d

dt
(x2 + y2) = −2(x2 + y2)2.

Merkitään h(t) = x(t)2 + y(t)2. Tällöin saadaan
d
dt
h(t) = −2h(t)2

d
dt

h(t)
h(t)2

= −2,

joka on separoituva differentiaaliyhtälö. Siten integroimalla ratkaisu on

x2(t) + y2(t) =
c

1 + 2ct
, c = x2(0) + y2(0).

Jos annetaan ajan t kulkea kohti ääretöntä, niin funktio x2(t) + y2(t) lähestyy
nollaa. Lisäksi huomataan, että x2(t) + y2(t) < x2(0) + y2(0) kaikilla t > 0.
Siten johtopäätöksenä saadaan, että tasapainoratkaisu x(t) = 0, y(t) = 0 on
asymptoottisesti stabiili.

Muutetaan tutkittua epälineaarista systeemiä sen verran, että parin termin
etumerkki vaihtuu. Tutkitaan systeemiä

dx

dt
= y + x(x2 + y2),

dy

dt
= −x+ y(x2 + y2).

Systeemin lineaarinen ja homogeeninen muoto on täysin sama kuin edellisellä
systeemillä, mutta yhtälö

d

dt
(x2 + y2) = 2(x2 + y2)2

poikkeaa etumerkin verran, jolloin

x2(t) + y2(t) =
c

1− 2ct
, c = x2(0) + y2(0).

Tällöin funktio x2(t) + y2(t), jolle c 6= 0, lähestyy nyt ääretöntä äärellisessä
ajassa. Tällöin tasapainoratkaisu x(t) = 0, y(t) = 0 on epästabiili. �

Juuri todistetun lauseen avulla huomataan, että yleensä on helppo määrittää sys-
teemin tasapainoratkaisujen asymptoottinen stabilisuus. Tästä seuraava esimerkki.
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Esimerkki 3.3.3. Olkoon x = (x1, x2, x3). Määritetään systeemin

ẋ =

−2 1 3
0 −6 −5
0 0 −1

x +

 9x22
7x53

x21 + x22


tasapainoratkaisun x(t) = (0, 0, 0) asymptoottinen stabilisuus. Systeemin epähomo-
geeninen termi (9x22, 7x

5
3, x

2
1 + x22) jaettuna termin pituudella on jatkuva ja katoaa

nollassa. Vastaavan homogeenisen systeemin matriisin ominaisarvot ovat −2,−6 ja
−1. Tällöin tasapainopiste x0 = (0, 0, 0) on asymptoottisesti stabiili. /

Edellisessä lauseessa tehtiin vahva oletus, että epähomogeeninen termi g(x) on
pieni. Tämä ehto on kuitenkin välttämätön, sillä yhtälöä (3.8) ei pystytä yleensä
ratkaisemaan eksplisiittisesti. Onneksi edellä olevissa tilanteissa, joissa vektori x oli
pieni, oli myös funktio g(x) pieni verrattuna termiin Ax. Tällöin pystyttiin tasapai-
noratkaisujen stabilisuutta arvioimaan yhtälön ẋ = Ax avulla.

Stabiilisuustyyppi pystytään myös määrittämään hieman yleisemmässä tapauk-
sessa, autonomiselle yhtälölle ẋ = f(x). Tässä tapauksessa voidaan hyödyntää pientä
algoritmia, jossa sovelletaan edellistä tulosta. Mutta ennen tämän algoritmin raken-
tamista on esitettävä vielä yksi lemma, jonka avulla pystytään yleisempi tilanne pa-
lauttamaan yhtälön (3.8) kaltaiseen muotoon.

Lemma 3.3.4. Olkoon f(x) kaksi kertaa jatkuvasti differentoituva jokaisen muut-
tujan x1, ..., xn suhteen. Tällöin funktio f(x0 + z) voidaan kirjoittaa muodossa

(3.10) f(x0 + z) = f(x0) + Az + g(z),

missä g(z)
|z| on jatkuva funktio, joka häviää, kun z = 0.

Todistus. Taylorin sarjakehitelmän avulla voidaan funktion f(x0 + z) jokainen
komponentti fj(x

0 + z) kirjoittaa muodossa

fj(x
0 + z) = fj(x

0) +
∂fj(x

0)

∂x1
z1 + . . .+

∂fj(x
0)

∂xn
zn + gj(z),

missä
gj(z)

|z| on jatkuva muuttujan z funktio, joka katoaa, kun z = 0. Merkitään, että

A =


∂f1(x0)
∂x1

· · · ∂f1(x0)
∂xn

...
. . .

...
∂fn(x0)
∂x1

· · · ∂fj(x
0)

∂xn

 ja g(z) =

g1(z)
...

gn(z)

 ,

jolloin yhdistämällä nämä, saadaan haluttu muoto

f(x0 + z) = f(x0) + Az + g(z),

missä g(z)
|z| on jatkuva funktio, joka häviää, kun z = 0. �

Tästä voidaan stabilisuustuloksen 3.3.2 ja juuri todistetun lemman avulla rakentaa
algoritmi, joka kertoo, onko autonomisen yhtälön

(3.11) ẋ = f(x),

missä funktio f on kaksi kertaa jatkuvasti differentoituva jokaisen muuttujan x1, ..., xn
suhteen, tasapainoratkaisu x(t) = x0 stabiili vai epästabiili.
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Stabilisuusalgoritmi

(1) Merkitään z = x− x0.
(2) Kirjoitetaan funktio f(x0 + z) muodossa Az + g(z).
(3) Määritetään matriisin A ominaisarvot ja käytetään stabilisuuslausetta.

(a) Jos kaikilla ominaisarvoilla on negatiivinen reaaliosa on ratkaisu asymptoot-
tisesti stabiili.

(b) Jos yhdellä ominaisarvolla on positiivinen reaaliosa, niin ratkaisu on epästa-
biili.

(c) Muutoin stabilisuutta ei voida määrittää tällä algoritmilla.

Tutkitaan algoritmia hyödyntäen, ovatko seuraavan systeemin tasapainoratkaisut
stabiileja vai epästabiileja.

Esimerkki 3.3.5. Valitaan tutkittavaksi systeemiksi seuraava autonominen dif-
ferentiaaliyhtälöryhmä

ẋ = x2 + y2 − 1

ẏ = 2xy
.

Tämän systeemin tasapainopisteet ovat (0,−1), (0, 1), (1, 0) ja (−1, 0). Määritetään
jokaisen tasapainopisteen stabilisuustyyppi. Valitaan ensin tutkittavaksi pisteeksi ta-
sapainopiste (0, 1). Muutetaan tämä autonominen yhtälö lineaariseen muotoon muut-
tujanvaihdolla, kuten stabilisuusalgoritmissa on esitetty. Olkoon u = x ja v = y + 1.
Tällöin tutkittava systeemi muuttuu muotoon

u̇ = u2 + (v − 1)2 − 1

v̇ = 2u(v − 1),

jota muokkaamalla saadaan systeemi kirjoitettua muodossa

u̇ = −2v + u2 + v2

v̇ = −2u+ 2uv.

Tästä tutumpi matriisimuotoinen yhtälö on(
u̇

v̇

)
=

(
0 −2
−2 0

)(
u

v

)
+

(
u2 + v2

2uv

)
.

