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VIII. Elsőrendű DIFFERENCIÁLEGYENLETEk
1. Alapvető ÖSSZEFÜGGÉSEk
Elsőrendű differenciálegyenlet általános és partikuláris megoldása
Az
   vagy  

                                                                                    (1)

elsőrendű differenciálegyenlet általános megoldása olyan

  függvénysereg, amelyet a d.e.-be

[1 ]

helyettesítve, azonosságot kapunk (C a seregparaméter). Ha C -nek egy
konkrét értéket adunk, akkor egy partikuláris megoldást kapunk. A megoldások geometriailag görbék. Az általános
megoldásból egy partikuláris megoldást, azaz a görbeseregből egy görbét az
                                                                                                                           (2)
kezdeti feltétel megadásával választhatunk ki.
Ha   G(x, y,C) = 0    egy görbesereg egyenlete, akkor ezt az egyenletet x szerint deriválva, majd a két egyenletből a
C paramétert kiiktatva a görbesereg differenciál-egyenletét kapjuk.
A differenciálegyenlet szétválasztható változójú, ha
azaz  

                                                                                (3)

alakú, vagy ilyen alakra hozható. A változókat formálisan szétválasztva, majd mindkét oldalon integrálva, az általános
megoldást kapjuk. Ennek alakja:
,         

,                                                                              (4)

ahol C tetszőleges állandó.
A differenciálegyenlet változókban homogén, ha
                                                                                                                           (5)
  helyettesítéssel szétválasztható változójúra vezethető

alakú, vagy ilyen alakra hozható. Ez az egyenlet az
vissza.

Elsőrendű lineáris differenciálegyenlet
Az elsőrendű lineáris differenciálegyenlet általános alakja:
,                                              (6)

                                                          
ahol

. Ha

, akkor az egyenlet homogén, ellenkező esetben inhomogén. Gyakran célszerű az

egyenletet a(x)-szel való osztás után
                                                                      
alakban felírni.
A (6) vagy (7) egyenlet megoldása két lépésben történik:

                                          (7)

1) Az első lépésben megoldjuk az

homogén egyenletet. Legyen ennek megoldása

.
alakban keressük (az állandó

2) A második lépésben az inhomogén egyenlet megoldását

variálásának módszere). A második lépés állhat abból is, hogy valamilyen módon megkeressük az inhomogén
. Ekkor ugyanis az inhomogén egyenlet általános megoldása:

egyenlet egyik partikuláris megoldását. Legyen ez

.                                                                                                               (8)

A Bernoulli-féle differenciálegyenlet
A Bernoulli-féle differenciálegyenlet általános alakja:
                                                          
ahol

  tetszőleges valós szám, de

A (9) egyenlet a  

,                                         (9)
  és

. Ha

, akkor

  a d.e. egyik megoldása.

  helyettesítéssel lineáris d.e.-re vezethető vissza.

A Riccati-féle differenciálegyenlet
A Riccati-féle differenciálegyenlet általános alakja:
                                                          

.                               (10)

Az egyenlet kvadratúrával megoldható, ha ismert egy

  partikuláris megoldása. Ekkor ugyanis az

  helyettesítéssel Bernoulli-féle egyenletre vezethető vissza.
A
                                                          

                                        (11)

differenciálegyenlet egzakt, ha
.                                                      (12)

                                                                      

Ekkor, nem túl szigorú feltételek mellett, van olyan

                                                               

  kétváltozós függvény, hogy

,    

,                                           (13)

és a (11) d.e. általános megoldása:
,                                                  (14)

                                                                      
ahol C tetszőleges állandó.

Ha a (12) azonosság nem áll fenn, akkor a (11) d.e. nem egzakt. Ekkor megpróbálunk olyan

  függvényt

keresni, amellyel a (11) egyenletet szorozva, az
                                              

                          (15)

d.e. egzakt legyen. M neve integráló szorzó.
Egy görbesereg ortogonális trajektóriáinak d.e.-ét formálisan úgy állíthatjuk elő, hogy a görbesereg d.e.-ébe
  helyére annak negatív reciprokát, azaz

-t írjuk.

