
MATEMATYKA STOSOWANA TOM 11/52 2010

Marek Bodnar, Monika Joanna Piotrowska (Warszawa)

O równaniach różniczkowych z opóźnieniem
— teoria i zastosowania

Streszczenie. Równania różniczkowe z opóźnionym argumentem pojawiają się w mode-
lach matematycznych dotyczących zagadnień biologicznych, biochemicznych czy medycz-
nych. Chociaż sama struktura równań jest podobna do równań różniczkowych zwyczaj-
nych, to jednak istnieje zasadnicza różnica: równanie czy układ równań z opóźnieniem
jest problemem nieskończeniewymiarowym z odpowiadającą mu przestrzenią fazową bę-
dącą przestrzenią funkcyjną — zwykle rozważamy przestrzeń funkcji ciągłych. W tej pracy
przestawiamy podstawową teorię dotyczącą tej klasy równań, jak również kilka przykła-
dów zastosowań równań z opóźnieniem do opisu zagadnień biologicznych, medycznych
i biochemicznych.
Słowa kluczowe: równania różniczkowe z opóźnieniem, jednoznaczność rozwiązań, sta-
bilność stanu stacjonarnego, bifurkacja Hopfa, modele matematyczne.

1. Wstęp. W ostatnich latach modele matematyczne stosowane są co-
raz częściej do opisu zjawisk przyrodniczych, społecznych i reakcji chemicz-
nych. Modelując takie zjawiska niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją,
gdy pewna reakcja lub proces (kilka reakcji lub procesów) trwa dłużej niż
pozostałe. Zwykle taką sytuację możemy uwzględnić w naszym modelu na
kilka różnych sposobów. Po pierwsze, możemy spróbować zastosować przy-
bliżenie quasi-stacjonarne. Takie postępowanie prowadzi do uproszczenia
modelu, jednocześnie jednak stosując tę procedurę „zapominamy” o dyna-
mice szybszych procesów, sprowadzając je do stałych w czasie. Z drugiej
strony możemy starać się dokładnie opisać modelowany proces (na przy-
kład ścieżkę sygnałową) konstruując układ wielu równań z ogromną liczbą
parametrów. Jednakże, choć taki układ może znakomicie opisywać dane zja-
wisko, to jest on na tyle skomplikowany, że trudno go przeanalizować od
strony matematycznej, nawet jeśli układ będzie się składał wyłącznie z rów-
nań różniczkowych zwyczajnych. Ponadto niektóre (a czasem wiele) z wystę-
pujących w modelu parametrów mogą być trudne lub wręcz niemożliwe do
wyznaczenia eksperymentalnie. Nawet jeśli uda nam się za pomocą symu-
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lacji komputerowych uchwycić pożądane zachowanie, to niezwykle trudne
może być ustalenie, które z parametrów (lub grup parametrów) są kluczowe
dla obserwowanego zjawiska.

Innym podejściem do problemu opisu zróżnicowanych pod względem
tempa procesów jest próba zastosowania w konstrukcji modelu równań ze
strukturą wieku odzwierciedlającą kolejne etapy procesu. W tym przypadku
otrzymujemy równania różniczkowe cząstkowe lub różniczkowo-całkowe.

Możemy też przy konstruowaniu modelu próbować uwzględnić historię
badanego procesu. Od strony matematycznej prowadzi to do równań różnicz-
kowych z opóźnieniem. W niniejszej pracy omówimy teorię i najważniejsze
narzędzia analityczne, które pozwalają na badanie układów równań róż-
niczkowych z opóźnieniem. Zwrócimy też uwagę na niektóre własności tych
układów odróżniające je od równań różniczkowych zwyczajnych. Rozważa-
nia teoretyczne zilustrujemy kilkoma przykładami z dziedziny zastosowań
matematyki w biologii, medycynie i biochemii.

Praca ma następujący układ. Rozdział drugi jest poświęcony wprowa-
dzeniu przyjętej matematycznej terminologii, definicji rozpatrywanych rów-
nań, a także narzędzi do badania ich dynamiki. W rozdziale trzecim zostały
zaprezentowane przykłady modeli matematycznych opisujących różne zjawi-
ska biologiczne, chemiczne czy medyczne za pomocą równań z opóźnionym
argumentem. Zaprezentowano analizę wprowadzonych modeli, do której za-
stosowano techniki opisane w rozdziale drugim. W rozdziale czwartym Czy-
telnik znajdzie podsumowanie prezentowanego artykułu.

2. Podstawy teorii równań różniczkowych z opóźnionym ar-
gumentem. W rozdziale tym przedstawimy podstawową teorię dotyczącą
równań różniczkowych z opóźnieniem. W głównej mierze będziemy się opie-
rać na podręczniku J. Hale’a [16] z roku 1977. W roku 1993 ukazały się dwa
nowe podręczniki dotyczące równań różniczkowych z opóźnieniem: zmie-
nione wydanie wspomnianej przed chwilą książki J. Hale’a autorstwa J. Ha-
le’a i S. M. V. Lunela [17] oraz podręcznik Y. Kuanga [25], który oprócz
części teoretycznej zawiera też wiele przykładów z dziedziny zastosowań rów-
nań z opóźnieniem. W roku 1995 ukazał się natomiast podręcznik O. Diek-
manna [8] poświęcony między innymi teorii półgrup, bifurkacji Hopfa i za-
gadnieniom związanym z rozmaitością centralną. Większość materiału za-
mieszczonego w tym rozdziale pochodzi z pierwszej książki Hale’a [16]
i w niej (a także w [17, 25]) można znaleźć szczegółowe dowody twierdzeń.
W kilku zaznaczonych wyraźnie przypadkach zamieszczony tutaj materiał
pochodzi z innych źródeł.

2.1. Notacja. Rozpocznijmy od wprowadzenia odpowiedniej notacji
standardowo używanej w pracach z teorii równań różniczkowych z opóź-
nieniem.
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Niech X będzie dowolną przestrzenią oraz niech ϕ będzie dowolną funkcją
określoną na pewnym odcinku I ⊂ � o wartościach w X. Niech ponadto
τ > 0 będzie ustaloną skończoną liczbą rzeczywistą oraz t ∈ I.

Definicja 2.1. Dla każdego t ∈ I określamy funkcję ϕt: [−τ, 0] → X
w następujący sposób

ϕt(s) = ϕ(s+ t) dla każdego s ∈ [−τ, 0] .

Mając daną funkcję ϕ i pewien ustalony czas t przesuwamy fragment funkcji
ϕ obciętej do odcinka [t− τ, t], tak by ϕt była określona zawsze na tym sa-
mym odcinku [−τ, 0]. Przekształcenie t �→ ϕt wyznacza trajektorię w prze-
strzeni funkcji określonych na odcinku [−τ, 0] o wartościach w X zadaną
przez funkcję ϕ. Na rysunku 1 przedstawiliśmy schematycznie konstrukcję
funkcji ϕt. Wielkość τ nazywamy często opóźnieniem.

Rys. 1. Konstrukcja funkcji ϕt.

Zanim zapiszemy równanie (lub układu równań) z opóźnieniem w ogól-
nej postaci, zdefiniujmy odpowiednią przestrzeń. Niech C oznacza przestrzeń
Banacha funkcji ciągłych określonych na odcinku [−τ, 0] o wartościach w �n

ze standardową normą supremum, czyli C = C([−τ, 0];�n ). Układem rów-
nań różniczkowych z opóźnieniem nazwiemy układ:

(2.1) ẋ(t) = F (t, xt) dla t ≥ t0 ,

gdzie x(t) ∈ �n , F : [a,+∞) × C → �n jest daną funkcją, a jest dowolną
liczbą rzeczywistą, t0 ≥ a, natomiast ẋ oznacza pochodną prawostronną
funkcji x(t) względem czasu t.

W przypadku, gdy funkcja F nie zależy jawnie od czasu, tj. F : C → �n ,
mówimy o autonomicznym układzie równań różniczkowych z opóźnieniem,
który zapisujemy

(2.2) ẋ(t) = F (xt) dla t ≥ t0 .

Aby zamknąć zagadnienie, układ (2.1) (lub (2.2)) musimy uzupełnić od-
powiednim warunkiem początkowym:

(2.3) x(t) = ϕ(t − t0) dla t ∈ [t0 − τ, t0],

gdzie ϕ ∈ C . Powyższy warunek moglibyśmy również zapisać xt0 = ϕ, gdzie
xt0 jest funkcją zdefiniowaną zgodnie z definicją 2.1, niemiej taki zapis łatwo
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może prowadzić do nieporozumień, szczególnie gdy t0 = 0, więc nie będziemy
go stosować. Zauważmy, że odpowiednią przestrzenią fazową dla zagadnie-
nia (2.1), (2.3) (lub (2.2), (2.3)) jest przestrzeń �×C (lub C ). Dzięki definicji
funkcji xt ustalamy przestrzeń fazową, uniezależniając ją od warunku po-
czątkowego (t0, ϕ) i parametrów układu równań, choć pozostaje ona zależna
od opóźnienia τ . Oczywiście moglibyśmy przeskalować czas biorąc τs = t
i otrzymując w wyniku opóźnienie jednostkowe, lecz nie chcemy ukrywać
zależności od opóźnienia.

W zastosowaniach bardzo często spotyka się układy równań z opóźnie-
niami dyskretnymi, co oznacza, że funkcja F ma następującą postać:

F (t, ϕ) = g(t, ϕ(t − r0), ϕ(t − r1), . . . , ϕ(t − rk))

dla ri ∈ [−τ, 0]. Czasami także spotykamy się z opóźnieniem w postaci
całkowej, wtedy funkcja F (t, ϕ) zależy od wartości ϕ na całym odcinku
[−τ, 0], na przykład

F (t, ϕ) =
0∫

−τ

w(s)ϕ(s)ds ,

gdzie w : [−τ, 0] → �n×n jest macierzą funkcji całkowalnych.
Szczególnym przypadkiem układu równań z opóźnieniem dyskretnym

jest zagadnienie autonomiczne z jednym opóźnieniem postaci:

(2.4)
ẋ(t) = g(x(t), x(t − τ)) ,

x(t) = ϕ(t − t0) ,

t ≥ t0 ,

t ∈ [t0 − τ, t0].

2.2. Istnienie i jednoznaczność rozwiązań. W poniższym rozdziale omó-
wimy podstawowe własności układów równań różniczkowych z opóźnieniem.
Sformułujemy twierdzenia gwarantujące lokalne istnienie rozwiązań i ich jed-
noznaczność. Przedyskutujemy problem przedłużalności rozwiązań i ich glo-
balnego istnienia.

Stwierdzenie 2.2. (postać całkowa) Jeśli dane są t0 ∈ �, ϕ ∈ C , a funk-
cja F (·, ·) jest ciągła, to znalezienie rozwiązania problemu (2.1) z warunkiem
początkowym (2.3) jest równoważne rozwiązaniu równania całkowego

(2.5) x(t) = ϕ(t0) +
t∫

t0

F (s, xs)ds , t ≥ t0

z warunkiem początkowym (2.3).

Twierdzenie 2.3 (istnienie rozwiązań). Niech Ω będzie otwartym pod-
zbiorem �n × C i niech funkcja F będzie ciągłą funkcją określoną na Ω.
Wówczas dla każdego punktu (t0, ϕ) ∈ Ω istnieje (lokalne) rozwiązanie ukła-
du (2.1) z warunkiem początkowym (2.3).
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Dowód twierdzenia 2.3 opiera się na zastosowaniu twierdzenia Shaudera
o punkcie stałym (por. [16]).

Twierdzenie 2.4 (jednoznaczność rozwiązań). Niech Ω będzie otwartym
podzbiorem �

n × C i niech F będzie ciągłą funkcją określoną na Ω i speł-
niającą warunek Lipschitza względem drugiej zmiennej na każdym zwartym
podzbiorze Ω. Wówczas dla każdego punktu (t0, ϕ) ∈ Ω rozwiązanie równa-
nia (2.1) z warunkiem początkowym (2.3) jest jednoznaczne.

Dowód polega na oszacowaniu różnicy między dwoma rozwiązaniami
z tym samym warunkiem początkowym i wykorzystaniu lokalnego warunku
Lipschitza by pokazać, że te dwa rozwiązania są tożsame (por. [16]).

Chociaż sformułowania twierdzeń 2.3 i 2.4 są bardzo podobne do sformu-
łowań odpowiednich twierdzeń dla równań różniczkowych zwyczajnych, to
przestrzenią fazową dla równania jest nieskończeniewymiarowa przestrzeń
�

n × C , w odróżnieniu od przestrzeni �n+1 dla równania zwyczajnego. Za-
uważmy, że z twierdzenia 2.4 wynika, że trajektorie układu (2.1) nie mogą
się przecinać w �n × C , natomiast gdy rysujemy rozwiązania tego równania
w przestrzeni �n+1 , to przecięcia wykresów różnych rozwiązań nie są niczym
niezwykłym.

W przypadku, gdy prawa strona układu zależy wyłącznie od czasu
i zmiennej zależnej w chwili t− τ , możemy znacznie osłabić założenia twier-
dzeń dotyczących istnienia i jednoznaczności rozwiązań, a także w łatwy
sposób zagwarantować globalne istnienie rozwiązań. Rozważmy następujące
zagadnienie początkowe:

(2.6)
ẋ(t) = f(t, x(t− τ)) ,

x(t) = ϕ(t − t0) ,

t ≥ t0 ,

t ∈ [t0 − τ, t0] ,

gdzie x(t), ϕ ∈ C .
Skoncentrujemy się tutaj na problemie (2.6), choć poniższe rozważania

można uogólnić na przypadek dowolnego zagadnienia początkowego, jeśli
tylko opóźnienie jest oddzielone od zera, czyli gdy istnieje δ > 0, taka że
pochodna w chwili t nie zależy od wartości funkcji na odcinku [t− δ, t].

Zapiszmy zagadnienie (2.6) w postaci całkowej. Otrzymujemy:

(2.7)
x(t) = ϕ(t0) +

t∫
t0

f(s, x(s− τ))ds , t ≥ t0 ,

x(t) = ϕ(t − t0) , t ∈ [t0 − τ, t0] .

Zauważmy teraz, że dla t ∈ [t0, t0 + τ ] pod całką znajduje się znana funkcja.
Zatem rozwiązanie zagadnienia (2.7) na odcinku [t0, t0 + τ ] istnieje i jest
jednoznaczne, jeśli tylko całka po prawej stronie jest dobrze określona. Jeśli
funkcja początkowa jest ciągła, to całkowalność funkcji f jest wystarcza-
jącym warunkiem istnienia i jednoznaczności rozwiązań zagadnienia (2.7)
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na odcinku [t0, t0 + τ ]. Znając rozwiązania zagadnienia (2.7) na odcinku
[t0, t0 + τ ], stosując tę samą procedurę, znajdujemy rozwiązanie zagadnie-
nia (2.7) na odcinku [t0 +τ, t0 +2τ ]. Wykorzystując indukcję matematyczną
dowodzimy, że na każdym odcinku [t0 + nτ, t0 + (n + 1)τ ] dla n ∈ � ∪ {0}
istnieje jednoznaczne rozwiązanie zagadnienia (2.7). Procedurę opisaną po-
wyżej nazywamy metodą kroków.