Erityisesti yhtälön epähomogeeninen termi jaettuna termin pituudella toteuttaa jat-
kuvuusehdon ja katoaa origossa. Senpä vuoksi voidaan hyödyntää tasapainoratkaisui-
den stabilisuuslausetta. Nyt riittää tarkastella pelkästään matriisia(

0 −2
−2 0

)
ja sen ominaisarvoja. Matriisin ominaisarvot ovat −2 ja 2, jolloin stabilisuuslauseen
nojalla tasapainoratkaisu on epästabiili. Tutkitaan seuraavaksi tasapainoratkaisua
(−1, 0). Tehdään jälleen muuttujanvaihto. Olkoon u = x+1 ja y = v. Tällöin systeemi
muuttuu muotoon

u̇ = (u− 1)2 + v2

v̇ = 2(u− 1)v,
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josta matriisimuoto on(
u̇

v̇

)
=

(
−2 0
0 −2

)(
u

v

)
+

(
u2 + v2

2uv

)
.

Edelleen epähomogeeninen termi toteuttaa tarvittavat ehdot, jolloin tasapainorat-
kaisujen stabilisuuslausetta voidaan käyttää. Tutkimalla pelkän neliömatriisin omi-
naisarvoja saadaan, että tasapainoratkaisu on asymptoottisesti stabiili, sillä −2 on
neliömatriisin karakteristisen polynomin kaksinkertainen nollakohta. Vastaavaan ta-
paan voidaan määrittää loppujen tasapainopisteiden stabilisuus ja huomataan, että
molemmat pisteistä (0, 1) ja (1, 0) ovat systeemin epästabiileja ratkaisuja. /





LUKU 4

DYS:n geometrinen tulkinta

4.1. Johdanto

Tässä luvussa tarkastellaan hieman lineaaristen systeemien geometrista näkökul-
maa ja määritellään muutama uusi käsite sekä todistetaan pieni lause. Havainnollis-
tamisen ja yksinkertaisuuden vuoksi luvussa kuitenkin rajoitutaan vain homogeeni-
seen tapaukseen ja kaksiulotteiseen avaruuteen. Toisin sanoen tutkitaan lineaarisen
systeemin

(4.1) ẋ = Ax,

missä x = (x, y) ∈ R2 ja A on 2 × 2 matriisi, ratkaisukäyriä x = x(t) ja y = y(t).
Erityisesti on huomattava, että jokainen yhtälön (4.1) ratkaisu x(t) ja y(t) määrittelee
kolmiulotteiseen avaruuteen käyrän, jonka piste on muotoa (t, x, y).

Esimerkki 4.1.1. Systeemin

dx

dt
= −y, dy

dt
= x

eräät ratkaisufunktiot ovat x(t) = cos t ja y(t) = sin t, sillä dx
dt

= d cos t
dt

= − sin t

ja dy
dt

= d sin t
dt

= cos t. Nämä ratkaisut muodostavat kierreruuvikuvion avaruuteen
(t, x, y). Katso kuva 4.1. /

Kuva 4.1. Ratkaisufunktiot x(t) = cos t ja y(t) = sin t kuvattuna
avaruuteen (t, x, y).

Kaksiulotteisten systeemien ratkaisuja voitaisiin tutkia avaruudessa (t, x, y), mut-
ta huomataan, että on olemassa myös yksinkertaisempi ja havainnollistavampi tapa
kuvata systeemin ratkaisuja. Havaitaan, että systeemin (4.1) jokainen ratkaisu x(t)
ja y(t) muodostaa käyrän xy-tasoon rajoitetulla välillä t1 ≤ t ≤ t2. Toisin sanoen,
kun muuttuja t menee arvosta t1 arvoon t2, niin pistejoukko (x(t), y(t)) määrittelee
käyrän xy-tasoon. Tätä muodostuvaa käyrää kutsutaan radaksi ja eri ratkaisuista
tulevien ratojen joukkoa kutsutaan systeemin (4.1) ratkaisujen tasokuvaksi.

Esimerkki 4.1.2. Edellisen esimerkin 4.1.1
dx

dt
= −y, dy

dt
= x

39



40 4. DYS:N GEOMETRINEN TULKINTA

ratkaisufunktioiden x(t) = cos t ja y(t) = sin t pistejoukko (cos t, sin t) muodostaa
yksikköympyrän x2 + y2 = 1 systeemin radaksi, kun 0 ≤ t ≤ 2π. Erityisesti, kun
muuttuja t käy nollasta äärettömään, kierretään tämä ympyrä äärettömän monta
kertaa. Systeemin tasokuvaksi taas saadaan ratajoukko (a cos t, a sin t), missä a > 0,
joka on erisäteisten origokeskeisten ympyröiden joukko. /

Katsotaan vielä yksi esimerkki hieman monimutkaisemmasta tilanteesta ja tutki-
taan, kuinka helposti siinä saadaan selville tasokuva.

Esimerkki 4.1.3. Tutkitaan vaimennettua harmonista liikettä kuvaavaa liikeyh-
tälöä z′′ + 2z′ + 2z = 0. Tämä on systeemimuodossa esitettynä

dx

dt
= y,

dy

dt
= −2x− 2y,

josta systeemiä kuvaava matriisi A on muotoa

A =

(
0 1
−2 −2

)
.

Matriisin ominaisarvot ovat −1± i, jolloin ratkaisut ovat muotoa

x(t) = e−t(a cos t+ b sin t), y(t) = e−t(−a sin t+ b cos t).

Tässä muodossa ei ratkaisusta pystytä suoraan sanomaan oikein mitään, mutta kun
käytetään apuna napakoordinaatteja, saadaan ratkaisu muutettua muotoon

x(t) = r cos θ = ce−t cos(t− α), y(t) = r sin θ = e−t sin(t− α),

missä

c =
√
a2 + b2 ja α = arctan( b

a
).

Kun ratkaisuista eliminoidaan muuttuja t pois, saadaan ratkaisu

r = ce−(θ−α),

joka kertoo ratojen olevan joukko spiraaleja. /

Tästä esimerkistä nähtiin, että ratkaisun saattaminen sopivaan muotoon vaati jo
enemmän työtä, vaikka systeemi itsessään oli aika yksinkertainen. Seuraavassa kappa-
leessa tullaan huomaamaan, että ratkaisujen selvittäminen onnistuu helposti tietyissä
tapauksissa ja että ratkaisu on aina spiraalinen tiettyä muotoa oleville matriiseille A.

4.2. Yleisimmät radat tietyille tapauksille

Tasokuvien ja ratojen rakentaminen ja tulkitseminen ei kuitenkaan ole mielival-
taisille matriiseille A täysin yksinkertaista. Toisaalta taas joissakin tapauksissa mat-
riisin A alkioista riippuen ratkaisufunktioiden radat tulevat olemaan aina tietyn mal-
lisia, kuten ellipisejä tai spiraaleja. Toisin sanoen jos matriisin A alkiot ovat tiettyä
muotoa, niin systeemin ratkaisun tasokuvat tulevat myös olemaan tietyn muotoisia.
Kierretään alkuperäinen systeemi (4.1) ja siirrytään tutkimaan systeemiä

(4.2) ẋ = Bx,
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missä matriisi B on muotoa B = P−1AP. Tässä matriisi P on matriisin A normite-
tuista ominaisvektoreista koottu kääntyvä kannanvaihtomatriisi. Tämän kannanvaih-
don seurauksena alkuperäisen systeemin tasokuvat saadaan koordinaatiston muun-
noksella x = Py. Erityisesti nyt, kun kierretään alkuperäinen systeemi, pystytään
tutkimaan seuraavia standardoituja matriisin B muotoja.