2. MINTAPÉLDÁk

Megoldások:

láthatók

nem láthatók

Oldjuk meg a következő differenciálegyenleteket. Ahol a kezdeti feltétel is adott, ott keressük meg a partikuláris
megoldást is!
1.

;

Megoldás. A

  differenciálegyenlet (3) alakú, azaz szétválasztható változójú,

ahol

  és  

  mindenhol folytonos függvények és

  ha

. A

változókat formálisan szétválasztva
, ahol

,

majd mindkét oldalon integrálva, az
,
általános megoldást kapjuk, ahol C   tetszőleges állandó. Elvégezve a kijelölt integrálásokat,

az általános megoldás implicit alakban. Innen az y változót kifejezve, az
,  

függvényt kapjuk, amely a differenciálegyenlet általános megoldása explicit alakban. Könnyen
  függvény szintén megoldása a differenciálegyenletnek.
meggyőződhetünk róla, hogy az

2.

,                    

Megoldás.

A

;

,  

szétválasztható változójú, ahol

   kezdetiérték-feladatban a differenciálegyenlet
  és  

  mindenütt folytonos függvények és

. A változókat formálisan szétválasztva
,

majd mindkét oldalon integrálva, az

általános megoldást kapjuk, amely

  kezdeti feltételből határozható meg. Ennek érdekében végezzük el

alakú. A C értéke az
itt az

,

  helyettesítéseket. Ekkor

ahonnan
.

Így a kezdetiérték-feladat megoldása implicit alakban:
,
majd az y változót kifejezve, a partikuláris megoldás
.

3.

,   

;

Megoldás. A
  alakú, ahol

, differenciálegyenlet változókban homogén, mivel
. Ha

  a fenti differenciálegyenlet egy tetszőleges megoldása, akkor az

helyettesítéssel a változókban homogén differenciálegyenlet szétválasztható változójúra vezethető
vissza. Deriváljuk az utóbbi egyenletet x szerint:
.

Helyettesítsük ezt be a differenciálegyenletbe, és vegyük figyelembe, hogy

szétválasztható változójú egyenletet kapjuk. A változókat formálisan szétválasztva
,

majd mindkét oldalon integrálva, az

,

. Ekkor az

általános megoldást kapjuk. Az utóbbi egyenletben az integrálokat kiszámítva, a

  eredményre jutunk.   Az  

  formulát is felhasználva, az eredeti differenciálegyenlet általános

megoldása:
, azaz

Megjegyezzük, hogy

4.

.

  is megoldás.

,              

;

Megoldás. A

, differenciálegyenlet változókban homogén, hiszen az  

  alakú. Bevezetve az

  helyettesítést, és felhasználva, hogy

, az eredeti differenciálegyenlet a

    

,    

szétválasztható változó differenciálegyenletre vezethető
szétválasztva, majd mindkét oldalon integrálva, az

vissza.

A

változókat

formálisan

általános megoldáshoz jutunk. Végezzük el a kijelölt integrálásokat,

és vegyük figyelembe, hogy

. Ekkor a

általános megoldást nyerjük.

5.

              

Megoldás.

;

  

differenciálegyenlet

elsőrendű

lineáris

inhomogén

differenciálegyenlet. A (7) összefüggésben használt jelöléseknek megfelelően, a
  függvények folytonosak a

  és

  intervallumon. Az (7) egyenlet megoldása két

lépésben történik. Az első lépésben megoldjuk az  

  homogén egyenletet, amely

szétválasztható változójú. A változókat szétválasztva, majd mindkét oldalt integrálva, a homogén
lineáris egyenlet általános megoldását kapjuk:
.