Łatwo zauważyć, że jeśli dziedziną funkcji f jest �n i f jest ograniczona
na zwartych podzbiorach �n , to rozwiązanie zagadnienia (2.7) można prze-
dłużyć dla wszystkich t ≥ t0.

Zilustrujmy powyższe stwierdzenia przykładami.

P r z y k ł a d 2.1. Rozpatrzmy następujące zagadnienie początkowe:

(2.8)
ẋ(t) = (x(t− τ))2 ,

x(t) = ϕ(t) ,

t ≥ 0

t ∈ [−τ, 0] .

Załóżmy ponadto, że ϕ(0) = 1. Dla τ = 0 otrzymujemy klasyczny przykład
ilustrujący wybuchy rozwiązań w skończonym czasie. Rozwiązując zagadnie-
nie (2.8) dla τ = 0 dostajemy x(t) = 1

1−t . Oczywiście x(t) dąży do nieskoń-
czoności, gdy t zbliża się do 1 z prawej strony. Z drugiej strony dla każdego
τ > 0 i każdej (ciągłej) funkcji początkowej ϕ rozwiązanie zagadnienia (2.8)
jest określone dla wszystkich t ≥ 0.

P r z y k ł a d 2.2. Rozważmy teraz klasyczny przykład, który w przypadku
τ = 0 ilustruje brak jednoznaczności rozwiązań równania zwyczajnego, po-
nieważ prawa strona nie spełnia lokalnego warunku Lipschitza w zerze:

(2.9)
ẋ(t) = 3

√
x(t− τ) ,

x(t) = ϕ(t) ,

t ≥ 0 ,

t ∈ [−τ, 0] , ϕ(0) = 0 .

Wiemy, że dla τ = 0 zagadnienie (2.9) ma nieskończenie wiele rozwiązań:
x1(t) = 0 jest rozwiązaniem, jak również x2(t) = 2

√
2

3
√

3

√
t3 oraz dowolna

funkcja równa 0 na odcinku [0, a) i x2(t − a) dla t ≥ a. Z drugiej strony,
dla każdego τ > 0 i każdej funkcji ϕ istnieje dokładnie jedno rozwiązanie
zagadnienia (2.9). Jednakże istnieje nieskończenie wiele funkcji ϕ, takich że
ϕ(0) = 0.

Jednym z istotnych zagadnień dla równań ewolucyjnych jest problem
przedłużalności rozwiązań, z czym wiąże się zagadnienie globalnego istnie-
nia rozwiązania. Zagadnienie to ma także zasadnicze znaczenie w przypadku
równań z opóźnieniem. Jeśli rozważamy równanie z opóźnieniem dyskret-
nym, zwykle możemy posiłkować się metodą kroków i przedłużać rozwiąza-
nia na każdym z odcinków [nτ, (n+1)τ ] korzystając z odpowiedniej teorii dla
równań zwyczajnych. Jednak metoda kroków ma ograniczone zastosowanie.
Sformułujemy tutaj dwa twierdzenia: jedno o słabszych założeniach, które
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jednak powodują, że jest trudno stosowalne, drugie twierdzenie o silniej-
szych założeniach, dzięki którym łatwiej je zastosować. Zaczniemy jednak
od definicji

Definicja 2.5. Przypuśćmy, że x jest rozwiązaniem układu (2.1) na
odcinku [t0, a) dla pewnego a > t0. Powiemy, że x̂ jest przedłużeniem roz-
wiązania x, jeśli istnieje b > a, takie że x̂ jest określone na [t0 − τ, b) oraz
pokrywa się z x na odcinku [t0 − τ, a).

Rozwiązanie określone na odcinku [t0, a) nazwiemy wysyconym, jeśli nie
istnieje jego przedłużenie. Wówczas odcinek [t0, a) nazywany jest maksymal-
nym odcinkiem istnienia rozwiązania.

Istnienie rozwiązania wysyconego wynika z lematu Zorna. Maksymalny
odcinek istnienia musi być prawostronnie otwarty. Zauważmy też, że równa-
nie (2.1) jest określone dla t ≥ t0. Jednakże jeśli x jest rozwiązaniem tego
równania dla t ∈ [t0, a), to jest ono określone na [t0 − τ, a) przez warunek
początkowy (2.3).

Twierdzenie 2.6 (przedłużalność rozwiązań). Niech Ω będzie otwartym
podzbiorem � × C zaś F ∈ C(Ω,�n ). Jeśli x jest wysyconym rozwiązaniem
równania (2.1) zdefiniowanym na [t0 − τ, a), a > t0, to wówczas dla każdego
zwartego zbioru W ⊂ Ω istnieje t0 < tW < a, takie że (t, xt) 
∈ W dla
wszystkich t ∈ [tW , a).

Dowód twierdzenia, przez zaprzeczenie, przebiega podobnie jak dowód
analogicznego twierdzenia dla równań różniczkowych zwyczajnych. Założe-
nie zwartości zbioru W jest istotne. Poniżej skonstruujemy odpowiedni przy-
kład dotyczący braku przedłużalności rozwiązań dla równań z opóźnieniem
i ilustrujący kłopoty, które mogą powstać w wyniku tego, że kula domknięta
w C nie jest zbiorem zwartym. Najpierw jednak sformułujmy drugie twier-
dzenie, w którym nałożymy silniejsze założenia na funkcję F , dzięki czemu
warunek nieprzedłużalności będzie łatwiejszy do sprawdzenia.

Twierdzenie 2.7. Niech Ω będzie otwartym podzbiorem � × C ,
F : Ω → �n będzie operatorem zwartym, czyli ciągłym przekształcającym do-
mknięte i ograniczone podzbiory Ω w ograniczone zbiory �n (w ogólności
w zbiory prezwarte, czyli takie których domknięcie jest zwarte) oraz niech
x będzie wysyconym rozwiązaniem równania (2.1) określonym na [t0 − τ, a),
a > t0. Wówczas dla każdego otwartego podzbioru U ⊂ �× C zawartego w Ω
istnieje tU , takie że (t, xt) 
∈ U dla wszystkich tU ≤ t < a.

Dowód. Dla τ = 0 dowód twierdzenia bezpośrednio wynika z twierdze-
nia 2.6. Przyjmijmy zatem, że τ > 0 oraz że a jest skończone. Przeprowa-
dzimy dowód nie wprost. Przypuśćmy, że teza twierdzenia jest nieprawdziwa.
Wówczas istnieje otwarty zbiór U oraz ciąg liczb rzeczywistych tk → a−, ta-
kie że (tk, xtk

) ∈ U dla wszystkich k ∈ �, co dla τ > 0 oznacza, że x(t),
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t0−τ ≤ t < a, jest ograniczone. Niech M będzie taką stałą, że |F (s, ϕ)| < M
dla (s, ϕ) należących do domknięcia {(t, xt) : t0 ≤ t < a}. Postać całkowa
równania (2.1) implikuje, że

|x(t+ τ) − x(t)| =

∣∣∣∣∣
t+τ∫
t

F (s, xs)ds

∣∣∣∣∣ ≤ Mτ

dla wszystkich t, t + τ < a. Zatem x jest jednostajnie ciągła na [t0 − τ, a).
Stąd wynika, że {(t, xt) : t0 ≤ t < a} jest zawarte w zwartym podzbiorze Ω,
a to przeczy założeniu twierdzenia 2.6. �

Skonstruujemy teraz przykład pokazujący istotność założenia o zwarto-
ści operatora F . Otóż jeśli F nie jest zwarty, to jest możliwe, że trajektoria
{(t, xt) : t0 ≤ t < a} sama w sobie jest domkniętym i ograniczonym pod-
zbiorem Ω, co oznacza, że krzywa (t, x(t)) oscyluje tak mocno jako krzywa
w � × �n , że wyrażenie (t, xt) w � × C nie ma granicy przy t → a−. Jest to
konsekwencja braku zwartości kuli domkniętej w C . Ilustruje to następujący
przykład.

Rysunek 2. Konstrukcja funkcji ψ.

P r z y k ł a d 2.3. Niech h(t) = t2 i weźmy dwa rosnące ciągi liczb ujem-
nych {ak} i {bj}, takie że ak → 0, bk → 0 przy k → +∞ oraz

ak = bk − h(bk) ≤ ak+1 − h(ak+1) , k = 1, 2, 3, . . .

Na przykład możemy wziąć bk = −2−k, k = 1, 2, 3, . . ..
Niech ψ(t) będzie dowolną funkcją różniczkowalną w sposób ciągły, speł-

niającą

ψ(t) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

+1 t ∈ (−∞, a1] ∪
∞⋃

k=1

[b2k, a2k+1],

−1 t ∈
∞⋃

k=1

[b2k−1, a2k],
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oraz ψ′(t) 
= 0 dla t ∈ (ak, bk), k = 1, 2, 3, . . . (por. rys. 2). Oznaczmy także
H = {(t, x) : |x| < 1 − t}. Teraz zdefiniujmy funkcję g(t, x) określoną na
H. Niech na wykresie funkcji ψ (czyli dla punktów postaci (t, ψ(t)) ∈ H)
spełniona będzie równość

g(t − h(t), ψ(t − h(t))) = ψ′(t) .

Oczywiście funkcja g jest ciągła na wykresie ψ. W punktach, w których ψ
maleje lub rośnie, czyli dla t ∈ (ak, bk), mamy t − h(t) ∈ [bk−1, ak]. Po-
nadto dla t ∈ (−∞, b1] mamy t− h(t) ∈ (−∞, a1]. Zatem g(t, ψ(t)) = 0 dla
t ∈ (−∞, b1] ∪⋃∞

k=2(ak, bk). W szczególności g jest równa zero w punktach
wykresu funkcji ψ, gdzie ψ rośnie lub maleje. Następnie przedłużamy funk-
cję g na całą płaszczyznę w sposób ciągły, tak by g(t, x) = 0 dla |t|+ |x| ≤ 1,
t ≥ 0.

Rozważmy teraz nieautonomiczne równanie

ẋ(t) = g(t − h(t), x(t − h(t))) , dla t < 0 i h(t) = t2 .

Wybierzmy t0 < a1 i niech τ = min{(t − t2) : t0 ≤ t ≤ 0}. Spójrzmy teraz
na zagadnienie początkowe dla t0. Łatwo zauważyć, że funkcja x(t) = ψ(t)
jest rozwiązaniem tego zagadnienia dla t < 0 oraz że rozwiązania nie da się
przedłużyć poza odcinek [t0 − τ, 0).

Jeśli prawą stronę tego równania oznaczymy przez F (t, xt) dla t ∈ �

oraz xt ∈ C([−τ, 0];�), to funkcja F nie przekształca domkniętych i ogra-
niczonych podzbiorów Ω = R × C([−τ, 0];�) w ograniczone podzbiory �.
Zbiór {(t, φt) : t0 ≤ t < 0} jest zbiorem ograniczonym i domkniętym, ale nie
jest zwarty. Istotnie, chociaż ciąg (tk, ψtk

) dla dowolnego rosnącego ciągu
tk → 0− jest ciągiem Cauchy’ego, nie jest on zbieżny w Ω.

2.3. Nieujemność rozwiązań. Stosując równania różniczkowe do opisu
zjawisk przyrodniczych, chemicznych czy fizycznych zwykle wymagamy, by
ich rozwiązania były nieujemne dla nieujemnych danych początkowych.
Z tego powodu zagadnienie nieujemności rozwiązań jest też istotne dla ukła-
dów równań różniczkowych z opóźnieniem. W tej części artykułu pokażemy,
że rozwiązania równań z opóźnieniem niejednokrotnie przyjmują wartości
ujemne, choć wydawałoby się, że powinny pozostawać dodatnie. Sformułu-
jemy też odpowiednie twierdzenia, które gwarantują nieujemność rozwiązań.

P r z y k ł a d 2.4. Nasze rozważania zacznijmy od bardzo prostego przy-
kładu równania liniowego ẋ(t) = −ax(t), dla a > 0, z warunkiem po-
czątkowym x(0) = x0. Rozwiązania takiego równania zadane są wzorem
x(t) = x0e

−at i pozostają nieujemne, o ile x0 ≥ 0. Rozpatrzmy teraz analo-
giczne równanie z opóźnieniem:

(2.10)
ẋ(t) = −ax(t− τ) ,

x(t) = x0 ≥ 0 ,

t ≥ 0 ,

t ∈ [−τ, 0] .



26 M. Bodnar, M. J. Piotrowska

Zagadnienie (2.10) możemy łatwo rozwiązać stosując metodę kroków. Dla
t ∈ [0, τ ] prawa strona równania jest znana, więc funkcję x(t) otrzymujemy
całkując obustronnie równanie. Następnie procedurę tę możemy powtórzyć
dla t ∈ [τ, 2τ ] i tak dalej. Dla przedziałów [0, τ ] i [τ, 2τ ] otrzymamy nastę-
pujące wzory

x(t) =

⎧⎨
⎩
x0(1 − at) t ∈ [0, τ ],

x0

(
1 − at+

a2

2
(t − τ)2

)
t ∈ (τ, 2τ ].

Zauważmy, że x(τ) < 0 dla aτ > 1 oraz x(2τ) < 0 dla 2 − √
2 < aτ <

2 +
√

2. Zatem, o ile aτ > 2 − √
2 ≈ 0,59, to rozwiązanie zagadnienia (2.10)

przyjmuje wartości ujemne dla pewnych t z przedziału [τ, 2τ ]. Co więcej, jeśli
weźmiemy dowolną funkcję początkową dodatnią w punkcie −τ i równą zero
w zerze, to rozwiązanie naszego równania z tą funkcją początkową przyjmie
wartości ujemne dla t bliskich zeru. Okazuje się jednak, że o ile aτ < 1/e,
to istnieją funkcje początkowe, dla których rozwiązania pozostaną dodatnie
dla wszystkich t ≥ 0 (por. [3]).

Z powyższego przykładu widać, że ujemne człony z opóźnieniem mogą
powodować, że rozwiązania odpowiedniego zagadnienia początkowego będą
przyjmowały wartości ujemne, podczas gdy człony dodatnie nie prowadzą do
ujemności rozwiązań. Sformułujemy tutaj odpowiednie twierdzenia w naj-
prostszym przypadku, czyli dla jednego równania. W [2] zainteresowany
Czytelnik może znaleźć ogólniejszą postać twierdzenia dotyczącą układów
równań. Rozważmy zagadnienie

(2.11)
ẋ(t) = f(x(t)) + g(x(t − τ)) ,

x(t) = ϕ(t) ,

t ≥ 0, x(t) ∈ � ,

t ∈ [−τ, 0] .

