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Obrázek 5.2: Ilustrace řešení diferenční rovnice (5.8) s r = 1,5. V levé části obrázku je „schodo-
vitá proceduraÿ konstrukce řešení, v pravé části obrázku je výsledné řešení rovnice zobrazené
jako hodnoty závislé na čase.

a osy prvního kvadrantu. Na diagramech konstruovaných popsaným způsobem je dobře vidět,
za jakých podmínek (tj. při jakém tvaru funkce f) se řešení uvažované diferenční rovnice od
stacionárního bodu vzdaluje (obr. 5.1 dole) nebo se k němu přibližuje (obr. 5.1 nahoře).

Příklad: Procedura grafického řešení diferenční rovnice je na animovaných obrázcích ilu-
strována pro rovnici s funkcí f danou předpisem f(x) = xr1−x, tj. pro rovnici

x(t+ 1) = x(t)r1−x(t), (5.8)

což je speciální případ Rickerova modelu (1.17) vývoje velikosti populace s nepřekrývajícími
se generacemi; kapacitu prostředí přitom považujeme za jednotkovou. V závislosti na velikosti
růstového koeficientu r může řešení monotonně konvergovat k hodnotě x∗ = 1 (na obr. 5.2 pro
r = 1,5), konvergovat k ní s tlumenými oscilacemi (na obr. 5.3 pro r = 6), periodicky kolem
ní kolísat (na obr. 5.4 pro r = 14 je perioda rovna 4), nebo kolísat nepravidelně, chaoticky
(na obr. 5.5 pro r = 50).
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