A második lépésben az inhomogén egyenlet általános megoldását
   egyelőre

ahol

ismeretlen
,

függvény.

és az  

Képezzük

  alakban keressük,

az

utóbbi

függvény

deriváltját,

összefüggéssel együtt helyettesítsük azt be az

inhomogén differenciálegyenletbe. Ekkor
,
ahol

C(x) -et

integrálással határoztuk meg. Az inhomogén egyenlet általános megoldását
  egyenletbe:

megkapjuk, ha C(x) -et visszahelyettesítjük az

,
ahol k tetszőleges állandó.

6.

;

Megoldás.

Az

  differenciálegyenlet

összefüggésben bevezetett jelöléseket alkalmazva, a
mindenütt folytonos.Első lépésben a

inhomogén,

lineáris.

  és

A

(7)

  függvény

  homogén, lineáris differenciálegyenletet

oldjuk meg. Ez szétválasztható változójú, ezért a változókat szétválasztva, majd mindkét oldalt
integrálva, a

általános megoldást nyerjük, ahol

C

tetszőleges állandó. A második lépésben az inhomogén

differenciálegyenlet általános megoldását
   egyelőre

ismeretlen

függvény.

Az

  alakban keressük, ahol
függvényt

és

annak

  deriváltját helyettesítsük be az inhomogén egyenletbe.
Ekkor

        
Ha

     

.

-et behelyettesítjük az

  egyenletbe, akkor megkapjuk az inhomogén

differenciálegyenlet

általános megoldását, ahol k tetszőleges valós szám.

7.

,            

Megoldás.

az  

,       

;

,        (

,  

  és  

)   d.e. a (9) egyenlet alapján Bernoulli-féle, ahol

  függvények folytonosak ha

, továbbá

   helyettesítéssel lineáris d.e. -re vezethető vissza. Ebből a célból

. A fenti d.e. a

osszuk el a d.e. mindkét oldalát az

  függvénnyel:

.

Alkalmazva itt a  

  és

  helyettesítést, a

inhomogén, lineáris d.e. -hez jutunk. Első lépésben oldjuk meg a  

  homogén,

lineáris d.e. -et. Mivel ez szétválasztható változójú, ezért a változókat formálisan szétválasztva, majd
mindkét oldalon integrálva, a

általános megoldáshoz jutunk. Második lépésben az inhomogén d.e. általános megoldását a
  alakban keressük, ahol

   egyelőre ismeretlen függvény. A  

  deriváltat és a  

  függvényt helyettesítsük

be az inhomogén de. -be:
.

Így az inhomogén d.e. általános megoldását megkapjuk, ha
  egyenletbe:

-et visszahelyettesítjük a  

,    

Végül a  

.

  formulát is felhasználva, az

összefüggés megadja a Bernoulli-féle d.e. általános megoldását, ahol
  függvény is megoldás.
Megjegyezzük, hogy az

8.

,           

,     

Megoldás. Az  

, emellett

,

,  
.

tetszőleges állandó.

;

,     (

Bernoulli-féle, ahol az

k

)    d.e.

,  

a

(9)

egyenlet szerint

   függvények folytonosak ha

A fenti Bernoulli-féle d.e. –et a   

  helyettesítéssel

lineáris d.e. -re vezetjük vissza. Először, szorozzuk meg a fenti d.e. mindkét oldalát az   y(x)
függvénnyel:
.

   függvényt és ennek

Helyettesítsük be az így kapott utóbbi egyenletbe a  
  deriváltját. Ekkor az
                                                   (*)

inhomogén, lineáris d.e. -et nyerjük. Első lépésben oldjuk meg az  
  homogén d.e. -et. Ez szétválasztható, így a változókat szétválasztva, majd mindkét oldalon
integrálva, a

általános megoldást nyerjük. Második lépésben az inhomogén d.e. általános megoldását   
   alakban keressük, ahol

C(x)

egyelőre ismeretlen függvény. A  

  deriváltat és a  
  függvényt helyettesítsük be a (*) inhomogén lineáris d.e. –be. Ekkor az

egyenletet kapjuk. Egyszerűsítve és

-et kifejezve, majd C(x) –et meghatározva,
.