Załóżmy ponadto, że spełniony jest warunek:
(Z1) Rozwiązania zagadnienia ẋ(t) = f(x(t)), x(0) ≥ 0, są nieujemne.

Twierdzenie 2.8. Niech założenie (Z1) będzie spełnione, a funkcje f
i g spełniają lokalny warunek Lipschitza. Wówczas
(i) Jeżeli f(0) + g(x) > 0 dla każdego x ∈ �+ , to rozwiązania zagad-

nienia (2.11) są nieujemne dla każdej nieujemnej funkcji początkowej
ϕ ∈ C .

(ii) Jeżeli istnieje x̄ > 0, takie że f(0) + g(x̄) < 0, to istnieje nieujemna
funkcja początkowa ϕ, taka że rozwiązania zagadnienia (2.11) przyjmują
wartości ujemne.

Dowód. Założenia punktu (i) twierdzenia implikują, że jeśli x(t0) = 0
oraz x(t) > 0 dla −τ < t < t0 dla pewnego t0 > 0, to wówczas ẋ(t0) > 0.
Z drugiej strony można zauważyć, że jakakolwiek nieujemna, ciągła funkcja
ϕ, taka że ϕ(−τ) = x̄ i ϕ(0) = 0 spełnia punkt (ii) twierdzenia. �
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P r z y k ł a d 2.5. W roku 1995 ukazała się praca braci Shuster [28], w któ-
rej do modelowania rozwoju nowotworu u myszy rozważano równanie logi-
styczne z jednym opóźnieniem występującym we wszystkich członach. Rów-
nanie to ma postać

(2.12) ẋ(t) = rx(t− τ)(1 − x(t− τ)) .

Łatwo zauważyć, że rozwiązania równania (2.12) mogą przyjmować wartości
ujemne, nawet jeśli dane początkowe są dodatnie (por. twierdzenie 2.8(ii)).
Z drugiej strony można sobie zadać pytanie: czy jeśli funkcja początkowa
ma wartości z przedziału [0, 1], to rozwiązanie pozostaje nieujemne? Oka-
zuje się (por. [2]), że o ile rτ jest dostatecznie małe (wystarczy by było
mniejsze niż 1,67), to rozwiązania pozostaną nieujemne, o ile dane począt-
kowe będą ograniczone przez 0 i 1. Z drugiej strony, jeśli rτ jest dostatecznie
duże, to rozwiązania będą przyjmować wartości ujemne dla pewnych funkcji
początkowych pozostających pomiędzy 0 i 1 (dla aτ > 3,1 już x(2τ) < 0 dla
odpowiednio dobranej funkcji początkowej).

2.4. Stabilność stanów stacjonarnych i bifurkacja Hopfa. W tym roz-
dziale zaprezentujemy teorię pozwalającą badać stabilność stanów stacjonar-
nych układów równań różniczkowych zwyczajnych z opóźnieniem. Podobnie
jak w przypadku równań bez opóźnienia, bez straty ogólności możemy za-
łożyć, że stanem stacjonarnym jest zero. Układ (2.2) zapiszemy w postaci

(2.13) ẋ(t) = L(α, xt) +G(α, xt) ,

gdzie α jest pewnym parametrem. Zależność od tego parametru będzie
istotna w twierdzeniu bifurkacyjnym. Zakładamy, że L:� × C → �n jest
operatorem liniowym, G:�× C → �n jest częścią nieliniową równania (2.2).
Skoro zakładamy, że zero jest stanem stacjonarnym, to L(α, 0)=G(α, 0)=0
dla wszystkich α ∈ �.

Definicja 2.9. Funkcją charakterystyczną układu (2.13) nazywamy
funkcję

(2.14) W (λ) = e−λt det
(
L
(
eλ·I
)− λeλtI

)
,

gdzie eλ· oznacza funkcję z C zdefiniowaną wzorem eλt dla t ∈ [−τ, 0], zaś I
oznacza macierz identyczności wymiaru n× n.

Twierdzenie 2.10 (o linearyzacji). Jeżeli równanie W (λ) = 0, gdzie W
jest funkcją charakterystyczną układu (2.13), nie ma rozwiązań o zerowej
części rzeczywistej , to wówczas:
(i) jeśli części rzeczywiste wszystkich rozwiązań równania W (λ) = 0 są

ujemne, to 0 jest lokalnie asymptotycznie stabilnym stanem stacjonar-
nym układu (2.13);
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(ii) jeśli istnieje rozwiązanie równania W (λ) = 0 o dodatniej części rze-
czywistej, to 0 jest niestabilnym stanem stacjonarnym układu (2.13).

Twierdzenie o linearyzacji zapisaliśmy w możliwie prostej formie. Można
jednak udowodnić więcej (por. [16, 17]): przestrzenie rozwiązań równania
nieliniowego związane z zerami funkcji charakterystycznej o dodatnich
i ujemnych częściach rzeczywistych są styczne do odpowiednich przestrzeni
dla równania liniowego. Zauważmy, że choć twierdzenie 2.10 jest właści-
wie analogiczne do odpowiedniego twierdzenia dla równań zwyczajnych bez
opóźnienia, to równanie charakterystyczne W (λ) = 0 najczęściej ma nie-
skończenie wiele rozwiązań i ma to miejsce gdy część liniowa zależy od
opóźnienia. W ogólności zbadanie znaku części rzeczywistej pierwiastków
funkcji charakterystycznej może być trudnym zadaniem. Ponieważ badanie
stabilności punktu stacjonarnego dla układów równań z opóźnieniem spro-
wadza się do badania znaku części rzeczywistej zer funkcji charakterystycz-
nej, dlatego też będziemy czasami mówili, że funkcja charakterystyczna jest
stabilna (gdy wszystkie jej zera położone są w lewej półpłaszczyźnie zespo-
lonej) lub że jest niestabilna (gdy któreś z jej zer położone jest na prawo od
osi urojonej). Precyzyjnie

Definicja 2.11. Powiemy, że funkcja W : � → � jest stabilna, gdy dla
każdego λ ∈ � , takiego że W (λ) = 0, zachodzi Re(λ) < 0. Powiemy, że
funkcja W jest niestabilna, gdy istnieje λ ∈ � , takie że W (λ) = 0 oraz
Re(λ) > 0.

W prezentowanej pracy podamy jedno z wygodnych kryteriów, które
można zastosować w przypadku opóźnienia dyskretnego. Jeśli badany układ
jest układem wyłącznie z opóźnieniami dyskretnymi, to wówczas jego funkcję
charakterystyczną możemy zapisać w następującej postaci

W (λ) =
m∑

k=0

Ak(λ)eλτk ,

gdzie Ak są wielomianami stopnia nk, τk są występującymi w układzie opóź-
nieniami lub ich wielokrotnościami, m ∈ �. Ponadto zakładamy, że r0 = 0.
Dla tak zapisanej funkcji charakterystycznej możemy sformułować kryte-
rium Michajłowa (por. [13, 24, 27])

Twierdzenie 2.12 (Kryterium Michajłowa). Załóżmy , że równanie
W (λ) = 0 nie ma pierwiastków o zerowej części rzeczywistej oraz że n0 > nk

dla wszystkich k > 0. Wówczas wszystkie zera W (λ) leżą w lewej półpłasz-
czyźnie zespolonej wtedy i tylko wtedy , gdy zmiana argumentu W (iω) przy
ω zmieniającym się od 0 do +∞ wynosi n0

π
2 .

Dowód twierdzenie polega na całkowaniu funkcji charakterystycznej po
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konturze: fragmencie osi urojonej od iρ do −iρ i półkolu o promieniu ρ
i środku w zerze położonym w prawej półpłaszczyźnie zespolonej (por.
np. [13]). W rzeczywistości założenie, że Ak są wielomianami można osłabić
— wystarczy założyć, że W jest analityczna, nie ma biegunów w prawej
półpłaszczyźnie zespolonej oraz

W (λ) = λn0 + o(λn0) , W ′(λ) = n0λ
n0−1 + o(λn0−1) .

Przy tych założeniach dowód twierdzenia przedstawiony w [13] przechodzi
bez zmian. Zauważmy, że jeśli część liniową równania (2.13) zapiszemy, ko-
rzystając z twierdzenia Riesza o reprezentacji, w postaci L(α,ϕ) =∫ 0

−τ
η(α, s)ϕ(s)dx, gdzie η jest macierzą znormalizowanych funkcji o wa-

haniu ograniczonym (czyli takich funkcji ηij o wahaniu ograniczonym, że
są one prawostronnie ciągłe na (−τ, 0) oraz ηij(0) = 0) zaś całka jest całką
Riemanna-Stieltjesa (por. [8]), to jeśli

∫ 0
−τ
η(s)ds < ∞, wówczas funkcja

charakterystyczna będzie spełniała powyższy warunek.
W ogólnym przypadku układu wielu równań stosując kryterium Michaj-

łowa trudno jest analitycznie rozstrzygnąć stabilność punktu stacjonarnego.
Bardzo pomocne w tym celu może być wykorzystanie ciągłej zależności pier-
wiastków funkcji charakterystycznej od parametrów. Rozstrzygnięcie stabil-
ności punktu stacjonarnego dla τ = 0 jest proste. Dla ułatwienia załóżmy,
że w badanym układzie występuje tylko jedno opóźnienie. Jeśli dla pewnego
τ > 0 następuje zmiana stabilności, to musi istnieć czysto urojony pierwia-
stek iω, ω ≥ 0, funkcji charakterystycznej. Korzystając z tej obserwacji mo-
żemy sformułować twierdzenie ułatwiające badanie zmian stabilności przy
zmieniającym się opóźnieniu. Zapiszmy funkcję charakterystyczną w postaci

(2.15) W (λ) = P (λ) +Q(λ)e−λτ .

Jeśli funkcja (2.15) ma czysto urojone zero (iω), to zachodzi

P (iω) = −Q(iω)e−λτ =⇒ ‖P (iω)‖ = ‖Q(iω)‖ .
Stąd możemy wyznaczyć ω spełniające równanie W (iω) = 0. Z drugiej
strony zauważmy, że dla λ = iω (2.15) można zapisać w postaci

W (iω) = Re(P (iω)) + Re(Q(iω)) cos(ωτ) − Im(Q(iω)) sin(ωτ)

+ i (Im(P (iω)) + Im(Q(iω)) cos(ωτ) + Re(Q(iω)) sin(ωτ)) .

Jeśli W (iω) = 0, to możemy wywnioskować, że

(2.16)
sin(ωτ) =

Re(Q(iω))Im(P (iω)) − Re(P (iω))Im(Q(iω))
Re(Q(iω))2 + Im(Q(iω))2 ,

cos(ωτ) = −Re(P (iω))Re(Q(iω)) + Im(P (iω))Im(Q(iω))
Re(Q(iω))2 + Im(Q(iω))2 .

Zatem mamy nieskończony ciąg wartości τ , dla których istnieją czysto uro-
jone pierwiastki równania W (λ) = 0. Jeśli τ0 jest rozwiązaniem układu
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(2.16) dla pewnego ω = ω0, to również τk = τ0 + 2kπ/ω0 jest rozwiązaniem
układu (2.16) dla każdego k ∈ �. Bazując na powyższych obserwacjach mo-
żemy sformułować następujące twierdzenie (por. [7])

Twierdzenie 2.13. Niech P i Q będą funkcjami analitycznymi w prawej
półpłaszczyźnie zespolonej Rez > −δ, dla pewnej δ > 0, które spełniają
następujące warunki :
(i) P i Q nie mają wspólnych czysto urojonych pierwiastków;

(ii) dla każdego rzeczywistego ω zachodzi P (iω) = P (−iω) oraz Q(iω) =
Q(−iω), gdzie¯oznacza sprzężenie zespolone;

(iii) P (0) +Q(0) 
= 0;
(iv) istnieje co najwyżej skończona liczba zer funkcji (2.15) położonych

w prawej półpłaszczyźnie zespolonej;
(v) dla rzeczywistych ω istnieje co najwyżej skończona liczba zer funkcji

F (ω) = ‖P (iω)‖2 − ‖Q(iω)‖2.
Wówczas:
(a) Załóżmy, że równanie F (ω) = 0 nie ma dodatnich rozwiązań. Wtedy

jeśli (2.15) jest stabilna dla τ = 0, to pozostaje stabilna dla wszystkich
τ ≥ 0, a gdy jest niestabilna dla τ = 0, pozostaje niestabilna dla τ ≥ 0.

(b) Załóżmy, że F (ω) = 0 ma przynajmniej jeden dodatni pierwiastek i że
każdy taki pierwiastek jest pojedynczy. Wtedy mogą następować zmiany
stabilności. Ponadto istnieje τ�, takie że (2.15) jest niestabilna dla
wszystkich τ > τ�, a gdy τ zmienia się od zera do τ�, może nastąpić co
najwyżej skończona liczba zmian stabilności.

Zdefiniujmy

s = −sign
(
P ′(iω)P (iω) −Q′(iω)Q(iω)

)
.

Dodatkowo można pokazać:

Twierdzenie 2.14. Jeśli P i Q spełniają założenia (i), (ii) i (iii) twier-
dzenia 2.13 , to wówczas
(i) jeśli iω (ω > 0) i τ spełniają równanie W (iω) = 0, co więcej ω jest

pierwiastkiem jednokrotnym i s 
= 0, to ω jest jednokrotnym pierwiast-
kiem równania F (ω) = 0 i zero funkcji (2.15) (λ(τ)) przechodzi przez
oś urojoną w kierunku zadanym przez s = signF ′(ω).

(ii) jeśli ω > 0 jest jednokrotnym pierwiastkiem F (ω) = 0, to istnieje nie-
skończenie wiele τ spełniających układ (2.16) i takich że λ(τ) = iω jest
jednokrotnym zerem funkcji (2.15).

Wiemy zatem w jaki sposób ustalić punkt, w którym zero funkcji charak-
terystycznej przekracza oś urojoną. W takiej sytuacji dla równań bez opóź-
nienia może nastąpić bifurkacja Hopfa, w wyniku której pojawiają się roz-
wiązania okresowe. Podobnie dla równań z opóźnieniem, dla których także
możemy sformułować twierdzenie bifurkacyjne.
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Twierdzenie 2.15 (bifurkacja Hopfa). Dla układu postaci (2.13) zakła-
damy , że:

1. F (α,ϕ) = L(α,ϕ)+G(α,ϕ) ma ciągłą pierwszą pochodną względem obu
zmiennych,

2. F (α, 0) = 0 dla wszystkich α,
3. funkcja charakterystyczna dana wzorem (2.14) ma czysto urojony pier-

wiastek λ0 = iω0 i wszystkie inne pierwiastki λj funkcji charaktery-
stycznej spełniają λj 
= mλ0 dla każdego m całkowitego.