B =

(
λ 0
0 µ

)
, B =

(
λ 1
0 λ

)
tai B =

(
a −b
b a

)
,

missä λ, µ, a ja b ovat reaalilukuja. Mainittakoon, että vastaavien matriisimuotojen
systeemien fundamentaalit matriisiratkaisut järjestyksessään ovat muotoa

X(t) =

(
eλt 0
0 eµt

)
, X(t) = eλt

(
1 t
0 1

)
tai X(t) = eat

(
cos(bt) − sin(bt)
sin(bt) cos(bt)

)
.

Lähdetään näiden oletusten valossa tutkimaan systeemin (4.2) ratoja edellä maini-
tuille matriisiin B muodoille. Seuraava jaottelu perustuu ratkaisujen topologisiin omi-
naisuuksiin ja geometrisiin muotoihin.

Tapaus 1:

B =

(
λ 0
0 µ

)
, λ < 0 < µ.

Systeemin (4.2) tasokuva on havainnollistettu kuvassa 4.2. Tässä tapauksessa sano-

Kuva 4.2. Tapauksen 1 tasokuva. Ratojen joukko koostuu kahdeksas-
ta käyrästä.

taan, että systeemillä on satula origossa. Erityisesti on huomattava, että kun mat-
riisilla A on kaksi reaaliarvoista erimerkkistä ominaisarvoa, niin systeemin (4.1) ta-
sokuva on lineaarisesti yhtäläinen systeemin (4.2) tasokuvan kanssa ja se on täysin
samaa muotoa kuin kuvassa 4.2. Neljää nollasta eroavaa ratkaisua, jotka lähestyvät
tasapainopistettä origossa, kun t lähestyy ääretöntä, kutsutaan systeemin erottajiksi
(engl. separatrix). Jos λ > 0 > µ, niin kuvassa 4.2 esiintyvät nuolet kääntyvät toiseen
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suuntaan. Tapauksessa 1 havaitaan ratkaisufunktioiden olevan epästabiileja lauseen
3.2.7 nojalla, sillä matriisin B ominaisarvot λ ja µ ovat erimerkkiset.

Tapaus 2:

B =

(
λ 0
0 µ

)
, λ ≤ µ < 0 tai B =

(
λ 1
0 λ

)
, λ < 0.

Systeemin (4.2) tasokuvia on havainnollistettu kuvassa 4.3. Näissä tapauksissa origo

Kuva 4.3. Tapauksen 2 tasokuvat. Keskellä tapauksessa λ < µ ja
oikealla tapauksessa λ < 0 origo on stabiili solmu. Vasemmalla, kun
λ = µ, puhutaan stabiilin lisäksi varsinaisesta solmusta.

on systeemin stabiili solmu. Erityisesti kun λ = µ, niin solmua kutsutaan varsinai-
seksi solmuksi. Lisäksi on huomattava, että kun matriisilla A on kaksi reaaliarvoista
samanmerkkistä ominaisarvoa, niin systeemin (4.1) tasokuva on lineaarisesti yhtäläi-
nen systeemin (4.2) tasokuvan kanssa. Tapauksissa, joissa λ ≥ µ > 0 tai λ > 0, niin
kuvassa olevien nuolien suunta vaihtuu. Solmukohdan ja ratkaisukäyrien stabilisuus
voidaan määrittää ominaisarvojen avulla käyttäen lausetta 3.2.7: Jos λ ≥ µ > 0 on
solmu epästabiili ja jos λ ≤ µ < 0 on solmu stabiili.

Tapaus 3:

B =

(
a −b
b a

)
, a < 0.

Systeemin (4.2) tasokuvia on havainnollistettu kuvassa 4.4, jossa ratojen havaitaan
olevan spiraaleja. Tässä tapauksessa sanotaan, että systeemillä on keskus origossa.
Lisäksi huomataan, että kun matriisilla A on kaksi kompleksista ominaisarvoa, joil-
la on nollasta eroava reaaliosa, niin systeemin (4.1) tasokuva on lineaarisesti yhtä-
läinen systeemin (4.2) tasokuvan kanssa. Havaintaan myös, että radat eivät lähesty
origoa tangenttisuoria pitkin, sillä kulma θ(t), joka on x-akselin ja vektorin x(t) vä-
linen kulma, lähestyy ääretöntä ja ||x(t)|| lähestyy nollaa, kun t lähestyy ääretöntä.
Huomautetaan vielä, että jos a > 0, niin kuvassa olevien nuolien suunta vaihtuu.

Tapaus 4:

B =

(
0 −b
b 0

)
.

Systeemin (4.2) tasokuvia on havainnollistettu kuvassa 4.5. Tässä tapauksessa sys-
teemin sanotaan olevan origokeskeinen ja ratojen olevan ympyröitä. Huomataan, et-
tä kun matriisilla A on kaksi täysin kompleksista ominaisarvoa, niin systeemin (4.1)
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Kuva 4.4. Tapauksen 3 tasokuvat. Vasemmalla tapauksessa b > 0 spi-
raali kiertää vastapäivään ja oikealla tapauksessa b < 0 spiraali kiertää
myötäpäivään.

Kuva 4.5. Tapauksen 4 tasokuvat. Vasemmalla tapauksessa b > 0 ym-
pyröitä kierretään vastapäivään ja oikealla tapauksessa b < 0 ympyröitä
kierretään myötäpäivään.

tasokuva on lineaarisesti yhtäläinen systeemin (4.2) tasokuvan kanssa. Tosin tässä ta-
pauksessa ratojen muoto saattaa muuttua ellipsiksi, sillä yhtälön (4.1) ratkaisut x(t)
toteuttavat ehdon m ≤ ||x(t)|| ≤ M kaikille t ∈ R; m,M ∈ R+, m < M ja kuvassa
oletetaan, että ||x(t)|| = vakio.

Seuraavaksi nivotaan juuri esitetyt havainnot ja nimeämiset yhteen pakettiin.

Määritelmä 4.2.1. Homogeenisella lineaarisella systeemillä (4.1) sanotaan ole-
van satula, solmu, keskus tai origokeskeisyys, jos matriisin A ominaisarvot (2 kpl)
ovat reaalisia ja erimerkkisiä, reaalisia ja samanmerkkisiä, kompleksisia tai puhtaasti
kompleksisia eli reaaliosa on nolla.

Solmujen ja keskuksien stabilisuuksien avulla voidaan vielä erikseen määritellä
pari uutta käsitettä, joihin saattaa joissakin tapauksissa törmätä.

Määritelmä 4.2.2. Systeemin (4.1) stabiilia solmua tai keskusta kutsutaan nie-
luksi ja epästabiilia solmua tai keskusta kutsutaan lähteeksi.
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Systeemin ratkaisuiden radan tyyppi saadaan määritettyä myös suoraan matriisin
A determinantin ja lävistäjäalkoioiden summan avulla. Tästä kertoo alla oleva lause.

Lause 4.2.3. Olkoon trA = a11 + a22 eli matriisin A diagonaalialkioiden summa.
Tällöin homogeenisella lineaarisella systeemillä (4.1) on

(i) satula origossa, jos det A < 0.
(ii) solmu origossa, jos det A > 0 ja (trA)2 − 4 det A ≥ 0, ((trA)2 ≥ 4| det A| >

0, trA 6= 0). Erityisesti nielu on stabiili, jos trA < 0 ja epästabiili, jos trA > 0.
(iii) keskus origossa, jos det A > 0 ja (trA)2 − 4 det A < 0. Erityisesti keskus on

stabiili, jos trA < 0 ja epästabiili, jos trA < 0.
(iv) origokeskeisyys, jos det A > 0 ja trA = 0.