Ha a C(x)

  függvénybe, akkor

függvényt visszahelyettesítjük a  

megkapjuk az inhomogén, lineáris d.e. általános megoldását:
.

A  

   összefüggés felhasználásával pedig az   

  formula

megadja a Bernoulli-féle d.e. megoldását.

9.        

,

            és  

  a d.e. egy partikuláris megoldása;

Megoldás. Az

   d. e. a (10) egyenlet alapján Riccati-féle,

ahol az a(x) = 1,  

,

folytonosak, továbbá  

  és  

   egy partikuláris megoldás.

  függvények mindenhol
A fenti Riccati-féle

d.e.-et az

  helyettesítéssel Bernoulli-féle d.e. -re vezetjük vissza. Az
  függvényt és annak

  deriváltját helyettesítsük be a d.e.-be. Ekkor az

egyenlethez jutunk. A kijelölt műveleteket elvégezve, egyszerűsítés után a

Bernoulli-féle d.e. -et kapjuk. Az utóbbi egyenletben, a (9) egyenlet jelölésének megfelelően,
.

A fenti Bernoulli-féle d.e. -et a

  helyettesítéssel lineáris d.e. -re vezetjük
  függvénnyel:

vissza. Osszuk el a Bernoulli-féle d.e. mindkét oldalát a  

.

Helyettesítsük be az így kapott utóbbi egyenletbe a  
  deriváltját, ekkor a  

  függvényt és ennek

   inhomogén, lineáris d.e. -et kapjuk. Először oldjuk meg a

  homogén d.e. -et. Mivel ez az egyenlet szétválasztható változójú, ezért a változókat
formálisan szétválasztva, majd mindkét oldalon integrálva, a

általános megoldást kapjuk, ahol C tetszőleges valós szám. Második lépésben az inhomogén d.e.

   alakban keressük, ahol

általános megoldását a
függvény. A

C(x)

egyelőre ismeretlen

  deriváltat és a  

  függvényt

helyettesítsük be az inhomogén d.e. –be. Ekkor
.
Az egyenletet egyszerűsítve és

-et kifejezve,

-et integrálással határozhatjuk meg:
.

Itt a parciális integrálás módszerét alkalmaztuk. Ha a

C(x)

függvényt visszahelyettesítjük a

egyenletbe, akkor megkapjuk az inhomogén, lineáris d.e. általános megoldását:
,

ahol k tetszőleges valós szám. Az utóbbi egyenletből a

Bernoulli-féle d.e. általános megoldását, ahonnan

  helyettesítéssel megkapjuk az

  kifejezhető:

.

Végül az   y(x) = x + z(x) helyettesítést is felhasználva az

függvény a Riccati-féle d.e. általános megoldása.

10.     

,

            és  

  a d.e. egy partikuláris megoldása;

Megoldás. Az

d.e. a (10)

formula alapján Riccati-féle, ahol az a(x) = 1,  

,

függvények mindenhol folytonosak, emellett
egy

partikuláris

megoldása.

A

fenti

Riccati-féle

d.e.

  helyettesítéssel Bernoulli-féle d.e. -re vezetjük vissza. Az

-et

  és
  a d.e.

az
  függvényt és ennek

  deriváltját helyettesítsük be a fenti Riccati-féle d.e. –be. Ekkor a

egyenlethez jutunk, ahonnan a kijelölt műveleteket elvégezve és egyszerűsítés után a

Bernoulli-féle d.e. -et nyerjük. Az utóbbi egyenletben a (9) egyenletnek megfelelően,