4.
d

dα
Re(λ(α))

∣∣∣∣
α=0


= 0.

Wówczas istnieją stałe dodatnie a0, α0, δ0 oraz funkcje α(a) ∈ �, T (a) ∈ �

oraz funkcja okresowa x�(a) o okresie T (a), różniczkowalne w sposób ciągły
dla |a| < a0, takie że x�(a) jest rozwiązaniem równania (2.13). Ponadto dla
|α| < α0, |T − (2π/ω0)| < δ0 każde rozwiązanie równania (2.13) o okresie
T przy założeniu ‖xt‖ < δ0 musi być powyższej postaci z dokładnością do
przesunięcia w fazie.

Trzy ostatnio sformułowane twierdzenia mówią, że wraz ze zmianą opóź-
nienia może nastąpić zmiana stabilności stanu stacjonarnego i mogą po-
jawić się oscylacje i rozwiązania okresowe. Najczęściej w przypadku rów-
nań z opóźnieniem przy zmianach stabilności wraz z rosnącym opóźnieniem
mamy do czynienia z destabilizacją. Co więcej, twierdzenie 2.13 mówi, że
jeśli zmiany stabilności następują, to dla dostatecznie dużych τ stan sta-
cjonarny jest niestabilny. Należy jednak pamiętać, że dla małych opóźnień
sytuacja może być różna i chociaż częściej stan stabilny traci stabilność przy
zwiększającym się opóźnieniu, może być także odwrotnie. Poniżej krótko
omówimy zmiany stabilności w przypadku jednego opóźnienia dyskretnego
dla jednego równania i układu dwóch równań.

Jak wspominaliśmy wcześniej, badanie stabilności stanu stacjonarnego
jest równoznaczne z badaniem położenia zer funkcji charakterystycznej na
płaszczyźnie zespolonej. Dla jednego równania z jednym opóźnieniem dys-
kretnym funkcja charakterystyczna zawsze ma postać W (λ) = λ+a +be−λτ .
Wiadomo, że dla τ = 0 stan stacjonarny jest stabilny, jeśli a + b > 0 oraz
niestabilny, jeśli a + b < 0. W celu zbadania zmian stabilności skonstru-
ujemy funkcję pomocniczą F zdefiniowaną w punkcie (v) twierdzenia 2.13.
F (ω) = ω2 + a2 − b2. Łatwo zauważyć, że albo a2 > b2 i wówczas zmian sta-
bilności być nie może, bo F nie ma dodatnich miejsc zerowych, albo a2 < b2

i wówczas może nastąpić zmiana stabilności, ale jedynie ze stanu stabilnego
na niestabilny. Zatem przy jednym równaniu z jednym opóźnieniem dys-
kretnym wzrost τ może jedynie zdestabilizować stan stacjonarny, natomiast
stabilizacja nie występuje.

Dla układu dwóch równań z jednym opóźnieniem dyskretnym, funkcja
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charakterystyczna ma postać

W (λ) = λ2 + a1λ+ a0 + (b1λ+ b0)e−λτ + ce−2λτ .

W prostszym przypadku, gdy c = 0, funkcja F zdefiniowana w punkcie (v)
twierdzenia 2.13. jest wielomianem drugiego stopnia zmiennej ω2. Jeśli para-
metry funkcji charakterystycznej są takie, że F (0) < 0, to stan stacjonarny
może ulec jedynie destabilizacji, natomiast jeśli F (0) > 0, to może się tak
zdarzyć, że stan stacjonarny, który jest niestabilny dla τ = 0, ulega stabili-
zacji wraz ze wzrostem τ , by potem znów stracić stabilność (por. [1]).

3. Przykłady zastosowań równań różniczkowych z opóźnienia-
mi. W tym rozdziale przedstawimy kilka modeli matematycznych z dzie-
dziny nauk przyrodniczych, które wykorzystują równania różniczkowe
z opóźnieniem. Zaczniemy od prostego przykładu dynamiki populacyjnej
i omówimy równanie logistyczne z opóźnieniem. Następnie omówimy mo-
dele typu Hahnfeldta opisujące rozwój guza nowotworowego i towarzyszący
mu proces angiogenezy. Na koniec, na przykładzie modeli opisujących proste
reakcje biochemiczne (transkrypcji i degradacji białek), zwrócimy uwagę na
szczegóły, które są bardzo istotne przy wprowadzaniu opóźnienia do modelu.

3.1. Model logistyczny z jednym opóźnieniem. Rozpatrzmy proste rów-
nanie opisujące wzrost pewnej populacji, nazywane równaniem logistycznym
z opóźnieniem. Zostało ono zaproponowane w 1948 roku przez G. E. Hut-
chinsona, [20]. Niech N oznacza zagęszczenie populacji na jednostkę po-
wierzchni. Zakładamy, że współczynnik zmian względnego przyrostu popu-
lacji na jednego osobnika tzw. wzrost per capita (czyli Ṅ

N ) jest funkcją zaso-
bów środowiska, które to zasoby maleją liniowo wraz ze wzrostem populacji
N . Jednocześnie zakładamy, że zmiana zasobów środowiska przekłada się
na współczynnik rozrodczości z pewnym opóźnieniem τ . Stąd

Ṅ(t)
N(t)

= r

(
1 − N(t− τ)

K

)
,

czyli

(3.1) Ṅ(t) = rN(t)
(

1 − N(t − τ)
K

)
z warunkiem początkowym

(3.2) N(t) = φ(t) ≥ 0 dla t ∈ [−τ, 0] .

Liczbę K nazywamy pojemnością środowiska — gdy zagęszczenie populacji
przekroczy K, zasoby środowiska nie wystarczają na utrzymanie populacji
na tym poziomie i jej zagęszczenie będzie spadać.
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Globalne istnienie i jednoznaczność rozwiązań zagadnienia (3.1), (3.2)
łatwo wykazać stosując metodę kroków opisaną w podrozdziale 2.3. Istotnie
dla t ∈ [0, τ ] możemy rozwiązać równanie (3.1) otrzymując

(3.3) N(t) = φ(0)ert exp

(
− r

K

t∫
0

φ(s − τ)ds

)
.

Rozwiązanie (3.3) jest dobrze określone. Znając rozwiązanie na przedziale
t ∈ [0, τ ] znajdujemy rozwiązanie zagadnienia (3.1), (3.2) na przedziale
t ∈ [τ, 2τ ] itd. Powtarzając procedurę, jeśli znamy rozwiązanie dla t ∈
[nτ, (n+ 1)τ ], n ∈ �, to dla t ∈ [(n + 1)τ, (n + 2)τ ] otrzymujemy wzór

(3.4) N(t) = N((n+ 1)τ)er(t−(n+1)τ) exp

⎛
⎝− r

K

t∫
(n+1)τ

N(s− τ)ds

⎞
⎠ .

W następnym kroku analizując model badamy nieujemność rozwiązań
równania (3.1) z warunkiem początkowym (3.2). Ze wzoru (3.3) wynika, że
rozwiązanie jest nieujemne dla t ∈ [0, τ ], ponieważ φ ≥ 0. Stosując metodę
kroków bezpośrednio ze wzoru (3.4) otrzymujemy nieujemność rozwiązań
dla wszystkich t > 0. Innym sposobem pokazania, że rozwiązania zagadnie-
nia (3.1), (3.2) są nieujemne, jest skorzystanie z twierdzenia 2.8 przedsta-
wionego w podrozdziale 2.2.

Równanie (3.1) ma dwa stany stacjonarne N̄1 = 0 i N̄2 = K. Dla τ = 0
zerowy stan stacjonarny jest niestabilny, natomiast dodatni stan stacjonarny
jest globalnie asymptotycznie stabilny. Interesuje nas, co dzieje się ze stabil-
nością stanów stacjonarnych, gdy zwiększamy parametr τ . Po linearyzacji
równania (3.1) w otoczeniu zera otrzymujemy

(3.5) Ṅ(t) = rN(t) .

Zauważmy, że w powyższym równaniu nie ma zależności od opóźnienia. Ła-
two zauważyć, że funkcja charakterystyczna równania (3.5) ma dokładnie
jedno miejsce zerowe λ = r > 0. Zatem, na mocy twierdzenia o linearyzacji
(twierdzenie 2.10), niezależnie od wielkości opóźnienia zerowy stan stacjo-
narny jest niestabilny.

Linearyzując równanie (3.1) w otoczeniu N̄2 = K otrzymujemy

(3.6) Ṅ(t) = rN(t− τ),

i odpowiadające mu równanie charakterystyczne postaci

(3.7) D(λ) = λ+ e−λτ = 0.

Aby zbadać stabilność funkcji charakterystycznej D, czyli sprawdzić, czy
rozwiązania równania (3.7) leżą w lewej półpłaszczyźnie zespolonej, posłu-
żymy się kryterium Michajłowa (por. twierdzenie 2.12). Zapiszmy równa-
nie charakterystyczne (3.7) w postaci takiej jak w rozdziale 2, tj. D(λ) =
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P (λ)+Q(λ)e−λτ , gdzie P (λ) = λ i Q(λ) = r. Oczywiście stopień wielomianu
P wynosi 1 i jest większy niż stopień wielomianu Q. Kryterium Michajłowa
mówi, że jeśli D(λ) nie ma pierwiastków czysto urojonych, to stan stacjo-
narny N̄2 = K jest stabilny wtedy i tylko wtedy, gdy Δω→+∞ argD(iω) = π

2 ,
tzn. gdy zmiana argumentu wektora D(iω) wynosi π

2 przy zmianie ω od 0
do +∞. Wydzielmy część rzeczywistą i urojoną wektora D(iω)

Re(D(iω)) = r cos(ωτ),

Im(D(iω)) = ω − r sin(ωτ).

Widzimy, że Re(D(0)) = r > 0 i Im(D(0)) = 0, co więcej, Re(D(iω)) przy
zmianie ω od 0 do +∞ oscyluje w zakresie od r do −r oraz
limω→+∞ Im(D(iω)) = +∞. Dodatkowo

lim
ω→+∞ sin(argD(iω)) = lim

ω→+∞
Im(D(iω))√

Re2(D(iω)) + Im2(D(iω))
= 1,

lim
ω→+∞ cos(argD(iω)) = lim

ω→+∞
Im(D(iω))√

Re2(D(iω)) + Im2(D(iω))
= 0,

stąd limω→+∞ argD(iω) = π
2 +2kπ, gdzie k ∈ �. Aby udowodnić stabilność

stanu stacjonarnego trzeba wykluczyć możliwość, że krzywa na płaszczyźnie
zespolonej zadana parametrycznie (Re(D(iω)),Re(D(iω))), tzw. hodograf
Michajłowa, okrąża punkt (0, 0), czyli musimy pokazać, że k = 0. Policzmy

d

dω
Im(D(iω)) = 1 − rτ cos(ωτ).

Łatwo wywnioskować, że dla rτ < 1 pochodna d
dω Im(D(iω)) > 0. Stąd dla

rτ < 1 hodograf Michajłowa nie okrąża punktu (0, 0) przy zmianie ω od 0 do
+∞ i mamy Δω→+∞ argD(iω) = π

2 . Jeśli rτ > 1, pochodna d
dω Im(D(iω))

zmienia znak i co więcej d
dω Im(D(0)) < 0.

Rozważmy rτ > 1 i zastanówmy się, kiedy może nastąpić zmiana stabil-
ności. Pierwiastki czysto urojone iωm równania charakterystycznego (3.7)
istnieją (dla pewnych wartości parametru τm), gdy spełnione są zależności

r cos(ωmτm) = 0,(3.8)

ωm − r sin(ωmτm) = 0(3.9)

dla ωm > 0. Łatwo zauważyć, że dla ωmτm = π
2 + mπ, gdzie m ∈ �,

równanie (3.8) jest spełnione. Ponieważ jednocześnie sin(ωmτm) = ωm

r > 0,
więc ωmτm = π

2 + 2mπ, gdzie m ∈ �. Wstawiając otrzymany wynik do
równania (3.9) otrzymujemy

Im(D(iωm)) = ωm − r sin(ωmτ) = ωm − r, dla m ∈ �

Oczywiście ciąg (Im(D(iωm)))∞
m=0 jest rosnący, co więcej jego wszystkie
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Rysunek 3. Górny wiersz — hodograf Michajłowa, dolny wiersz — wykresy rozwiązania
równania (3.1) dla: (od lewej) τ = π

4 , τ = π
2 oraz τ = 3π

4 . Pozostałe parametry modelu:
r = 1, K = 1.

wyrazy są dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy Im(D(iω0)) > 0, co jest rów-
noważne nierówności π

2 > rτ0. Zatem dla π
2 > rτ0 hodograf Michajłowa nie

okrąża punktu (0, 0) (porównaj z rysunkiem 3). Stąd jeśli π
2 > rτ0, to zerowy

stan stacjonarny równania (3.7) jest lokalnie asymptotycznie stabilny.
Zauważmy, że jeśli podniesiemy do kwadratu równania (3.8), (3.9) i do-

damy je stronami, to otrzymamy ωm = r. Stąd τm = π
2r + 2mπ

r , więc
dla τ = τm istnieją pierwiastki czysto urojone równania charakterystycz-
nego (3.7) ±iωm = ±ir. Co więcej, hodograf Michajłowa przechodzi przez
początek układu współrzędnych, więc zarówno założenia twierdzenia o line-
aryzacji jak i założenia kryterium Michajłowa nie są spełnione. Aby spraw-
dzić, czy są spełnione założenia twierdzenia o bifurkacji Hopfa, badamy znak
pochodnej części rzeczywistej pierwiastków urojonych względem parametru
bifurkacyjnego, gdy znajdują się one na osi urojonej. Dla m ∈ � zgodnie
z twierdzeniem 2.14 otrzymujemy

(3.10)
d

dτ
Re(λ(τ))

∣∣∣∣
τ=τ0

= sign
d

dω
(|| − iω||2 + ||r||2)|ω=ωm

= 2ωm > 0.