Todistus. Matriisin A ominaisarvot saadan suoraan laskettua ratkaisukaavasta

λ =
trA±

√
(trA)2 − 4 det A

2
.

Tällöin

1. jos det A < 0, niin matriisilla A on kaksi reaalista erimerkkistä ominaisarvoa.
2. jos det A > 0 ja (trA)2 − 4 det A ≥ 0, niin matriisilla A on kaksi reaalista saman-

merkkistä ominaisarvoa. Merkki on sama kuin summalla trA.
3. jos det A > 0 ja (trA)2 − 4 det A < 0, niin matriisilla A on kaksi kompleksista

ratkaisua.
4. jos det A > 0 ja trA = 0, niin ratkaisut ovat puhtaasti kompleksisia.

�

Käytetään edellistä lausetta todentamaan seuraavan systeemin ratkaisun tasoku-
va.

Esimerkki 4.2.4. Tutkitaan lineaarista systeemiä

ẋ =

(
1 −3
−3 1

)
x.

Tälle systeemin matriisille on determinantti −8 ja lävistäjäalkioiden summa 2, jolloin
systeemillä on satula origossa. Systeemin tasokuva löytyy kuvasta 4.6. Kuvasta huo-
mataan, että teorian mukaisesti radat noudattavat tapausta 1, mutta ratkaisut ovat
kiertyneet 45 astetta vastapäivään. Jos vielä tutkitaan systeemin matriisin ominai-
sarvoja 4 ja −2, niin ratkaisut ovat epästabiileja lauseen 3.2.7 nojalla. Tämä huomio
tukee myös systeemistä rakennettua tasokuvaa. /

Edellisen määritelmän ja lauseen avulla pystytään rakentamaan seuraava kaavio,
joka jaottelee karkeasti ratkaisut, joilla on samat kvalitatiiviset ominaisuudet, kolmeen
osaan. Kuvajaa kutsutaan nimellä kahtiajakodiagrammi (engl. bifurcation diagram).
Erityisesti on huomattava, että solmuja ja keskusta ei voida tämän kaavion avulla
erottaa kuin stabiilissa tilanteessa.
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Kuva 4.6. Esimerkin 4.2.4 tasokuva. Ratojen joukko vastaa täysin
tapausta 1, mutta kuva on kiertynyt vastapäivään.

Kuva 4.7. Lineaarisen systeemin kahtiajakodiagrammi. Vaaka-akse-
lilla on matriisin A diagonaalialkioiden summa ja pystyakselilla deter-
minantti.





LUKU 5

Sodan matematiikkaa

Tässä luvussa katsotaan hieman, kuinka matematiikan avulla voidaan mallintaa
kahden valtion välistä suhdetta, sotaan vieviä tapahtumia ja sodan tapahtumia. Eri-
tyisesti huomataan, kuinka mallinnuksessa käytetään hyödyksi differentiaaliyhtälö-
systeemejä ja stabilisuutta. Luvuissa esiintyvät mallit perustuvat L. F. Richardsonin
konfliktiteoriaan [2] ja F. W. Lanchesterin neliölakiin [2] ja [12].

5.1. Konfliktiteoria

Tässä kappalessa esitetään matemaattinen malli, joka pyrkii kuvaamaan kahden
valtion välistä suhdetta tilanteessa, jossa valtiot määrätietoisesti puolustautuvat mah-
dollista toisen valtion hyökkäystä vastaan. Tämä malli ei pyri ottamaan matemaat-
tista kantaa poliittisiin suuntauksiin tai ennustamaan päivämäärää, jolloin seuraava
sota syttyy, vaan tämä malli pyrkii kuvaamaan, mitä ihmiset tekevät, jos he lakkaavat
ajattelemasta. Tähän liittyen Richardson itse kirjoittaa [2, s. 398]:

“Why are so many nations reluctantly but steadily increasing their
armaments as if they were mechanically compelled to do so? Because,
I say, they follow their traditions which are fixtures and their ins-
tincts which are mechanical; and because they have not yet made
a suffiently strenuous intellectual and moral effort to control the si-
tuation. The process described by the ensuing equations is not to
be thought of as inevitable. It is what would occur if instinct and
tradition were allowed to act uncontrolled.”

Näiden sanojen saattelemana aloitetaan mallin varsinainen rakentaminen. Tutkitaan
kahta valtiota, joiden nimet ovat Täämaa ja Tuomaa. Merkitään Täämaan sotakykyä
ja sotavoimia funktiolla x = x(t) ja vastaavasti Tuomaan y = y(t), t ≥ 0. Tällöin
jos tutkitaan funktion x(t) muutosnopeutta, niin huomataan, että sen on riiputtava
Tuomaan sotavalmiudesta y(t) ja ”vihasta”, jota Täämaalla on Tuomaata kohtaan.
Yksinkertaisuuden vuoksi merkitään näitä termejä ky(t) ja g, missä k ja g ovat po-
sitiivisia lukuja. Nämä molemmat termit vaikuttavat kasvavasti funktioon x. Tätä
kasvavuutta kuitenkin rajoittavat sotavalmiuksien kustannukset, joita merkitään ter-
millä −αx, missä α on positiivinen vakio. Kun rakennetaan vastaava yhtälö funktion
y(t) muutosnopeudelle, saadaan differentiaaliyhtälösysteemi

dx

dt
= ky − αx+ g

dy

dt
= lx− βy + h,

missä k, h, l, g, α, β ovat positiivisia vakioita ja jonka ratkaisut ovat esitetyt funktiot
x = x(t) ja y = y(t).

47
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Satojen vuosien ajan on ollut kiistoja siitä, mikä on todella se tekijä, joka johtaa
sotaan. Jotkut tahot ovat olleet sitä mieltä, että syynä ovat pelkästään sotavoimat.
Perusteluna on se, että kun jokin valtio kasvattaa sotavoimiaan, niin muut valtiot tie-
dostavat voimaa ja tuntevat pelkoa. Toiset tahot taas ovat väittäneet, että kunnianhi-
mo ja idealogiat, nationalliset voimat, ovat sodan sytyttäjiä, ja sotavoimat ovat vain
suuntauksien oireita. Systeemi (5.1) ottaa nämä molemmat lähtökohdat huomioon.
Jos sodan syttymissyynä ovat kasvavat sotavoimat, ovat yhtälöparissa (5.1) muuttu-
jat g ja h pieniä verrattuna kertoimiin k ja l. Jos taas nationaliset voimat ovat sodan
syttymissyy, niin muuttujat g ja h ovat suuria verrattuna kertoimiin k ja l.

Tutkitaan ensimmäisenä tapausta, jossa muuttujat g ja h ovat molemmat nollia.
Tällöin piste (0, 0) on systeemin (5.1) tasapainopiste. Tämän seurauksena jos x, y, g
ja h ovat kaikki nollaa hetkellä t = t0, niin ovat funktiot x(t) ja y(t) nollaa kaikilla
t ≥ t0. Käytännössä tämä ideaalitilanne tarkoittaa pysyvää rauhaa, aseistariisumista
ja tyytyväisyyttä toisen valtion toimintatapaan. Kyseinen tila on vallinnut esimerkiksi
Yhdysvaltojen ja Kanadan rajalla vuodesta 1817 ja Ruotsin ja Norjan rajalla toisen
maailmansodan jälkeen.