. A fenti

Bernoulli-féle d.e. -et a

  helyettesítéssel lineáris d.e. -re vezetjük vissza.
  függvénnyel:

Osszuk el a Bernoulli-féle d.e. mindkét oldalát a  

.

  függvényt és ennek

Helyettesítsük be az így kapott utóbbi egyenletbe a  

   inhomogén, lineáris d.e. -et nyerjük. Először a

  deriváltját, ekkor a  

  homogén, lineáris d.e. -et oldjuk meg. Ez utóbbi egyenlet szétválasztható
változójú, ezért a változókat szétválasztva, majd mindkét oldalon integrálva a

általános megoldást kapjuk, ahol

C

tetszőleges állandó. Ezután keressük az inhomogén d.e.

általános megoldását a

  alakban, ahol C(x) egyelőre ismeretlen függvény. A
  deriváltat és a  

  függvényt

helyettesítsük be az inhomogén d.e. -be Ekkor a

egyenlethez jutunk, melyet egyszerűsítve és

-et kifejezve, a

  függvényt integrálással

határozhatjuk meg:
,
ahol

k

tetszőleges valós szám. Ha az utóbbi

C(x)

függvényt visszahelyettesítjük a

  egyenletbe, akkor megkapjuk az inhomogén d.e. általános megoldását:
.
A

  formula felhasználásával az utóbbi egyenletből

a Bernoulli-féle d.e. általános megoldása. Végül, ha a

  megoldást az   y = sin x + z egyenletbe

helyettesítjük, akkor
,

amely függvény a Riccati-féle d.e. általános megoldása.

11.

;

Megoldás.
mert,

A
a

  d.e. egzakt
  és

  jelölésekkel, teljesül a

  azonosság, hiszen

.

Ebben az esetben létezik olyan F(x,y) kétváltozós függvény, hogy

  és

, azaz

.

Integráljuk az első egyenletet x szerint:
,
ahol h(y) egyelőre ismeretlen függvény. Az F függvény

y szerinti parciális deriváltját helyettesítsük be a második egyenletbe. Ekkor a

egyenletből

  kifejezhető, majd integrálással h(y) meghatározható:

.

Az utóbbi egyenletben szereplő h(y) függvényt helyettesítsük be az

egyenletbe és az eredményt tegyük egyenlővé egy C állandóval. Akkor az általános megoldás:

12.

;

Megoldás. Az  

   d.e. egzakt mert, a

és

  jelölésekkel teljesül a
  azonosság, ugyanis

.

Ebben az esetben van olyan

  kétváltozós függvény, amelyre igazak a

és

  egyenletek, tehát:

.

Integráljuk az első egyenletet x szerint:
,
ahol h(y) egyelőre ismeretlen függvény. Az így előállított

  kétváltozós függvény

y szerinti parciális deriváltját helyettesítsük be a második egyenletbe. Ekkor a

egyenletből

  kifejezhető, majd integrálással h (y) meghatározható:

.

Az utóbbi egyenletben meghatározott h (y) függvényt helyettesítsük be az

egyenletbe, majd az eredményt tegyük egyenlővé egy C állandóval, így az általános megoldás:
.

13.

;

Megoldás. A

  d.e. nem egzakt mert, a
  és

  jelöléssel, a

  azonosság nem teljesül, hiszen
.
Próbáljunk meg olyan csak x -től függő

  függvényt keresni, amellyel a fenti nem egzakt

d.e. -et szorozva, az

d.e. egzakt legyen. Ennek az a feltétele, hogy teljesüljön a következő egyenlet:

,

ahonnan a kijelölt deriválásokat elvégezve, az

egyenlethez jutunk. Az utóbbi egyenletben elvégezve a lehetséges egyszerűsítéseket és
  függvényre a
összevonásokat, végül az

szétválasztható változójú d.e. -et kapjuk. A változókat formálisan szétválasztva, majd integrálva,
,   x > 0.