Wnioskujemy stąd, że jeśli τ < τ0, to stan stacjonarny N̄2 = K jest lokalnie
asymptotycznie stabilny. Dla τ = τ0 występuje bifurkacja Hopfa i pojawiają
się rozwiązania okresowe o okresie 2π

ω0
. Natomiast dla τ > τ0 stan N̄2 = K

jest niestabilny. Co więcej, z zależności (3.10) wynika, że pierwiastki czy-
sto urojone ±iωm przechodzą na prawą stronę półpłaszczyzny zespolonej
powodując, że odzyskanie stabilności przez stan stacjonarny przy dalszym
wzroście parametru bifurkacyjnego jest niemożliwe.
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Należy w tym miejscu podkreślić, że dla dowolnego pojedynczego równa-
nia różniczkowego z jednym opóźnieniem dyskretnym odzyskanie stabilności
po bifurkacji Hopfa nie jest możliwe. Wynika to ze znaku pochodnej części
rzeczywistej pierwiastków urojonych względem parametru bifurkacyjnego
w punkcie bifurkacyjnym, który jest zawsze dodatni niezależnie od wystę-
pujących w równaniu parametrów. Jednakże gdy do pojedynczego równania
wprowadzimy dodatkowe opóźnienie, albo gdy będziemy rozpatrywać układ
równań z jednym opóźnieniem sytuacja taka może mieć miejsce, o czym
Czytelnik przekona się poniżej.

3.2. Modele angiogenezy nowotworowej. W pierwszym etapie rozwoju
guza nowotworowego komórki nowotworowe tworzą niewielkie sferyczne sku-
piska nazywane po angielsku multicellular spheroids (MCS). Komórki two-
rzące MCS zaopatrywane są w substancje odżywcze, m.in. w tlen i glu-
kozę, za pomocą dyfuzji substancji z naczyń krwionośnych znajdujących
się w zdrowej tkance otaczającej guz. Wraz ze wzrostem MCS wydajność
dyfuzji spada, dokładniej mówiąc komórki znajdujące się we wnętrzu guza
nowotworowego zaczynają odczuwać brak substancji odżywczych. Dodat-
kowo we wnętrzu nowotworu komórki, które w wyniku braku tlenu zmie-
niły swój metabolizm na beztlenowy, konsumują większą ilość glukozy, co
nie tylko powoduje jeszcze szybszy spadek jej stężenia, ale także zwiększa
stężenie substancji będących wynikiem przemian metabolicznych. Pociąga
to za sobą spadek pH. Tak niekorzystne warunki prowadzą do śmierci ko-
mórek i tworzenia się jądra nekrotycznego we wnętrzu guza. Aby zapobiec
śmierci, komórki nowotworowe syntetyzują i wydzielają różne substancje,
takie jak: FGF, VEGF czy Ang1, które promują wzrost nowych naczyń
krwionośnych poprzez stymulację podziałów komórek śródbłonka(1) i ich
różnicowanie się. Proces formowania się nowych naczyń nazywa się angio-
genezą. Nowopowstałe naczynia zaopatrują guz nowotworowy w niezbędne
substancje odżywcze i jednocześnie pomagają w usuwaniu niekorzystnych
produktów przemiany materii, przyczyniając się w ten sposób do dalszego
wzrostu nowotworu, [6] lub [11].

Jednym z pierwszych modeli matematycznych opisujących zarówno
wzrost guzów nowotworowych, jak i tworzenie się i rozwój sieci naczyń
krwionośnych zaopatrujących komórki nowotworowe w substancje odżyw-
cze jest układ czterech równań zaproponowanych przez P. Hahnfeldta i in.
w 1999 roku, [15].

W wyjściowym modelu Hahnfeldt i in. zakładali sferyczną symetrię guza
nowotworowego. Ponadto założono, że substancje hamujące rozwój naczyń

(1) Śródbłonek (łac. endothelium) jest to wyściółka naczyń krwionośnych i limfa-
tycznych, utworzona z jednej warstwy płaskich komórek o niewielkim jądrze — komórek
śródbłonka nazywanych także komórkami endotelialnymi.
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krwionośnych, jak i wspomagające go, są wydzielane przez komórki niezależ-
nie od ich umiejscowienia w masie nowotworowej i niezależnie od czasu. Do-
datkowo zarówno cząsteczki inhibitorów jak i promotorów są biernie trans-
portowane przez dyfuzję i co więcej, czas rozpadu tych substancji jest znacz-
nie dłuższy niż czas ich transportu. Dlatego też w równaniach opisujących
zmianę stężenia obu substancji dokonano quasi-stacjonarnego przybliżenia,
tj. założono, że dyfuzja jest na tyle szybka, że stężenia związków przez nią
transportowanych są w stanie stacjonarnym. Następnie uśredniono zmienne
po przestrzeni. Procedury te pozwoliły na redukcję układu czterech równań
różniczkowych cząstkowych do układu dwóch równań zwyczajnych. Zainte-
resowanych Czytelników zachęcamy do lektury artykułu [15], w celu dokład-
niejszego zapoznania się z procedurą redukcji rozważanego systemu.

W zredukowanym modelu Hahnfeldta rozpatruje się dwie zmienne.
Pierwsza zmienna (p(t)) opisuje objętość komórek w obrębie guza nowo-
tworowego, natomiast druga (q(t)) — reprezentuje zagęszczenie komórek
śródbłonka na jednostkę objętości masy tkankowej w chwili t. Zmianę obję-
tości nowotworu modeluje się za pomocą wzrostu typu gompertzowskiego,
gdzie zakłada się, że maksymalna możliwa do osiągnięcia objętość guza jest
proporcjonalna od zagęszczenia komórek śródbłonka

(3.11)
d

dt
p(t) = −rp(t) ln

(p(t)
q(t)

)
.

Drugie równanie w modelu Hahnfeldta opisuję dynamikę wzrostu na-
czyń krwionośnych, które zaopatrują komórki nowotworowe w substancje
odżywcze w obrębie guza. Ma ono postać

(3.12)
d

dt
q(t) = q(t)

[
b
(p(t)
q(t)

)α

− ap2/3(t) − μ
]
.

Zakłada się, że wzrost naczyń zależy od sygnałów wysyłanych przez niewy-
starczająco odżywione komórki nowotworowe (pierwszy człon w równaniu).
W rozważanym przez nas modelu (3.11)–(3.12) pojawia się wykładnik α od-
zwierciedlający intensywność wpływu stosunku objętości nowotworu do ob-
jętości naczyń na tworzenie się nowych naczyń krwionośnych. Jeśli α = 0, to
w modelu nie uwzględnia się takiej zależności i nazywamy go wtedy modelem
d’Onofrio-Gandolfiego, [9] (podobny model rozważa również w swojej pracy
Ergun i in. [10]), natomiast gdy α = 1, to opisana zależność jest najsilniejsza
i mówimy wtedy o klasycznym modelu Hahnfeldta zaproponowanym w [15].
Rozważamy tutaj α ∈ [0, 1], przez co badamy całą rodzinę modeli opisują-
cych zjawisko angiogenezy nowotworowej. W modelu (3.11)–(3.12) zakłada
się ponadto, że komórki nowotworowe wydzielają do przestrzeni między-
komórkowej produkty przemiany materii, które przez zmianę lokalnego pH
hamują namnażanie się komórek śródbłonka, a nawet powodują ich śmierć.
Proces ten ma swoje odzwierciedlenie w drugim członie drugiego równania.
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Pojawiający się w tym członie wykładnik 2/3 opisuje stosunek powierzchni
guza nowotworowego do jego objętości. Innymi słowy zakłada się, że stężenie
substancji hamujących wzrost naczyń w obrębie guza nowotworowego jest
proporcjonalne do kwadratu jego promienia. Ostatni człon drugiego rów-
nania opisuje naturalną śmiertelność komórek śródbłonka, a tym samym
proces naturalnego zanikania naczyń krwionośnych.

W roku 2009 A. d’Onofrio wraz z A. Gandolfim w [9] zaproponowali, aby
do modelu (3.11)–(3.12) wprowadzić dwa biologicznie motywowane opóź-
nienia, opisujące czas potrzebny odpowiednio komórkom nowotworowym
i śródbłonka do mitotycznego podziału. Podążając za tym pomysłem, w
dalszej części tego podrozdziału będziemy badać uogólniony model Hahn-
feldta z dwoma opóźnieniami postaci:

(3.13)

d

dt
p(t) = −rp(t) ln

(p(t − τ1)
q(t − τ1)

)
,

d

dt
q(t) = q(t)

[
b
(p(t− τ2)
q(t− τ2)

)α

− ap2/3(t) − μ
]

dla t ≥ 0 ,

z nieujemnym warunkiem początkowym

(3.14)
p(t) = φ1(t) ,

q(t) = φ2(t) dla t ∈ [−τmax, 0] ,

gdzie τmax = max{τ1, τ2}.

W [9] pokazano, że model (3.11)–(3.12) ma następujące własności: otwar-
ty podzbiór płaszczyzny �2

+ jest obszarem niezmienniczym, dla b > μ układ
równań (3.11)–(3.12) ma dokładnie jeden stan stacjonarny (pe, qe) ∈ �2

+ ,
gdzie pe = qe = ( b−μ

a )
3
2 , ponadto stan ten jest globalnie asymptotycznie

stabilny.

Aby stan stacjonarny modelu (3.13) miał współrzędne rzędu 1 dokonu-
jemy następującego przeskalowania modelu p̄ = 10−4p i q̄ = 10−4q. W wy-
niku przeskalowania otrzymujemy model z tymi samymi parametrami jak
model wyjściowy, poza stałą a. Jeśli za pomocą kresek oznaczymy przeska-
lowane zmienne i wprowadzimy ā = 10

8
3 a, to jedynym stanem stacjonarnym

przeskalowanego układu (3.13) jest (p̄e, q̄e) =
(
( b−μ

a )
3
2 10−4, ( b−μ

a )
3
2 10−4

)
.

Ponieważ �2
+ jest także obszarem niezmienniczym układu (3.13), więc

możemy dokonać następującej zmiany zmiennych

x = ln
( p̄
p̄e

)
, y = ln

( q̄
q̄e

)
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i wtedy badany układ ma prostszą z analitycznego punktu widzenia postać

(3.15)

d

dt
x(t) = −r(x(t− τ1) − y(t − τ1)),

d

dt
y(t) = beα(x(t−τ2)−y(t−τ2)) − (b− μ)e

2
3 x(t) − μ.

Warto zwrócić uwagę, że w modelu (3.15) pozbyliśmy się zależności od jed-
nego z parametrów, co więcej rozważany układ ma jeden stan stacjonarny
(xe, ye) = (0, 0). Stosując metodę kroków, dokładnie opisaną w podroz-
dziale 2.4, łatwo można pokazać, że istnieje globalne, jednoznacznie wyzna-
czone rozwiązanie układu (3.15). Ponadto dzięki opisanej powyżej zamianie
zmiennych wiemy, że dowolne rozwiązania x(t), y(t) układu (3.15) jedno-
znacznie wyznaczają nieujemne rozwiązania układu (3.13) p(t) =(

b−μ
a

) 3
2 ex(t) oraz q(t) =

(
b−μ

a

) 3
2 ey(t), jeśli tylko b > μ. Wobec tego od tej

pory będziemy zakładali, że b > μ.

Ponieważ założenia twierdzenia 2.10 o linearyzacji są spełnione, to w celu
zbadania stabilności punktu stacjonarnego wystarczy rozpatrzyć układ zli-
nearyzowany:

(3.16)

d

dt
x(t) = r(y(t − τ1) − x(t − τ1)),

d

dt
y(t) = −2

3
(b− μ)x(t) − αb(y(t − τ2) − x(t− τ2)).

Funkcja charakterystyczna dana jest następującym wzorem

(3.17) D(λ) = λ2 + r(λ+N)e−λτ1 +Mλe−λτ2 ,

gdzie M = αb oraz N = 2
3 (b− μ) > 0.

Należy tu wspomnieć, że występowanie dwu lub więcej opóźnień w mo-
delu zawsze wiąże się z problemami analitycznymi. Aby zobrazować zastoso-
wanie narzędzi matematycznych zaprezentowanych w rozdziale 2, skupimy
się na prostszych przypadkach, tzn. gdy w modelu występuje jedno opóź-
nienie. Innymi słowy najpierw rozpatrzymy przypadek, gdy czas podziału
komórek nowotworowych jest znacznie większy niż czas podziału komórek
endotelialnych, który zaniedbamy. Następnie rozważymy przypadek, gdy za-
niedbywać będziemy długość cyklu komórkowego komórek nowotworowych.
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3.2.1. Przypadek τ1 > 0 i τ2 = 0.
Jeśli τ1 > 0 oraz τ2 = 0, to równie charakterystyczne ((3.17)) przyjmuje

postać

(3.18) D1(λ) = λ2 +Mλ+ r(λ+N)e−λτ1 = 0.

Ponieważ wiemy, że dla zerowych opóźnień stan stacjonarny jest globalnie
asymptotycznie stabilny, więc oczywiście dla małego parametru τ1 > 0 po-
zostaje stabilny (porównaj z rozdzałem 2). Interesuje nas, co się dzieje przy
zwiększaniu parametru τ1. Czy może wystąpić zmiana stabilności stanu sta-
cjonarnego, bifurkacja Hopfa, albo sekwencje zmian stabilności? Oczywistym
jest, że zmiana stabilności stanu stacjonarnego może wystąpić tylko w przy-
padku, gdy równanie (3.18) ma pierwiastki czysto urojone. Badamy więc,
kiedy równanie (3.18) ma pojedyncze pierwiastki postaci ±iω, ω > 0. W tym
przypadku układ (2.16) przyjmuje postać:

sin(ωτ1) =
(MN + ω2)ω
r(N2 + ω2)

, cos(ωτ1) =
(N −M)ω2

r(N2 + ω2)
.

Z drugiej strony, jak to było pokazane w podrozdziale 2.4, jeśli iω jest pier-
wiastkiem równania (3.18), to wtedy zachodzi ‖P (iω)‖ = ‖Q(iω)‖, gdzie
P (λ) = λ2 + λM oraz Q(λ) = r(λ+ N). Zdefiniujmy teraz funkcję pomoc-
niczą (por. twierdzenie 2.13(v))

(3.19) F (ω) = ‖P (iω)‖2 − ‖Q(iω)‖2 = ω4 + ω2(M2 − r2) −N2r2.

Widzimy, że funkcja F (ω) ma zawsze jedno miejsce zerowe, które oznaczymy

(3.20) ω0 =

√
−(M2 − r2) +

√
δ

2
,

gdzie δ = (M2 − r2)2 + 4N2r2 > 0. Dla tak wyznaczonych ω0 obliczmy
wartości parametrów τ1, dla których równanie (3.18) ma czysto urojone
pierwiastki. Otrzymujemy

(3.21) τk
1 =

1
ω0

[
arg
( (N −M)ω2

0

r(N2 + ω2
0)

+ i
(MN + ω2

0)ω0

r(N2 + ω2
0)

)
+ 2kπ

]
,

gdzie k ∈ �. Łatwo zauważyć, że sin(ωτ1) jest dodatni, natomiast znak
cos(ωτ1) zależy od znaku wyrażenia N − M . Stąd, jeśli N > M , to ω0τ1 ∈
(0, π

2 ), natomiast dla N < M zachodzi ω0τ1 ∈ (π
2 , π).