Systeemin (5.1) tarkempi tarkastelu kuitenkin viittaa siihen, että molemminpuo-
leinen aseistariisunta ilman tyytyväisyyttä ei ole pysyvä tila. Senpä vuoksi siirrytään
seuraavaksi tapaukseen, jossa g, h > 0 ja funktiot x(t) ja y(t) katoavat samanaikaises-
ti jollakin ajanhetkellä t = t0. Kyseisellä hetkellä on dx

dt
= g ja dy

dt
= h, jolloin funktiot

x(t) ja y(t) eivät pysy nollassa, koska muuttujat g ja h olivat positiivisia vakioita.
Käytännössä tässä tilanteessa molemmat valtiot aseistautuvat uudelleen.

Edellisissä tapauksissa molemmat valtiot tekevät yhtäaikaisesti jotain, mutta on
olemassa myös yksipuolista aseistariisuntaa. Esimerkkinä tästä Versaillesin sopimus,
joka pakotti Saksan laskemaan joukkojaan 100 000 sotilaaseen, joka oli huomattavasti
vähemmän kuin naapurivaltioilla. Tämän seurauksena myöhemmin vuosina 1933-1936
Saksan oli pakko kasvattaa sotavoimiaan. Tässä mallissa tilannetta voidaan kuvata
yksinkertaisesti seuraavalla tavalla: Merkitään yksipuolista aseistariisuntaa siten, että
funktio y = 0 jonkin tietyn aikavälin yli ja l, h > 0. Kyseisellä aikavälillä dy

dt
= lx+ h.

Tästä huomataan, että funktio y ei voi pysyä nollassa, koska molemmat vakiot h
ja l ovat positiivisia, jolloin aseistariisumisen jälkeen seuraa välittömästi uudelleen
aseistautuminen.

Tutkitaan viimeisenä tapaus, jossa molemmat valtiot kilpailevat sotavoimillaan,
jolloin vain sotavalmiustermit ky ja lx vallitsevat. Tällöin systeemi (5.1) muuttuu
muotoon

dx

dt
= ky

dy

dt
= lx.

Tämän systeemin ratkaisut ovat

x(t) = Ae
√
kl t +Be−

√
kl t ja y(t) =

√
l

k
[Ae

√
kl t −Be−

√
kl t].

Erityisesti jos vakio A on positiivinen, niin ratkaisut x(t) ja y(t) lähestyvät ääretöntä,
kun muuttuja t lähestyy ääretöntä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kahden valtion
välillä on sotatila.
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Palataan näistä erikoistapauksista alkuperäiseen systeemiin (5.1), jossa mallin-
nettiin Täämaan ja Tuomaan välistä suhdetta. Oletetaan, että αβ − kl 6= 0, jolloin
kyseisellä systeemillä on täsmälleen yksi tasapainopiste. Tämän pisteen koordinaatit
ovat

x0 =
kh+ βg

αβ − kl
ja y0 =

lg + αh

αβ − kl
.

Koska tämän tasapainopisteen stabiilisuus kertoo, millainen suhde Täämaalla ja
Tuomaalla on tulevaisuudessa, niin on määritettävä, onko tämä tasapainopiste stabiili
vai epästabiili. Kirjoitetaan yhtälöpari (5.1) matriisimuodossa, jolloin saadaan

(5.1) u̇ = Au + f,

missä

u(t) =

(
x(t)

y(t)

)
, f =

(
g

h

)
ja A =

(
−α k
l −β

)
.

Lisäksi jos Au0 + f = 0, tasapainopisteelle merkitään

u0 =

(
x0
y0

)
.

Ratkaistaan näillä merkinnöillä aiemmin lasketun tasapainopisteen stabiilisuus.
Käytetään hyödyksi luvussa 3 esitettyä autonomisen systeemin stabilisuusalgoritmia.
Merkitään z = u− u0. Tällöin saadaan

ż = u̇ = Au + f = A(u0 + z) + f = Az + Au0 + f︸ ︷︷ ︸
=0

= Az.

Tarkasteltava systeemi muuttui homogeeniseksi systeemiksi, jolloin systeemin u̇ =
Au + f tasapainoratkaisu u = u0 on stabiili, jos ja vain jos z = 0 on systeemin ż =
Az stabiiliratkaisu. Jotta voidaan määrittää, onko z = 0 stabiili tasapainopiste, on
laskettava matriisin A ominaisarvot. Matriisia A vastaava karakteristinen polynomi
on muotoa

p(λ) = λ2 + (α + β)λ+ αβ − kl.
Tämän polynomin nollakohdat saadaan 2. asteen yhtälön ratkaisukaavasta, jolloin
matriisin A ominaisarvot ovat

λ =
−(α + β)±

√
(α + β)2 − 4(αβ − kl)

2
=
−(α + β)±

√
(α− β)2 + 4kl

2
.

Koska muuttujat α, β, k ja l ovat positiivisia lukuja, ovat ominaisarvot aina reaalisia
ja erisuurta kuin nolla. Lisäksi huomataan, että molemmat ominaisarvot ovat nega-
tiivisia jos αβ − kl > 0 ja toinen ominaisarvoista on positiivinen, jos αβ − kl < 0.
Tällöin homogeenisen systeemin stabilisuuslauseen nojalla tasapainoratkaisu z = 0
ja erityisesti tasapainoratkaisu (x0, y0) on stabiili, jos αβ − kl > 0 ja epästabiili, jos
αβ − kl < 0.

Tämä ei vielä kerro konkreettisesta tilanteesta mitään, koska muuttujien k, h, l, g,
α ja β tiedetään olevan vain jotain positiivisia vakioita. Muuttujien g ja h mittaami-
nen on käytännössä mahdotonta, mutta muuttujia k, l, α ja β pystytään uskottavalla
tavalla arvioimaan. Mainittakoon, että näiden muuttujien yksikkö on ajan yksikön
käänteisluku ja erityisesti fysiikassa muuttujista α ja β käytetään nimitystä relak-
saatioaika. Jos on y = g = 0, on funktio x(t) muotoa x(t) = e−α(t−t0)x(t0), jolloin
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x(t0+α−1) = x(t0)
e

. Tällöin muuttuja α−1 kuvaa aikaa, jota Täämaa tarvitsee laskeak-
seen sotavoimiaan arvoon 2.718, jos muilla mailla ei ole sotavoimia ja muut valtiot
eivät tunne vihaa Täämaata kohtaan. Richardson itse arvioi muuttujan α−1 kuvaa-
van Täämaan hallituksen elinikää ja esimerkiksi Isolla-Britannialla olisi α = 0.2, sillä
Britannian parlamentti valitaan viideksi vuodeksi.

Muuttujien k ja l arvioimista varten tutkitaan keksittyä tapausta, jossa g = 0 ja
y = y1 kiinnitetty, jolloin dy

dt
= ky1 − αx. Kun x = 0, niin

1

k
=
y1
dx
dt

.

Tällöin termi 1
k

kuvaa aikaa, jota Täämaa tarvitsee Tuomaan kiinniottamiseen sota-
voimien suuruudessa edellyttäen, että Tuomaa ei kasvata omia sotavoimiaan, valtioi-
den välillä ei ole vihaa ja sotavoimien kustannukset eivät hidasta Täämaata.