Szorozzuk meg az

  függvénnyel az eredeti nem egzakt d.e. –et. Ekkor már az új

d.e. egzakt lesz. Ez azt jelenti, hogy létezik olyan

  kétváltozós függvény, amelyre

teljesülnek a

egyenletek. Integráljuk az első egyenletet x szerint:
,
ahol h(y) egyelőre ismeretlen függvény. Az F függvény

y szerinti parciális deriváltját helyettesítsük be a második egyenletbe. Ekkor a

egyenletből

, ahonnan h (y) értéke konstans, tehát

,

egy additív állandótól eltekintve. Végül, az általános megoldás:
           

.

Megjegyzés: A feladatban szereplő
határozni. Nem túl szigorú feltételek mellett, ha az  

  integráló szorzót másképpen is meg lehet
  mennyiség csak az x változótól

függ, akkor és csak akkor létezik csupán x -től függő integráló szorzó, amit az

képlettel lehet meghatározni, ahol

bízzuk annak ellenőrzését, hogy

.

A jelen feladat esetén az olvasóra

, és így  

14.

.

.

Megoldás. Az  

a  

  d.e. nem egzakt, mert

  és  

  azonosság

  jelölésekkel,

nem

teljesül,

a  

ugyanis:  

.
Próbáljunk meg olyan csak y -tól függő M(y) függvényt keresni, amellyel a fenti nem egzakt d.e. -et
szorozva, a

d.e. egzakt lesz. Ennek az a feltétele, hogy teljesüljön a következő egyenlet:

,

ahonnan a kijelölt deriválásokat elvégezve, a

közönséges d.e. -hez jutunk. Az utóbbi egyenletben elvégezve a lehetséges egyszerűsítéseket és
összevonásokat, végül az   M(y)   függvényre a

szétválasztható változójú d.e. -et kapjuk. A változókat formálisan szétválasztva, majd integrálva
.

Szorozzuk meg az

  függvénnyel az eredeti nem egzakt d.e. –et. Ekkor már az új

d.e. egzakt lesz. Ez azt jelenti, hogy létezik olyan

  kétváltozós függvény, amelyre

teljesülnek a

egyenletek. Integráljuk az első egyenletet x szerint:
,

ahol

  egyelőre ismeretlen függvény. Az F függvény

y szerinti parciális deriváltját helyettesítsük be a második egyenletbe. Ekkor a

egyenletből

,

   értéke

ahonnan  
,

állandó.

Ebből

az

következik,

hogy

egy additív állandótól eltekintve. Végül az

  egyenlet, vagyis az általános megoldás:
.

Megjegyzés: A feladatban szereplő
Nem túl szigorú feltételek mellett, ha az  

  integráló szorzó másképpen is meghatározható.
  mennyiség csak az y változó függvénye,

akkor és csak akkor létezik csupán y -tól függő integráló szorzó, amit az

képlettel lehet meghatározni, ahol

.

Az

olvasóra bízzuk annak

ellenőrzését, hogy

15. Egy kis csónakot meglökünk

  és

.

  kezdősebességgel. Tételezzük fel, hogy a csónakra vízszintes irányban csak a

sebességgel arányos fékezőerő hat. Ekkor a csónak mozgását az

  d.e. -tel lehet leírni, ahol m a

csónak tömege és k a fékező erőre jellemző arányossági tényező. Határozzuk meg a hajó v sebességét mint az idő
függvényét.

   d.e. a (3) egyenletnek megfelelően szétválasztható változójú, ezért a

Megoldás. A

változókat szétválasztva, majd mindkét oldalt integrálva, a

általános megoldást kapjuk. Az utóbbi egyenletben szereplő

C

állandót a

  kezdeti

feltételből lehet meghatározni, azaz
.

Ha a

  értéket visszahelyettesítjük a d.e. általános megoldásába, akkor a

partikuláris megoldást kapjuk, ahonnan a

  sebesség-idő függvény kifejezhető:
.