Skoro wyznaczyliśmy już wartości parametru τ1, dla których równania
charakterystyczne (3.18) ma pierwiastki czysto urojone ±iω0 sprawdźmy,
w jakim kierunku przechodzą one przez oś urojoną, gdy zwiększamy para-
metr bifurkacyjny, czyli zbadajmy znak wyrażenia d

dτ1
Re(λ)|τ1=τk

1
. Twier-

dzenie 2.14 sformułowane w podrozdziale 2.4 mówi, że znak pochodnej części
rzeczywistej λ względem τ1 w punkcie krytycznym (czyli gdy λ przecina oś
urojoną) jest taki sam jak znak F ′(ω0) dla ω0 odpowiadającego krytycznej
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wartości τ1. Ponieważ d
dω
F (ω)|ω=ω0 = 2ω0

√
δ > 0, więc wnioskujemy, że

pierwiastki równania charakterystycznego (3.18) zawsze przechodzą z lewej
półpłaszczyzny zespolonej na prawą wraz ze wzrostem parametru bifurka-
cyjnego. Podsumujmy:

Lemat 3.1. Rozważmy ω0 dane wzorem (3.20). Wtedy dla dowolnego ze-
stawu parametrów istnieje τ0

1 wyznaczone przez (3.21), takie że stan stacjo-
narny (pe, qe) układu (3.13) jest lokalnie asymptotycznie stabilny dla τ1 < τ0

1
i niestabilny dla τ1 > τ0

1 . Ponadto dla τ1 = τ0
1 ma miejsce bifurkacja Hopfa

i pojawiają się rozwiązania okresowe o okresie 2π
ω0

.

Kolejnym krokiem analizy modelu jest badanie typu bifurkacji za po-
mocą twierdzenia o rozmaitości centralnej dla układów równań różniczko-
wych z opóźnieniami. Ponieważ badanie kierunku występującej bifurkacji
Hopfa jest rachunkowo uciążliwe, odsyłamy Czytelnika do [12] i [26], gdzie
zaprezentowana została pełna analiza. W [12] i [26] analitycznie badano typ
bifurkacji, tj. jej kierunek i stabilność powstających rozwiązań okresowych
dla modelu (3.13) z parametrami estymowanymi w [15], t.j.

(3.22) μ = 0, a = 8, 73 × 10−3, b = 5, 85 oraz r = 0, 192,

dochodząc do wniosku, że w zależności od wartości parametru α mamy bi-
furkację Hopfa podkrytyczną lub nadkrytyczną. Natomiast zarówno dla mo-
delu d’Onofrio-Gandolfiego jak i Hahnfeldta powstające rozwiązania okre-
sowe istnieją dla τ1 > τ0

1 i są lokalnie asymptotycznie stabilne. Podsumujmy
teraz wszystkie informacje jakie mamy:

Wniosek 3.2.
(i) Jeśli α = 0, to stan stacjonarny układu (3.13) jest lokalnie asympto-

tycznie stabilny dla τ1 < 12, 3536 i niestabilny dla τ1 > 12,3536. Po-
nadto dla τ1 = 12,3536 ma miejsce bifurkacja Hopfa i pojawiają się
rozwiązania okresowe o okresie 49,0728, które istnieją dla τ1 > 12,3536
dostatecznie bliskich 12,3536 i są lokalnie asymptotycznie stabilne.

(ii) Jeśli α = 1, to stan stacjonarny układu (3.13) jest lokalnie asympto-
tycznie stabilny dla τ1 < 0,2522 i niestabilny dla τ1 > 0,2522. Ponadto
dla τ1 = 0,2522 ma miejsce bifurkacja Hopfa i pojawiają się rozwiązania
okresowe o okresie 7,1722, które istnieją dla τ1 > 0,2522 dostatecznie
bliskich 0,252 i są lokalnie asymptotycznie stabilne.

Otrzymane wyniki analityczne zostały zobrazowane na rysunkach 4–5.

3.2.2. Przypadek τ1 = 0 i τ2 > 0.
Dla τ1 = 0 i τ2 
= 0 równanie charakterystyczne (3.17) ma postać

(3.23) D2(λ) = λ2 + r(λ+N) +Mλe−λτ2 = 0.
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Rysunek 4. Wykres rozwiązania: p(t) (po lewej), q(t) (po środku), wykres krzywej zadanej
parametrycznie (p(t), q(t)) (po prawej) dla układu (3.13) przy założeniach τ1 > 0, τ2 = 0

i α = 0. Wszystkie inne parametry tak jak podano w (3.22).

Rysunek 5. Wykres rozwiązania: p(t) (po lewej), q(t) (po środku), wykres krzywej zadanej
parametrycznie (p(t), q(t)) (po prawej) dla układu (3.13) przy założeniach τ1 > 0, τ2 = 0

i α = 1. Wszystkie inne parametry tak jak podano w (3.22).

Tak jak poprzednio szukamy pierwiastków czysto urojonych ±iω, ω > 0,
równania (3.23), które istnieją wtedy i tylko wtedy, gdy

(3.24) cosωτ2 = − r

M
, sinωτ2 =

ω2 −Nr

ωM
.

Łatwo zauważyć, że warunkiem koniecznym istnienia pierwiastków czysto
urojonych równania charakterystycznego (3.23) jest

∣∣ r
M

∣∣ =
∣∣ r

αb

∣∣ ≤ 1. Stąd
musi być spełniona nierówność r −M ≥ 0. Tak jak poprzednio zdefiniujmy
funkcję pomocniczą

(3.25) F (ω) = ‖P (iω)‖2 − ‖Q(iω)‖2 = ω4 + ω2(r2 −M2 − 2Nr) +N2r2

i poszukamy jej miejsc zerowych. Ponieważ jest to funkcja kwadratowa ze
względu na ω2, przyjmiemy F (y) = F (ω2). Otrzymujemy

(3.26) F (y) = y2 + y(r2 −M2 − 2Nr) +N2r2 = 0.

Jeśli r − M > 0, to równanie (3.26) nie ma rzeczywistego dodatniego pier-
wiastka. Dla r = M równanie (3.26) ma jeden podwójny pierwiastek y = Nr.
Natomiast jeśli r − M < 0, to wtedy istnieją dwa pierwiastki dodatnie po-
staci

y1,2 =
−(r2 −M2 − 2Nr) ± √

δ

2
,
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gdzie δ = (r2 −M2 − 4Nr)(r2 −M2), co oznacza, że funkcja F (ω) ma dwa
rzeczywiste, dodatnie miejsca zerowe postaci

(3.27)
ω01 =

√
−(r2 −M2 − 2Nr) − √

δ

2
,

ω02 =

√
−(r2 −M2 − 2Nr) +

√
δ

2
,

spełniające ω02 > ω01 > 0. Następnie dla wyznaczonych iω01 and iω02 znaj-
dujemy odpowiednio τk

21
i τk

22
. Ponieważ cos(ω0j

τk
2j

) < 0, zaś
sign(sin(ω0j

τk
2j

)) = (−1)j dla j = {1, 2}, to ω01τ
0
21

∈ (π, 3π
2 ) oraz ω02τ

0
22

∈
(π

2 , π). Stąd τk
21

i τk
22

mają następującą postać

τk
21

=
1
ω01

[
2π − arccos

(− r

M

)
+ 2kπ

]
,(3.28)

τk
22

=
1
ω02

[
arccos

(− r

M

)
+ 2kπ

]
,(3.29)

k ∈ �. Ponieważ ω02 > ω01 > 0, więc τk
21
> τk

22
.

Tak jak poprzednio zbadamy, w jakim kierunku pierwiastki równania
charakterystycznego przekraczają oś urojoną. Mamy,

sign
d

dτ2
Re(λ)|τ2=τk

2j

= sign{ d
dy
F (y)|y=ω2

0j

} = sign{(−1)j
√
δ},

dla j ∈ {1, 2}. Wnioskujemy stąd, że pierwiastki czysto urojone ±iω01 po-
jawiające się dla τ2 = τk

21
przemieszczają się wraz ze wzrostem parametru

bifurkacyjnego z lewej półpłaszczyzny zespolonej na prawą, natomiast pier-
wiastki ±iω02 pojawiające się dla τ2 = τk

22
przekraczają oś urojoną w prze-

ciwnym kierunku. Podsumowując, w zależności od parametrów modelu ob-
serwujemy różną dynamikę. Stan stacjonarny układu (3.13) może pozostać
stabilny niezależnie od wielkości parametru τ2, rozwiązanie stacjonarne może
stracić stabilność w wyniku bifurkacji Hopfa, a dla pewnej grupy parame-
trów stan stacjonarny może też skończoną liczbę razy utracić stabilność
i następnie ją odzyskać w wyniku następujących po sobie sekwencji bifurka-
cji Hopfa. Dla dostatecznie dużych wartości parametru bifurkacyjnego stan
stacjonarny pozostanie niestabilny.

Lemat 3.3. Jeśli r − M > 0, to stan stacjonarny układu (3.13) jest
lokalnie asymptotycznie stabilny dla wszystkich wartości parametru τ2 ≥ 0.
Dla r = M bifurkacja Hopfa nie ma miejsca, niemniej nie można wykluczyć
istnienia rozwiązań okresowych. Jeśli r −M < 0, to
(i) dla τ2 < τ0

22
stan stacjonarny układu (3.13) jest lokalnie asymptotycznie

stabilny,
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(ii) dla τ2 = τ0
22

występuje bifurkacja Hopfa i pojawiają się rozwiązania
okresowe o okresie 2π

ω02
i jeśli dodatkowo τ1

22
< τ0

21
, to stan stacjonarny

układu (3.13) pozostaje niestabilny dla τ2 > τ0
22

, a jeśli τ1
22
> τ0

21
, to

stan stacjonarny układu (3.13) odzyskuje swoją stabilność dla τ2 = τ0
21

i skończona liczba zmian stabilności ma miejsce wraz ze wzrostem pa-
rametru bifurkacyjnego τ2.

Ponieważ dla układu (3.13) wszystkie parametry zostały estymowane
w [15], skupimy się na dynamice modelu przy ustalonych wartościach (3.22).
Na rysunku 6 są przedstawione cztery pierwsze wyrazy ciągów (τk

21
) i (τk

22
)

jako funkcje zmiennej α (przypomnijmy, że M = αb). Widzimy, że τk
21

i τk
21

są odpowiednio rosnącymi i malejącymi funkcjami zmiennej α. Z rysunku 6
odczytujemy, że wielokrotne zmiany stabilności stanu stacjonarnego moż-
liwe są tylko dla niewielkich wartości parametru 0, 0328 ≈ r

b < α < 0, 1.
Dla większych wartości α stan stacjonarny traci stabilność, gdy τ2 = τ0

22

i nie może jej ponownie odzyskać mimo zwiększania wartości parametru
bifurkacyjnego.

Rysunek 6. Panel lewy: Zależność τk
21

i τk
21

od parametru α dla k ∈ {1, 2, 3, 4}. Liniami cią-
głymi oznaczono wykres zależności dla tych τ2, dla których zera funkcji charakterystycznej
przechodzą z lewej półpłaszczyzny zespolonej na prawą, natomiast przerywaną — wykres
dla tych, dla których ruch odbywa się w przeciwnym kierunku. Panel prawy: wykres części
rzeczywistych pierwiastków równania charakterystycznego (3.23). Pogrubiona linia ciągła

wskazuje max Re(λ). Wszystkie inne parametry tak jak podano w (3.22).

Typ pierwszej występującej bifurkacji Hopfa został zbadany w [12] i [26]
wskazując, że podobnie jak w przypadku kiedy τ1 = 0 i τ2 > 0, rodzaj
bifurkacji zależy od wartości parametru α.

Wniosek 3.4.
(i) Jeśli α = 0, to stan stacjonarny układu (3.13) jest lokalnie asympto-

tycznie stabilny dla wszystkich wartości τ2.
(ii) Jeśli α = 1, to stan stacjonarny układu (3.13) jest lokalnie asympto-

tycznie stabilny dla τ2 < 0,2685 i niestabilny dla τ2 > 0,2685. Ponadto
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dla τ2 = 0,2685 ma miejsce bifurkacja Hopfa i pojawiają się rozwiązania
okresowe o okresie 1,0521, które istnieją dla τ2 < 0,2685 dostatecznie
bliskich 0,2685 i są niestabilne. Co więcej, odzyskanie stabilności przez
stan stacjonarny wraz ze wzrostem parametru bifurkacyjnego jest nie-
możliwe.

Wykresy rozwiązań układu (3.13) dla τ1 = 0, τ2 > 0 oraz α = {0, 1}
zostały przedstawione na rysunkach 7–8.

Rysunek 7. Wykres rozwiązania: p(t) (po lewej), q(t) (po środku), wykres krzywej zadanej
parametrycznie (p(t), q(t)) (po prawej) dla układu (3.13) przy założeniach τ1 = 0, τ2 > 0

i α = 0. Wszystkie inne parametry tak jak podano w (3.22).

Rysunek 8. Wykres rozwiązania: p(t) (po lewej), q(t) (po środku), wykres krzywej zadanej
parametrycznie (p(t), q(t)) (po prawej) dla układu (3.13) przy założeniach τ1 = 0, τ2 > 0

i α = 1. Wszystkie inne parametry tak jak podano w (3.22).

Podsumowując dynamika modelu silnie zależy od umiejscowienia wpro-
wadzanego do układu opóźnienia. Na podstawie przeprowadzonej analizy
stwierdzamy, że w przypadku modelu d’Onofrio-Gandolfiego, tj. gdy zakła-
damy, że wzrost naczyń krwionośnych nie zależy od objętości nowotworu ob-
serwujemy, że wpływ τ1 jest bardziej destabilizujący niż wpływ τ2. Dokład-
niej dla τ1 obecnego w modelu następuje bifurkacja Hopfa i stan stacjonarny
staje się niestabilny, natomiast gdy tylko τ2 pojawia się w modelu, rozwiąza-
nie stacjonarne pozostaje stabilne niezależnie od wielkości opóźnienia. Sytu-
acja wygląda inaczej, gdy w modelu uwzględnimy wpływ komórek nowotwo-
rowych na rozwój sieci naczyń krwionośnych, czyli gdy α = 1. Wtedy jeśli
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założymy, że cykl komórkowy komórek nowotworowych jest istotnie dłuższy
niż czas, w którym zachodzą inne procesy, to zachodzi bifurkacja Hopfa,
rozwiązanie stacjonarne traci stabilność (dla dostatecznie długiego cyklu
komórkowego) i pojawiają się stabilne rozwiązania okresowe, które istnieją
dla τ1 > τ0

1 . Oznacza to, że wprawdzie stan stacjonarny stracił stabilność,
ale rozwiązania pozostają ograniczone. Natomiast jeśli w modelu Hahnfeldta
mamy jedno opóźnienie τ2 > 0, to wówczas niestabilne rozwiązania okresowe
istnieją dla τ2 mniejszych i bliskich wartości, dla której następuje bifurkacja
Hopfa. Oznacza to, że rozwiązania mogą rosnąć nieograniczenie.