Esimerkkinä tähän tilanteeseen palataan Saksaan ja Versaillesin sopimuksen ai-
kaan. Saksan armeija oli pakottettu kutistettavaksi lähes olemattomiin, mutta vuosi-
na 1933-1936 Saksa nosti sotilasvoimansa lähes samalle tasolle kuin naapurivaltioilla.
Oletetaan Saksan tapauksessa, että hidastava termi α on lähes yhtä suuri kuin termi
g, jolloin arvioidaan muuttujan k olevan Saksalle 0.3 vuotta−1. Koska muuttujan k
huomataan olevan suoraan verrannollinen valtion teollisuuteen, niin valtiolla, jonka
muuttujan k arvo 0.15, on teollisuutta vain puolet Saksan kapasiteetista. Vastaavasti
valtiolla, jolla on kolminkertainen teollinen voima verrattuna Saksaan, on muuttuja
k = 0.9.

Esimerkki 5.1.1. Kokeillaan systeemin (5.1) toimivuutta Euroopan asevaruste-
luun vuosina 1909-1914. Lähtötilanteessa Britannia ja Italia eivät olleet liitossa ke-
nenkään kanssa, vaan liittolaiset muodostivat Ranska ja Venäjä ja toisella puolella
Saksa ja Itävalta-Unkari. Koska nämä kaksi liittoumaa ovat suurin piirtein saman-
kokoisia ja Saksaan verrattuna kolminkertaisia, on k = l = 0.9. Oletetaan suoraan,
että α = β = 0.2, koska tutkitaan viiden vuoden aikaväliä. Tällöin systeemi (5.1) on
muotoa

dx

dt
= ky − αx+ g

dy

dt
= kx− αy + h.

Tällä systeemillä on yksikäsitteinen tasapainopiste

x0 =
kh+ αg

α2 − k2
ja y0 =

kg + αh

α2 − k2
,

joka on epästabiili, sillä

αβ − kl = α2 − k2 = 0.22 − 0.92 = −0.77.

Tämä tarkoittaa sitä, että tämän mallin perusteella näiden kahden liittouman tulisi
ajautua sotaan. Historia osoittaa, että näin myös kävi. /

Vaikka rakennettu malli toimi juuri esitetyssä tapauksessa, on kuitenkin malliin
syytä kiinnittää muutama huomio. Systeemi (5.1) ei ota laskentaan mukaan neuvotte-
lua tai kaupankäyntiä Täämaan ja Tuomaan välillä. Tämä ongelma voidaan kuitenkin
korjata, jos muutetaan funktioiden x(t) ja y(t) merkitystä. Oletetaan, että funktiot
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x(t) = U − U0 ja y(t) = V − V0 kuvaavat konkreettisesti: ”puolustubudjetti vähen-
nettynä tavaroiden vaihdolla”. Toinen huomautus koskee vihatermejä g ja h. Tässä
mallissa oletetaan, että kyseiset termit ovat vakioita ajan suhteen, vaikka näin ei mis-
sään tapauksessa ole. Termit g ja h eivät varsinaisesti ole edes jatkuvia funktioita,
koska ne saattavat hyvin pikaisesti nousta suuriin lukuihin. Tällöin kuitenkin arvio
vakiona pysymisestä pitkän ajan kuluessa on hyvä arvio.

5.2. Neliölaki

F. W. Lanchester pohti jo ensimmäisen maailmansodan aikaan, että keskittymi-
nen sotajoukkoihin modernissa taisteluissa on hyvin tärkeää, mutta huomauttaa, että
keskittyminen itse ei ole strateginen periaate. Tässä kappaleessa johdetaan kaksi tais-
telumallia, jossa ensimmäisessä on kaksi tavanomaista voimaa vastakkain ja toisessa
tavanomainen ja sissivoima. Näistä malleista voidaan johtaa otsikossakin mainittu
Lanchesterin neliölaki.

Lähdetään tutkimaan taistelua, jossa valtiot Täämaa ja Tuomaa taistelevat keske-
nään. Kuvataan funktiolla x(t) Täämaan taistelijoiden lukumäärää ja funktiolla y(t)
Tuomaan, missä muuttuja t mitataan päivissä taistelun ensimmäisestä päivästä läh-
tien. Huomataan, että juuri määriteltyjen funktioiden muutosnopeuden on riiputtava
tukijoukkojen, operaatiomenetysten ja taistelumenetysten lukumäärästä. Tutkitaan
näitä käsitteitä tarkemmin.

Ensimmäisenä tarkastellaan operaatiomenetysten lukumäärää. Operaatiomene-
tyksillä tarkoitetaan tässä tapauksessa menetyksiä, jotka eivät tapahdu taisteluken-
tällä. Tällaisia menetyksiä voivat saada aikaan esimerkiksi sairaudet, hylkäämiset ja
sotilaskarkuruudet. Lanchester itse esittää, että taistelujoukkojen operaatiomenetyk-
set olisivat suoraan verrannolliset niiden voimaan, mutta käytäntö osoittaa, että tä-
mä ei ole realistinen arvio. Syy siihen on se, että monet näistä tekijöistä, kuten hyl-
käämiset ja sotilaskarkuruus, riippuvat psykologisista ja abstrakteista muuttujista,
joita on matemaattisesti vaikea kuvailla ja määrittää. Yksinkertaisuuden vuoksi täs-
sä rakennettavassa mallissa nämä kyseiset menetykset oletetaan merkityksettömäksi
verrattuna taistelumenetysen tai tukijoukkojen lukumäärään.

Tutkitaan seuraavaksi, mitä taistelumenetykset pitävät sisällään. Oletetaan en-
sin, että Täämaan tavanomaiset taistelujoukot toimivat avoimesti siten, että jokainen
taistelija on Tuomaan joukkojen ampumaetäisyydellä. Lisäksi oletetaan, että kun ta-
vanomainen sotilasvoima menettää sotilaan, niin tulitus keskittyy jäljellä oleviin so-
tilaisiin. Tällöin saadaan, että Täämaan tavanomaisten joukkojen taistelumenetykset
ovat yhtäsuurta kuin ay(t), missä a on positiivinen vakio. Tätä vakiota kutsutaan
Tuomaan taistelutehokkuuskertoimeksi tavanomaisia joukkoja vastaan.

Tilanne on kuitenkin täysin erilainen, jos Täämaa päättää käyttää sissijoukko-
ja tavanomaisten sijaan. Tällöin Täämaan joukot ovat piilossa Tuomaan joukoilta ja
pystyyvät valtaamaan alueen R. Tuomaan joukot tietävät, että Täämaan sissijoukot
ovat kyseisessä alueessa R, mutta eivät tiedä missä ne sijaitsevat. Siten Tuomaan
joukkojen on turvauduttava sokkoammuntaan eli he tulittavat aluetta R ilman, että
tietävät montako taistelijaa he ovat surmanneet. Tästä huomataan, että mitä suu-
rempi sissijoukko x(t) on, sitä suurempi todennäköisyys vihollisjoukolla on ampua
sissitaistelija. Toisaalta taas mitä enemmän on vihollisjoukkoja y(t) ampumassa, si-
tä enemmän sissijoukot kokevat tappioita. Tällöin sissijoukkojen taistelumenetyksiä
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kuvaa termi cx(t)y(t), missä c on positiivinen vakio ja sitä kutsutaan Tuomaan tais-
telutehokkuuskertoimeksi sissitaistelijoita vastaan.