Tehát a sebesség az idő függvényében exponenciálisan csökken.

16. Egy elektromos áramkörben sorba kapcsolunk egy L önindukciós tényezőjű tekercset és egy R nagyságú
ellenállást. Ha a körben egy állandó E egyenfeszültségű áramforrás van bekapcsolva, akkor az áramot az idő
függvényében az

         d. e. -tel lehet leírni. Határozzuk meg a körben folyt áramot mint az idő

függvényét, ha a kezdeti időpillanatban az áram értéke zérus:

Megoldás. Az
lépésben az

   d.e.

.

inhomogén, lineáris, ahol

L, R

és E állandók. Első

  homogén, lineáris e.d. általános megoldását határozzuk meg. Ez

szétválasztható változójú, ezért a változókat szétválasztva, majd mindkét oldalt integrálva, a

általános megoldást nyerjük, ahol C tetszőleges szám lehet. A második lépésben az inhomogén d.e.

   alakban keressük, ahol

általános megoldását az

függvény. Az

I(t)

függvény  

C(t)

egyelőre ismeretlen

  deriváltját és az

  függvényt helyettesítsük be az inhomogén egyenletbe. Ekkor az

egyenletet kapjuk. Ezt egyszerűsítve és  

-et kifejezve, a

-t integrálással határozhatjuk

meg:
,

ahol k tetszőleges állandó. Ha az utóbbi egyenletben szereplő C(t) függvényt visszahelyettesítjük
  egyenletbe, akkor megkapjuk az inhomogén, lineáris d.e. általános

az  
megoldását:
,

ahol a k állandót az I(0) = 0 kezdeti feltételből határozhatjuk meg:
.

Ha a  

  értékeket visszahelyettesítjük a d.e. általános megoldásába, akkor megkapjuk a

körben folyó áramot mint az idő függvényét:

.

Tehát a körben folyó áram zérusról nő, az

  értéket minden határon túl megközelítve.

17. Határozzuk meg annak a görbének az egyenletét, amely átmegy a Q(3; 4) ponton, és minden pontjában a görbe
normálisa átmegy az origón.
Megoldás. Legyen a görbe tetszőleges pontjának két koordinátája x és y. Mivel a görbe normálisa
az origón is átmegy, ezért az (x, y) pontbeli normális meredeksége
a normálisra, így az érintő meredeksége   

. A görbe érintője merőleges

. Ha a keresett görbe egyenletét az

egyváltozós függvény segítségével írjuk le, akkor az érintő meredekségét a  

amely tehát  

-nal egyenlő, így a görbe differenciálegyenlete a

y = y(x)

  derivált adja meg,

szétválasztható változójú d.e. . A változókat szétválasztva, majd mindkét oldalon integrálva, az

általános megoldást kapjuk, ahol C tetszőleges nem negatív szám. A C állandót abból a feltételből
lehet meghatározni, hogy a görbe átmegy a Q(3; 4) ponton, tehát
.

Ha a C állandó értékét visszahelyettesítjük az általános megoldásba, akkor az

egyenletű origó középpontú 5 egység sugarú kör egyenletét kapjuk.

18. Határozzuk meg az

  görbesereg differenciálegyenletét.

Megoldás. Deriváljuk az egyenlet mindkét oldalát x szerint, majd írjuk fel az
,  
egyenletrendszert:
Ebből a két egyenletből küszöböljük ki a C paramétert. Az első egyenletből
behelyettesítve a második egyenletbe, az

. Ezt

  egyenletet kapjuk. Ez a görbesereg

differenciálegyenlete.

19. Írjuk fel az  

  egyparaméteres görbesereg differenciálegyenletét.

Megoldás. Deriváljuk x szerint az  

  egyenletet:
,

majd az így kapott

  értéket helyettesítsük vissza a görbesereg egyenletébe, azaz

küszöböljük ki a C paramétert. Ekkor az

elsőrendű d.e. -et kapjuk, amely a görbesereg differenciálegyenlete.