3.3. Proste modele biochemiczne. W tej części pracy omówimy wpływ
opóźnienia na dynamikę prostych modeli biochemicznych. Najpierw, na
przykładzie modelu opisującego rozpad białka w wyniku dwóch różnych
procesów: jednego szybkiego, drugiego wolnego, pokażemy, że nieprawidłowe
wprowadzenie opóźnienia może prowadzić do równań, których rozwiązania
przyjmują wartości ujemne. Następnie w prawidłowy sposób wprowadzimy
opóźnienia i wywnioskujemy, że w tak prostych modelach opóźnienie nie
może powodować stabilnych zachowań oscylacyjnych. W drugiej części pod-
rozdziału omówimy model produkcji białka Hes1 i pokażemy, że w przypadku
modelu z ujemnym sprzężeniem zwrotnym zachowania oscylacyjne mogą zo-
stać wywołane przez opóźnienie, o ile współczynnik Hilla jest większy niż 1.

3.3.1. Model rozpadu białka z opóźnieniem. Rozważymy bardzo prosty
układ ekspresji genów: molekuły mRNA są produkowane przez DNA dzięki
procesowi transkrypcji. Następnie uruchamiany jest proces translacji w efek-
cie którego powstają cząsteczki białka. Zarówno molekuły mRNA jak i czą-
steczki białka ulegają degradacji. Oznaczając przez kr, kp, γr, γp intensyw-
ności tych reakcji biochemicznych, cały układ możemy zapisać schematycz-
nie, oznaczając białko literą P :

(3.30) DNA kr−→mRNA , mRNA
γr−→∅ , mRNA

kp−→P , P
γp−→∅ .

Oznaczając przez x(t) stężenie mRNA, przez z(t) stężenie białka i korzysta-
jąc z prawa działania mas zapisujemy standardowy układ równań opisujący
zmianę stężeń reaktantów reakcji (3.30)

ẋ(t) = kr − γrx(t) , ż(t) = kpx(t) − γpz(t) .

Aby uprościć model załóżmy, że transkrypcja jest dużo szybsza od translacji
i przyjmijmy, że mRNA znajduje się w stanie stacjonarnym xst = kr

γr
. W ten

sposób otrzymujemy przybliżenie Keplera-Elstona (por. [23]), w którym to
transkrypcja i translacja są złączone w jeden proces i wydaje się, że białko
jest produkowane bezpośrednio przez DNA z intensywnością kpkr

γr
=: k,
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a stężenie białka zmienia się w czasie zgodnie z równaniem

ż(t) = k − γpz(t) .

W [5] Bratsun i in. rozważali sytuację, gdy białko może rozpadać się na
dwa sposoby: w szybkiej reakcji lub na drodze bardziej skomplikowanej,
składającej się z kilku kroków reakcji (na przykład w procesie fosforylacji).
Tę trwającą dłużej reakcję chcemy modelować za pomocą jednego procesu
o czasie trwania τ i intensywności γd:

(3.31) DNA k−→P , P
γp−→∅ , P

γd=⇒∅ .
Kuszące wydaje się, by podobnie jak w przypadku układu równań dla reak-
cji (3.30), reakcję (3.31) opisać równaniem

(3.32) ẋ(t) = k − γpx(t) − γdx(t − τ) ,

gdzie x(t) oznacza stężenie białka. Zakładamy, że reakcja rozpoczyna się
w chwili t0 = 0, czyli że stężenie początkowe białka jest równe 0 dla t < 0
oraz jest równe x0 ≥ 0 dla t = 0. Ten warunek początkowy zapisujemy jako

(3.33) x(t) =
{

0 t ∈ [−τ, 0)
x0 t = 0.

Chociaż funkcja początkowa nie jest ciągła zauważmy, że równanie (3.32)
z warunkiem początkowym (3.33) możemy rozwiązać na odcinku [0, τ ],
otrzymując funkcję ciągłą na całym odcinku [0, τ ], a następnie z powodze-
niem możemy stosować teorię omawianą w rozdziale 2.

Z postaci równania (3.32) oraz twierdzenia 2.8 wnioskujemy, że rozwią-
zania mogą przyjmować wartości ujemne. Jednakże jeśli ograniczymy się do
funkcji początkowych postaci (3.33) dla x0 ≥ 0, to czy wówczas rozwiązania
pozostaną nieujemne?

Zanim odpowiemy na to pytanie, zbadajmy asymptotyczne zachowanie
rozwiązań równania (3.32). Równanie (3.32) ma dokładnie jeden punkt sta-
cjonarny x̄ = k

(γp+γr) , który jest globalnie asymptotycznie stabilny dla τ = 0.
Funkcja charakterystyczna dla równania (3.32) jest dana wzorem

(3.34) W (λ) = λ+ γp + γde
−λτ .

Aby zbadać stabilność stanu stacjonarnego dla τ > 0 postąpimy jak w po-
przednich przykładach i skonstruujemy funkcję pomocniczą F (por. twier-
dzenie 2.13(v)).

F (ω) = ‖iω + γp‖2 − ‖γd‖2 = ω2 + γ2
p − γ2

d .

Teraz korzystając z twierdzeń 2.13 i 2.14 możemy wysnuć

Wniosek 3.5.
(i) Jeśli γp > γd > 0, to stan stacjonarny x̄ jest stabilny dla wszystkich

τ ≥ 0.
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(ii) Jeśli 0 < γp < γd, to stan stacjonarny x̄ jest stabilny dla 0 ≤ τ < τkr

i niestabilny dla τ > τkr, gdzie τkr jest dane wzorem

τkr =
arccos

(
− γp

γd

)
√
γ2

d − γ2
p

.

Dla τ = τkr ma miejsce bifurkacja Hopfa.

Wartość τ , dla której następuje bifurkacja otrzymujemy bezpośrednio ze

wzoru (2.16) dla F (ω0) = 0, czyli ω0 =
√
γ2

d − γ2
p .

Odpowiemy teraz na postawione wyżej pytanie o nieujemność rozwiązań
równania (3.32) z warunkiem początkowym (3.33).

Lemat 3.6. Jeśli γp > γd lub γp < γd oraz τ < τkr, to wówczas rozwiąza-
nia równania (3.32) z warunkiem początkowym (3.33) pozostają nieujemne
i dążą do x̄.

Skalując czas oraz funkcję x możemy zredukować do jednego liczbę pa-
rametrów równania (3.32). Wykonujemy następujące podstawienia:

y =
γd

k
x , s = γdt , b =

γp

γd
, r = τγd

i zapisujemy równanie (3.32) w nowych zmiennych jako

(3.35) ẏ(s) = 1 − by(s) − y(s− r) .

Przez y0(s) oznaczmy rozwiązanie równania (3.35) z warunkiem początko-
wym (3.33) przy x0 = 0. Można pokazać (por. [14]), że jeśli s ∈ [(n−1)r, nr)
dla n ∈ �, n ≥ 1, to wówczas

y0(s) =
1
b

n−1∑
j=1

(−1)j

bj

(
1 − e−b(s−rj)

j∑
i=0

b(s− rj)i

i!

)
.

Można też zauważyć, że jeśli y(s) jest rozwiązaniem równania (3.35) z wa-
runkiem początkowym (3.33) przy y(0) = y0, to wówczas

y(s) = y0(s) + y0(1 − by0(s) − y0(s − r)) .

Korzystając z tych tożsamości, wykonanie odpowiednich rachunków dopro-
wadza dowód lematu do pomyślnego zakończenia.

Jeśli γp < γd i τ ≥ τkr, to dla dużych t rozwiązania są nieujemne, gdyż
zbliżają się do x̄. Jednakże może się tak zdarzyć, że rozwiązanie staje ujemne
dla t bliskich zeru, szczególnie gdy x0 jest dostatecznie duże. Na rysunku 9
zilustrowaliśmy obie sytuacje: po lewej przypadek, gdy nieujemne rozwiąza-
nie zbliża się do punktu stacjonarnego, po prawej sytuacja, gdy rozwiązanie
przyjmuje wartości ujemne dla małych czasów.
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Rysunek 9. Przykładowe rozwiązania równania (3.32) z warunkiem
początkowym (3.33) dla γp < γd i τ ≥ τkr.

Brak nieujemności rozwiązań sugeruje, że równanie (3.32) nie opisuje
w sposób poprawny reakcji (3.31). I rzeczywiście tak jest. Naiwnie możemy
to równanie interpretować w ten sposób: w chwili t0 cząstka białka rozpo-
czyna drugą reakcję rozpadu (która trwa τ jednostek czasu). Jednak cząstka
pozostaje w systemie, co więcej w żaden sposób nie zaznaczamy, że zaczęła
się ona już rozpadać. W związku z tym, w czasie (t0, t0 + τ) może ona wziąć
udział w innych reakcjach. W równaniu (3.32) tę rozpadającą się cząstkę
traktujemy tak samo jak wszystkie pozostałe. W rzeczywistości taka sy-
tuacja nie może mieć miejsca. Chociaż obserwując układ możemy nie być
w stanie odróżnić cząstek, które weszły na ścieżkę powolnego rozpadu od po-
zostałych cząstek, to jednak są to dwie klasy białek. I musimy to uwzględnić
w modelu.

Przeformułujemy nasz model w następujący sposób. Niech x(t) oznacza
stężenie cząstek białka, które nie weszły na ścieżkę powolnego rozpadu. Niech
y(t) oznacza stężenie cząstek białka, które są na ścieżce powolnego rozpadu.
Możemy teraz zapisać układ równań

(3.36)
ẋ(t) = k − (γp + γd)x(t) ,

ẏ(t) = γdx(t) − γdx(t− τ) .

Warunek początkowy na x nie ulega zmianie, natomiast y(t) ≡ 0 dla t ∈
[−τ, 0].

Gdy uważnie przyjrzymy się układowi (3.36), to zauważymy, że nie jest
to układ z prawdziwym opóźnieniem — opóźnienie jest tutaj tylko para-
metrem. Możemy bez problemu rozwiązać pierwsze równanie, a następnie
wstawić otrzymane rozwiązanie do drugiego i scałkować otrzymując rozwią-
zanie

x(t) = x̄+
(
x0 − x̄

)
e−(γp+γd)t,
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y(t) =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩
γdx̄t+ γd(x0 − x̄)

1 − e−(γp+γd)t

γp + γd
, t ∈ [0, τ) ,

γdx̄τ + γd(x0 − x̄)
e(γp+γd)τ − 1
γp + γd

e−(γp+γd)t, t ≥ τ .

Dynamika rozwiązań jest zatem bardzo prosta. Stężenie aktywnego białka
(czyli tego, które nie weszło na ścieżkę powolnego rozpadu) jest monoto-
niczną funkcją czasu: malejącą, jeśli x0 jest większe od stanu stacjonarnego
i rosnącą w przeciwnym przypadku. Stężenie nieaktywnego białka (będą-
cego na ścieżce powolnego rozpadu) rośnie na odcinku [0, τ ], a następnie
albo maleje, gdy funkcja x jest malejąca lub rośnie, gdy x jest rosnąca.

Wniosek 3.7. W układzie (3.36) zachowania oscylacyjne nie są możliwe.

Oczywiście, gdy układ jest bardziej skomplikowany, to wywołane przez
opóźnienie oscylacje mogą wystąpić. Poniżej prezentujemy odpowiedni przy-
kład.

3.3.2. Oscylacje w modelu ekspresji białka Hes1. Białko Hes1 jest czynni-
kiem transkrypcji, który kontroluje różnicowanie neuronów w embrionach
ssaków [22]. Stężenie Hes1 jest kontrolowane przez pętlę sprzężenia zwrot-
nego wbudowaną w białko i jego mRNA. Białko przyłącza się do łańcucha
DNA blokując transkrypcję swojego własnego mRNA i dzięki temu obniża-
jąc produkcję Hes1 (por. rys. 10). Podobnie jak w przypadku białka p53,
obserwowane są oscylacje stężenia tego białka [19].

Rysunek 10. Schemat pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego produkcji białka Hes1.

W 2003 Jensen i in. [21] zaproponowali model opisujący produkcję białka
Hes1. Niech r(t) opisuje stężenie mRNA, z którego w procesie translacji po-
wstaje białko Hes1. Stężenie białka oznaczymy przez p. Białko jest produko-
wane proporcjonalnie do ilości mRNA z intensywnością β, natomiast średni
czas jego rozpadu wynosi 1/kp. Zatem równanie opisujące zmiany stężenia
białka ma postać

(3.37) ṗ(t) = βr(t) − kpp(t) .

Oznaczmy przez 1/kr średni czas rozpadu molekuły mRNA, zaś niech α
oznacza intensywność produkcji mRNA, gdy białka Hes1 jej nie blokują.
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Prawdopodobieństwo związania Hes1 z DNA będziemy modelować za po-
mocą funkcji kh

kh+ph , gdzie k jest stałą dysocjacji białka Hes1, natomiast h
jest współczynnikiem Hilla, który uwzględnia charakter łączenia białka Hes1
z DNA. Równanie na zmianę stężenia mRNA ma postać

(3.38) ṙ(t) =
αkh

kh + (p(t− τ))h
− krr(t) .

Opóźnienie τ jest związanie z procesami transkrypcji i translacji, których
nie będziemy dokładniej opisywać. Zakładamy, że h > 1, co oznacza, że
przyłączenie się Hes1 do DNA zwiększa szansę przyłączenia się do DNA
kolejnego białka. W [21] numerycznie zaobserwowano oscylacje rozwiązań
układu (3.37)–(3.38). Potwierdzimy tutaj obserwacje numeryczne i poka-
żemy, że jeśli h > 1, to istnieje krytyczna wartość opóźnienia, dla której ma
miejsce bifurkacja Hopfa i pojawiają się rozwiązania okresowe.

Aby ułatwić sobie pracę i zmniejszyć liczbę parametrów dokonamy na-
stępującej zamiany zmiennych:

x(t) =
β

k
r(t) , y(t) =

1
k
p(t) , γ =

αβ

k
.

W nowych, bezwymiarowych zmiennych układ (3.37)–(3.38) zapisuje się jako

(3.39)
ẋ(t) =

γ

1 + (y(t− τ))h
− krx(t) ,

ẏ(t) = x(t) − kpy(t) .

Będziemy rozważać następujący warunek początkowy

(3.40) x(t) = ϕr =
{

0 t ∈ [−τ, 0),
x0 t = 0,

y(t) = ϕp =
{

0 t ∈ [−τ, 0),
y0 t = 0.