Tutkitaan viimeisenä tekijänä tukijoukkojen vaikutusta. Tukijoukkojen lukumää-
rällä tarkoitetaan niitä uusia sotilaita, jotka tulevat taisteluun mukaan tai vastaavas-
ti otetaan taisteluista pois. Nämä tukijoukot voivat olla peräisin taistelussa olevalta
valtiolta itseltään tai joltakin muulta valtiolta, joka on liittoumassa kyseisen valtion
kanssa. Merkitään Täämaan tukijoukkojen lukumäärää funktiolla f(t) ja Tuomaan
tukijoukkoja funktiolla g(t).

Kaikki tarvittavat tekijät on nyt otettu huomioon, jolloin voidaan rakentaa Lanc-
hesterin mallit sekä kahden tavanomaisen taisteluvoiman välille että sissi versus ta-
vanomainen -taistelulle. Saadaan seuraavat kahden yhtälön differentiaaliyhtälösystee-
mit:

Tavanomainen taistelu
dx

dt
= −ay + f(t)

dy

dt
= −bx+ g(t)

(5.2)

Sissi vs. tavanomainen
dx

dt
= −cxy + f(t)

dy

dt
= −hx+ g(t),

(5.3)

joista ensimmäinen systeemi on lineaarinen ja pystytään ratkaisemaan eksplisiittisesti,
kun tarvittavat tuntemattomat tiedetään, mutta toinen systeemi on epälineaarinen
ja sen ratkaiseminen käsin ei onnistu.

Tarkastellaan seuraavaksi yksinkertaisempaa tilannetta, jossa tukijoukkoja ei ole
olemassa. Tällöin systeemit yksinkertaistuvat muotoon

(5.4)
dx

dt
= −ay, dy

dt
= −bx

ja

(5.5)
dx

dt
= −cxy, dy

dt
= −hx.

Määritetään ensimmäisenä tavanomaista taistelua kuvaavan systeemin (5.4) radat.
Tehdään fysiikassakin tuttu ketjusäännön manipulaatio:

dy

dx
=
dy

dt

dt

dx
=
dy/dt

dx/dt
=
bx

ay
⇔ ay

dy

dx
= bx,

jolloin tutkittavaksi jäi pelkästään ensimmäisen asteen separoituva differentiaaliyhtä-
lö, jonka ratkaisu suoraan integroimalla on

(5.6) ay2 − ay20 = bx2 − bx20.
Muokataan kyseistä yhtälöä parempaan muotoon, saadaan

(5.7) ay2 − bx2 = ay20 − bx20 =: K.

Yhtälöä (5.7) kutsutaan Lanchesterin neliölaiksi ja se antaa ratojen kuvat systeemil-
le (5.4). Erityisesti huomataan, että nämä radat ovat hyperbelejä, joita on kuvattu
kuvassa 5.1.
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Kuva 5.1. Systeemin (5.4) radat muodostuvat perheestä hyperbelijä.

Katsotaan sitten, miten tämä neliölaki vaikuttaa taistelun kulkuun. Oletetaan nyt,
että taistelun voittaa se voima, joka viimeisenä katoaa. Tällöin Tuomaa voittaa, kun
K > 0, koska Täämaan joukot ovat saaneet surmansa ajassa, jossa funktion y(t) arvo

on pienentynyt arvoon
√

K
a

. Vastaavasti Täämaan joukot voittavat, kun K < 0, koska

Tuomaan joukot on kukistettu siinä ajassa, jossa funktion x(t) arvo on pienentynyt

arvoon
√
−K
b

. Jos taas K = 0, niin taistelu päättyy tasapeliin.

Johdettuun neliölakiin on syytä kiinnittää muutama tärkeä huomio. Ensimmäise-
nä nimeämiseen liittyvä seikka. Koska neliölaissa taistelevien joukkojen voimat esiin-
tyvät neliönä, niin systeemiä 5.4 kutsutaan usein myös nimellä Neliölain malli. Tämä
nimitys on kuitenkin harhaanjohtava, sillä malli on hyvin vahvasti lineaarinen, kuten
aiemmin on todettu. Toinen huomio liittyy Täämaan ja Tuomaan taistelun tavoit-
teisiin neliölain pohjalta. Esimerkiksi Tuomaa haluaa ehdottomasti tilanteen, jossa
K > 0. Tämä onnistuu aina kun epäyhtälö

ay20 > bx20

pätee. Tähän tavoitteeseen Tuomaa pääsee, jos se onnistuu kasvattamaan kerrointa a
esimerkiksi voimakkaampien ja tarkempien aseiden avulla tai jos se kasvattaa alkuvoi-
maansa y0. Ehkä tärkein huomio on kuitenkin se, liittyen edelliseen, että jos kaksin-
kertaistaa kertoimen a, niin termi ay20 kaksinkertaistuu, mutta kaksinkertaistamalla
alkujoukot y0 termi ay20 nelinkertaistuu. Toisin sanoen ennen taistelua kannattaisi
koota suuri joukko taistelijoita.

Siirrytään tutkimaan sissitaistelua. Systeemin (5.5) radat saadaan vastaavalla
tempulla kuin edellä tehtiin. Ketjusäännön avulla

dy

dx
=
dy

dt

dt

dx
=
dy/dt

dx/dt
=

hx

cxy
=

h

cy
⇔ cy

dy

dx
= h,

joka on jälleen separoituva differentiaaliyhtälö, joka voidaan ratkaista suoraan in-
tegroimalla. Tällöin saadaan

cy2 − 2hx = cy20 − 2hx0 =: M.
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Erityisesti edellisestä yhtälöstä havaitaan ratojen olevan paraabelien joukko. Taistelun
kulun kannalta lisäksi huomataan, että Täämaan sissijoukot häviävät ja Tuomaan
tavanomaiset taistelijat voittavat, jos M > 0, koska sissijoukkojen miesvahvuus on

laskenut nollaan, kun funktio y(t) on laskenut arvoon
√

M
c

. Vastaavasti sissijoukot

voittavat taistelun, jos M < 0 ja taistelu päättyy tasapeliin, jos M = 0. Systeemin
(5.5) ratojen tasokuva löytyy kuvasta 5.2.

Kuva 5.2. Systeemin 5.5 tasokuva koostuu paraabelien joukosta.

Jos tutkitaan tilannetta tarkemmin Täämaan sissijoukkojen kannalta, niin Tää-
maan kannattaa tietenkin pyrkiä tilanteeseen, jossa

cy20 < 2hx0.

Tähän tavoitteeseen Täämaa pääsee, kun se aseistaa sissitaistelijansa paremmin ja
aloittaa taistelut hieman suuremmalla joukolla. Mutta huomoitavaa kuitenkin on se,
että joukkojen suurella kasvattamisella Täämaa ei saavuta lähellekään yhtäsuurta
hyötyä kuin tavanomaisten taistelujoukkojen tapauksessa. Tässä pitää muistaa läh-
tökohta: mitä suurempi sissijoukko on, sitä suurempi todennäköisyys tavainomaisilla
joukoilla on osua sissitaistelijaan. Senpä vuoksi sissijoukot käytännössä ovat pieniä
tehokkaasti varustettuja ryhmiä.

Muotoillaan seuraavaksi mallille (5.4) käytännön elämästä eräs esimerkki liittyen
Iwo Jiman taisteluun.