Zauważmy, że rozwiązania układu (3.39) bez członu z opóźnieniem są nie-
ujemne dla nieujemnych danych początkowych. Ponadto człon z opóźnie-
niem jest dodatni o ile y(t − τ) > 0. Zatem korzystając z twierdzenia 2.8
możemy wywnioskować, że rozwiązania (3.39) są nieujemne dla nieujemnych
danych początkowych. Proste oszacowania prowadzą do wniosku, że rozwią-
zania mozna przedłużyć dla wszystkich t > 0, co więcej są one ograniczone
z góry. Dokładniej: x(t) ≤ max{x0, γ/kr}, y(t) ≤ max{y0, x0/kp, γ/(kpkr)}
(por. [4]).

Lemat 3.8. Dla wszystkich h ≥ 0 układ (3.39) ma dokładnie jeden do-
datni stan stacjonarny. Dla 0 ≤ h ≤ 1 jest on stabilny dla wszystkich τ ≥ 0,
natomiast dla h > 1, jeśli γ/(krks) ≥ h(h − 1)−1−1/h, to istnieje τkr, takie
że stan stacjonarny jest stabilny dla 0 ≤ τ < τkr i niestabilny dla τ > τkr.
Dla τ = τkr ma miejsce bifurkacja Hopfa.

Niech (x̃, ỹ) będzie stanem stacjonarnym układu (3.39). Drugie równanie
układu implikuje, że x̃ = kpỹ. Z pierwszego równania otrzymujemy nato-
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miast

(3.41)
γ

krkp
= ỹ(1 + ỹh) .

Łatwo zauważyć, że dla h ≥ 0 prawa strona jest rosnącą funkcją ỹ. Stąd
wnioskujemy, że dodatni stan stacjonarny istnieje i jest wyznaczony jedno-
znacznie.

Aby zbadać stabilność stanu stacjonarnego wypiszemy funkcję charakte-
rystyczną układu (3.39)

W (λ) = λ2 + (kr + kp)λ+ krkp +
(krkp)2

γ
hỹh+1e−λτ .

Łatwo zauważyć, że dla τ = 0 stan stacjonarny jest stabilny. Tak jak po-
przednio konstruujemy funkcję F (por. twierdzenie 2.13(v)):

F (ω) = ‖P (iω)‖2 − ‖Q(iω)‖2

= ω4 + (k2
r + k2

p)ω2 + (krkp)2

(
1 −
(
krkp

γ
hỹh+1

)2
)
.

Zatem warunkiem koniecznym i wystarczającym istnienia dodatnich pier-
wiastków wielomianu F jest

1 −
(
krkp

γ
hỹh+1

)2

< 0 .

Po kilku przekształceniach i wykorzystaniu warunku (3.41) otrzymujemy
1 − (h − 1)ỹh < 0. Wynika stąd, że dla h ≤ 1 nierówność nie może być
spełniona, więc F nie ma dodatnich pierwiastków, zatem stan stacjonarny
jest stabilny dla wszystkich τ > 0. Ponadto można pokazać, że dla h > 1
nierówność ta jest spełniona, o ile γ/(krks) ≥ h(h−1)−1−1/h. Zatem istnieje
dodatni pierwiastek ω0 funkcji F . Ponieważ F (0) < 0, z wykresu funkcji
łatwo odczytać, że F ′(ω0) > 0. A zatem (por. twierdzenie 2.14) istnieje
krytyczna wartość τkr, dla której stan stacjonarny traci stabilność i dla tej
wartości ma miejsce bifurkacja Hopfa.

Rozwiązując równanie F (ω) = 0 otrzymujemy wartość ω0, dla której jest
możliwa zmiana stabilności stanu stacjonarnego:

(3.42) ω0 =

√√√√√√√
√√√√(k2

r + k2
p)2 − 4(krkp)2

(
1 −
(
krkp

γ
hỹh+1

)2
)

− (k2
r + k2

p)

2γ
.

i korzystając ze wzorów (2.16) otrzymujemy, że

sin(ω0τkr) =
γ(kr + kp)ω0

(krkp)2ỹh+1 , cos(ω0τkr) =
γ(krkp − ω2

0)
(krkp)2ỹh+1 .
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Stąd, zauważając, że sin(ω0τkr) > 0 mamy

(3.43) τkr =
1
ω0

arccos
(
γ(krkp − ω2

0)
(krkp)2ỹh+1

)
.

Dla danych przyjętych w [21] otrzymujemy τkr ≈ 37,3. Na rysunku 11 przed-
stawiono przykładowe rozwiązania układu (3.39) w przestrzeni (x, y). Na
lewym wykresie, dla τ < τkr widzimy, że rozwiązanie dąży do stanu stacjo-
narnego. Na środkowym, przy τ trochę większym niż τkr rozwiązanie zbiega
do cyklu granicznego o małej amplitudzie. Na prawym wykresie, dla τ dużo
większego od τkr widzimy, że rozwiązanie także zbiega do cyklu granicznego,
jednak o dużo większej amplitudzie niż w poprzednim przypadku.

Rysunek 11. Przykładowe rozwiązania układu (3.39). Za [21] przyjęto następujące wartości
parametrów: kr = 1/24,1, kp = 1/22,3, γ = 1, h = 2. Wielkość opóźnienia się zmienia

i wynosi, patrząc od lewej τ = 30, τ = 37,4 oraz τ = 50.

4. Podsumowanie. W niniejszej pracy omówiliśmy podstawowe wła-
sności równań różniczkowych z opóźnionym argumentem. Należy podkreślić,
że pomimo wielu podobieństw z równaniami zwyczajnymi, układy dyna-
miczne generowane przez równania z opóźnieniem są nieskończenie wymia-
rowe, co znajduje odzwierciedlenie w możliwych „dziwnych” zachowaniach
rozwiązań, takich jak brak możliwości przedłużenia rozwiązania, choć jest
ono ograniczone (zarówno w �

n jak i w C ). Przestrzeń fazowa właściwa
dla równań z opóźnieniem, czyli C (lub � × C ) powoduje, że w dowodach
niejednokrotnie trzeba stosować odpowiednie metody analizy funkcjonalnej,
bardziej skomplikowane niż te dla równań zwyczajnych. Badanie stabilności
punktów stacjonarnych też jest dużo bardziej skomplikowane. Dość powie-
dzieć, że funkcja charakterystyczna dla układu równań z opóźnieniem ma
w ogólnym przypadku nieskończenie wiele miejsc zerowych. Nawet jeśli ogra-
niczymy się do zagadnień z opóźnieniem dyskretnym, zbadanie stabilności
stanu stacjonarnego zwykle jest nietrywialnym zadaniem, o wiele bardziej
skomplikowanym niż dla równań bez opóźnienia.

Istotnym, szczególnie w zastosowaniach, zagadnieniem jest problem nie-
ujemnosci rozwiązań. Należy podkreślić, że wprowadzenie opóźnienia znacz-
nie zwiększa swobodę w doborze danych początkowych i wzbogaca dynamikę
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rozwiązania, co może prowadzić do tego, że w pewnych przypadkach rozwią-
zania przyjmą wartości ujemne. Mając to na uwadze powinniśmy być bardzo
uważni, gdy budujemy model z równaniem lub równaniami z opóźnionym
argumentem.

Równania z opóźnieniem niejednokrotnie mają znacznie bogatszą dyna-
mikę niż równania zwyczajne. Może się zdarzyć, że wraz ze wzrostem opóź-
nienia stabilny stan stacjonarny traci stabilność i w wyniku bifurkacji Hopfa
pojawiają się stabilne oscylacje. Co więcej, może się zdarzyć też tak, że gdy
opóźnienie wzrasta, stan stacjonarny kilkakrotnie zmienia stabilność. Za-
uważmy, że rozwiązania jednego równania zwyczajnego monotonicznie dążą
do stanu stacjonarnego lub do nieskończoności. Rozwiązania jednego równa-
nia z opóźnieniem mogą dążyć do stanu stacjonarnego monotonicznie, mogą
oscylować wokół niego, może istnieć stabilny cykl graniczny (jak dla przy-
padku równania logistycznego z opóźnieniem) lub nawet rozwiązania mogą
zachowywać się chaotycznie (por. [18]).

Równania z opóźnieniem, choć z pozoru wydają się bardzo podobne do
równań zwyczajnych, to w rzeczywistości są dużo bardziej skomplikowanym,
choć ciekawym narzędziem, nad zastosowaniem którego warto się zastanowić
przy opisie niektórych procesów.
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szuli Foryś za pomoc przy pisaniu tego artykułu. Publikacja powstała przy
wsparciu finansowym: Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Program START),
Komisji Europejskiej w ramach Siódmego Programu Ramowego (Marie Cu-
rie European Reintegration, grant numer PERG03-GA-2008-230993) oraz
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant numer N N201 362536).

Literatura

[1] Natalia Bielczyk, Marek Bodnar, Urszula Foryś and Jan Poleszczuk, Delay can
stabilise: love affairs dynamics. In: Proceedings of XVI National Conference on
Application of Mathematics in Biology and Medicine, September 2010.

[2] Marek Bodnar, The nonnegativity of the solutions of delay differential equations,
Appl. Math. Lett., 13(6): 91–95, 2000.

[3] Marek Bodnar, On the differences and similarities of the first order delay and or-
dinary differential equations, J. Math. Anal. Appl., 300(1): 172–188, 2004.

[4] Marek Bodnar and Agnieszka Bartłomiejczyk, Delay induced oscillations in gene
expression of Hes1 protein model, in preparations, 2010.

[5] D. Bratsun, D. Volfson, L.S. Tsimring and J. Hasty, Delay-induced stochastic oscil-
lations in gene regulation, PNAS, 102(41): 14593–14598, 2005.

[6] P. Carmeliet and R.K. Jain, Angiogenesis in cancer and other diseases, Nature, 407:
249–257, 2000.

[7] Kenneth L. Cooke and Pauline van den Driessche, On zeroes of some transcendental
equations, FDunkcj. Ekvacioj, 29: 77–90, 1986.



O równaniach różniczkowych z opóźnieniem 55

[8] Odo Diekmann, S. van Giles and Sjoerd M. Verduyn Lunel, Delay Equations,
Springer-Verlag, New York, 1995.

[9] A. D’Onofrio and A. Gandolfi, A family of models of angiogenesis and anti-angio-
genesis anti-cancer therapy, Math Med Biol., 26(1): 63–95, 2009.

[10] A. Ergun, K. Camphausen and L.M. Wein, Optimal scheduling of radiotherapy and
angiogenic inhibitors, Bull Math Biol., 65(3): 407–424, 2003.

[11] J. Folkman, Angiogenesis, Ann. Rev. Med., 57: 1–18, 2006.
[12] U. Foryś and M.J. Piotrowska, Angigenesis models with descrete delays: Part 1,

Technical Report 199, Institute of Applied Mechanics, University of Warsaw, 2010.
[13] Urszula Foryś, Biological delay systems and the Mikhailov criterion of stability, J.

Biol. Sys., 12(1): 45–60, 2004.
[14] Urszula Foryśs, Marek Bodnar and Jan Poleszczuk, Negativity of delayed induced

oscillations in a simple linear DDE, submited to Appl. Math. Lett., 2010.
[15] P. Hahnfeldt, D. Panigrahy, J. Folkman and L. Hlatky, Tumor development under

angiogenic signaling: a dynamical theory of tumor growth, treatment response, and
postvascular dormancy, Cancer Res., 59(19): 4770–4775, 1999.

[16] Jack K. Hale, Theory of functional differential equations, Springer, New York, 1977.
[17] Jack K. Hale and Sjoerd M. Verduyn Lunel, Introduction to Functional Differential

Equations, Springer, New York, 1993.
[18] Jack K. Hale and Natalia Sternberg, Onset of chaos in differential delay equations,

J. Comp. Phys., 77(1): 221-239, 1988.
[19] H. Hirata, S. Yoshiura, T. Ohtsuka, Y. Bessho, T. Harada, K. Yoshikawa and R.

Kageyama, Oscillatory expression of the bHLH factor Hes1 regulated by a negative
feedback loop, Science, 298: 840–843, 2002.

[20] G.E. Hutchinson, Circular casual systems in ecology, Ann. N.Y. Acad. Sci., 50:
221-246, 1948.

[21] M.H. Jensen, K. Sneppen and G. Tiana, Sustained oscillations and time delays in
gene expression of protein Hes1, FEBS Lett., 541: 176–177, 2003.

[22] R. Kageyama, M. Ishibashi, K. Takebayashi and K. Tomita, bHLH transcritpion
factors and mammalian neuronal differentiation, Int. J. Biochem. Cell. Biol., 29:
1389, 1997.

[23] T. Kepler and T. Elston, Stochasticity in transcriptional regulation: origins, conse-
quences, and mathematical representations, Biophys. J., 81: 3116–3136, 2001.

[24] Allan M. Krall, On the Michailov Criterion for Exponential Polynomials, SIAM
Rev., 8(2): 184–187, 1966.

[25] Yang Kuang, Delay differential equations with applications in population dynamics,
Academic Press Inc., 1993.

[26] M.J. Piotrowska and U. Foryś, Analysis of the Hopf bifurcation for the Family of
Angiogenesis Models, submitted to Bull. Math. Biol., 2010.

[27] L.S. Pontryagin, On the zeros of some elementary transcendental functions, Izv.
Akad. Nauk SSSR, Ser. Mat., 6: 115–134, 1942, english translation: Amer. Math.
Soc. Transl., Ser. 2, 1 (1955), 95–110.

[28] R. Schuster and H. Schuster, Reconstruction models for the Ehrlich ascites tumor
of the mouse, Mathematical Population Dynamics: Analysis of Heterogeneity, pages
335–348, Wuerz, London, 1995.

Marek Bodnar
Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki,
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
Uniwersytet Warszawski,



56 M. Bodnar, M. J. Piotrowska

ul. Banacha 2, 02-097 WARSZAWA,
e-mail: mbodnar@mimuw.edu.pl

Monika Joanna Piotrowska
Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki,
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
Uniwersytet Warszawski,
ul. Banacha 2, 02-097 WARSZAWA,
e-mail: monika@mimuw.edu.pl

Delay differential equations: theory and applications

Abstract. Delay differential equations are used in mathematical models of biological,
biochemical or medical phenomenons. Although the structure of these equations is similar
to ordinary differential equations, the crucial difference is that a delay differential equation
(or a system of equations) is an infinite dimensional problem and the corresponding phase
space is a functional space — usually the space of continuous functions is considered.
In this paper we present the basic theory of delay differential equations as well as some
example of applications to models of biological, medical and biochemical systems.
Keywords: delay differential equations, uniqueness of solutions, stability of s steady state,
Hopf bifurcation, mathematical models.
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