Esimerkki 5.2.1. Toisen maailmansodan aikana Iwo Jiman taistelu oli yksi ra-
juimmista käydyistä taisteluista. Iwo Jima on saari, joka sijaitsee Tokiosta etelään
ja joka oli toisessa maailmansodassa Japanille strategisesti todella tärkeä tukikoh-
ta. Amerikkalaiset aloittivat maihinnousun Iwo Jiman saarelle 19. helmikuutta 1945.
Taistelu oli kiivas, kunnes taistelun 28. päivänä Amerikka julisti saaren turvatuksi
ja viimeinenkin aktiivinen taistelu päättyi 36. päivänä. Japanilaisia sotilaita saarella
oli taistelun alussa 21 500 ja he taistelivat viimeiseen mieheen asti kuten heitä oli
käsketty. Amerikkalaisia sotilaita ei taas taistelun alussa ollut saarella yhtään, mutta
ensimmäisenä päivänä sotilaita saapui 54 000, kolmantena päivänä 6 000 ja 13 000
kuudentena päivänä, jonka jälkeen vahvistuksia ei enää tullut.
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Näiden tietojen pohjalta rakennetaan Lanchesterin mallin avulla taistelua kuvaava
systeemi. Merkitään, että x(t) kuvaa amerikkalaisten taistelujoukkoja ja vastaavasti
y(t) japanilaisten joukkoja, missä muuttuja t kuvaa aikaa päivissä. Saadaan systeemi

dx

dt
= −ay + f(t)

dy

dt
= −bx,

(5.8)

missä a ja b ovat Japanin ja Amerikkalaisten taistelutehokkuuskertoimet ja funktio
f(t) kuvaa Amerikan sotilaiden tukijoukkojen saapumista, jolloin funktio f(t) on
muotoa

f(t) =



54 000, 0 ≤ t < 1

0, 1 ≤ t < 2

6 000, 2 ≤ t < 3

0, 3 ≤ t < 5

13 000, 5 ≤ t < 6

0, t ≥ 6

.

Systeemin ratkaisu saadaan muuttujan varioinnin avulla alkuehdot x0 = 0 ja y0 =
21 500 huomioiden. Tällöin ratkaisu on muotoa

x(t) = −1

2

√
a

b
y0(e

√
abt + e−

√
abt) +

1

2

∫ t

0

(e
√
ab(t−s) + e−

√
ab(t−s))f(s) ds

y(t) =
1

2
y0(e

√
abt + e−

√
abt) +

1

2

√
b

a

∫ t

0

(e
√
ab(t−s) + e−

√
ab(t−s))f(s) ds,

joka saadaan tiiviimmin kirjoitettua hyödyntämällä hyperbolista siniä ja kosinia

x(t) = −
√
a

b
y0(cosh

√
ab t) +

1

2

∫ t

0

(cosh
√
ab(t− s))f(s) ds

y(t) = y0(cosh
√
ab t)−

√
b

a

∫ t

0

(sinh
√
ab(t− s))f(s) ds.

Huomataan, että ratkaisufunktiot eivät ole mitään yksinkertaisimpia ja ne jäävät
kaiken lisäksi riippumaan taistelutehokkuuskertoimista a ja b, mikä toisaalta taas oli
odotettavissa aiempien argumenttien nojalla. /

Kertoimien a, b, c ja h absoluuttinen määrittäminen on yleensä mahdotonta, jolloin
tuntuu, että Lanchesterin taistelumalli on käytännössä hyödytön. Osoittautuu kui-
tenkin, että käyttämällä itse taisteluista saatavaa informaatiota sopivat kertoimien
arvot a, b, c ja h on mahdollista löytää. Tämän tutkielman puitteissa näitä kertoimia
ei lähdetä määrittämään, koska ne eivät enää varsinaisesti liity systeemeihin tai sta-
bilisuusteoriaan. Tarkemmin kertoimien määrittämisestä voi lukea Braunin kirjasta
[2, s.410–412], missä kertoimien a ja b arvoiksi Iwo Jiman taistelussa on saatu 0, 0544
ja 0, 0106. Erityisesti näillä arvoilla ratkaisufunktio x(t) kertoo hämmästyttävän hy-
vällä tarkkuudella amerikkalaisten joukkojen sotilasmäärän, kuten Braunin kirjasta
lainattu kuva 5.3 kertoo. Lanchesterin neliölain sovelluksiin ei tämän tutkielman puit-
teissa myöskään pystystä syvemmin perehtymään. Lisätietoa Lanchesterin neliölain
soveltamisesta voi lukea James R. Newmannin teoksesta [12, s.2148–2157].
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Kuva 5.3. Kuvassa näkyy Iwo Jiman taistelun amerikkalaisten soti-
laiden määrä. Katkoviivalla todellinen määrä ja mustalla viivalla Lan-
chesterin mallin antama ennuste.



LIITE A

Merkintöjä

Merkintä Selitys
Lukujoukoista
N Luonnollisten lukujen joukko {1, 2, 3, . . . }.
Z+ Ei-negatiivisten kokonaislukujen joukko {0, 1, 2, 3, . . . }.
R Reaalilukujen joukko.
R+ Ei-negatiivisten reaalilukujen joukko.
C Kompleksilukujen joukko.
F Yleinen lukujoukko. Määritellään erikseen.

Matriisit ja vektorit
x Yleinen avaruuden Fn vektori, jonka komponentit ovat lukuja tai funktioita.
ẋ Derivaattavektori. Komponentit ovat funktion x komponenttien derivaattoja.
x0 Tapauksesta riippuva. Alkuarvovektori tai tasapainopistevektori.
||x|| Vektorin x euklidinen normi.
|x| Vektorin x pituus. Maksimi vektorin koordinaattien itseisarvoista/moduuleista.
A Normaalimatriisi, jonka alkiot (oletusarvoisesti) ovat lukuja.
Aij Matriisin A ij:s alkio.
I Yksikkömatriisi.
X(t) Systeemin lineaarisesti riippumattomista ratkaisuista koottu systeemin

fundamentaali matriisiratkaisu. Riippuu muuttujasta t.
x1(t) Matriisin X(t) ensimmäinen sarake.
X(0) Matriisin X(t) arvo nollassa.
X−1(0) Matriisin X(0) käänteismatriisi.
eAt Matriisinen eksponenttifunktio.
det A Matriisin A determinantti.
trA Matriisin A diagonaalialkioiden summa.

Funktioista
x(t) Reaalifunktio muuttujan t suhteen.
x(t) Vektoriarvoinen funktio muuttujan t suhteen.
x(0) Funktion x(t) arvo pisteessä 0.
f(t) Vektoriarvoinen funktio muuttujan t suhteen.
fj(t) Funktion f(t) j:s komponentti.
f(x) Vektoriarvoinen funktio vektorin x suhteen.
f(t,x) Vektoriarvoinen funktio muuttujan t ja vektorin x suhteen.
dxj
dt

Funktion x(t) j:nnen komponentin derivaatta muuttujan t suhteen.
∂fj(x)

∂xj
Funktion f(x) j:nnen komponentin osittaisderivaatta

vektorin x j:nnen komponentin suhteen.

57
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Yhtälöistä
ẋ = Ax Homogeeninen lineaarinen DYS.
ẋ = f(x) Autonominen DYS. Ei riipu eksplisiittisesti muuttujasta t.
ẋ = Ax + f(t) Epähomogeeninen lineaarinen DYS.
ẋ = Ax + f(x) Epähomogeeninen ei-lineaarinen DYS.
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