20. Határozzuk meg az

  görbesereget 90

-os szög alatt metsző trajektóriák d.e. -ét.

Megoldás. A feladatot két lépésben oldjuk meg. Első lépésben határozzuk meg az
  görbesereg differenciálegyenletét. Deriváljuk az utóbbi egyenletet x szerint:
,
majd a fenti egyenletekből a C paramétert kiküszöbölve a görbesereg differenciálegyenlete:

.
Második lépésben határozzuk meg az ortogonális trajektóriák d.e. - ét. Jelölje
trajektória egyenletét. Ennek deriváltja  
(x, y) helyen

  a

, a trajektória érintőjének iránytangense. Egy tetszőleges  

  és

,
hiszen az (x, y) ponton átmenő két görbe érintői egymásra merőlegesek. Helyettesítsük be az utóbbi
két függvényt a görbesereg

  d.e. –ébe. Ekkor megkapjuk az ortogonális trajektóriák

differenciálegyenletét, amelyet átrendezve és a t indexet elhagyva, az eredmény
.
Tehát formálisan az

  d.e. -be

  helyére

-t írtunk. Megoldva ezt a d.e. -et, az

görbesereg (vagyis az ortogonális trajektóriák) egyenletét kaptuk.

3. FELADATOk
Oldja meg a következő differenciálegyenleteket. Ahol a kezdeti feltétel is adott, ott keresse meg a partikuláris
megoldást is.
1.        

,

2.        

3.        

4.        

,                                     

;

;

;

,                             

,         (

5.        

,                         

6.        

,                      

7.        

,                         

,            

8.        

,                        

,            

);

;

;

;

;

9.        

,            

10.     

,               (

,                        

14.     

,                          

15.     

19.     

20.     

;

;

;
;

,                                   

,                                       

,            

22.     

,             

24.     

;

,                              

21.     

23.     

;

,                 

16.     

18.     

);

;

13.     

17.     

);

,                            (

11.     

12.     

;

;

;

,   

,                     

,                                 

;

,            

;

;

;

25.     

,                            

26.     

,               

27.     

,                                  

,            

;

,            

;

;

28.     
            és

  a differenciálegyenlet egy partikuláris megoldása;

29.     
            és

  a differenciálegyenlet egy partikuláris megoldása;

30.     

,   

;

31.     

,   

;

32.     

,   x > 1,

33.     

,   

;

;

34.     
           

;

35.     

;

36.     

;

;

37.     

38.     

;

39.     

40.     

41.     

;

;

;

42.      Határozza meg azokat a görbéket, amelyeknél az érintőnek a koordinátatengelyek közötti szakaszát az érintési
pont harmadolja úgy, hogy az érintési pont közelebb esik az érintő egyenes x tengelyen lévő pontjához, mint az y
tengelyen lévőhöz.
43.      Egy test T(t) lehülését az idő függvényében,

  állandó környezeti hőfok mellett, a

  d.e.

-el modellezhetjük, ahol   k > 0 arányossági tényező. Mennyi idő alatt csökken a felére a hőmérséklete a testnek, ha
kezdetben

  hőmérsékletű volt? (

).

44.      Tapasztalatok szerint a tengerben található halállomány m(t) össztömegének
időbeli változása leírható a  

  d.e. -el, ahol

  és

  állandók. Határozzuk meg az állomány

tömegének időbeli változását, ha a kezdeti tömeget közelítőleg zérusnak tekinthetjük, vagyis

  kezdeti

feltétel esetén.
45.      Egy m tömegű testet feldobunk függőlegesen
vesszük, akkor a

  kezdősebességgel. Ha a levegő ellenállását is figyelembe
      d.e. -ből határozhatjuk meg, ahol k arányossági

  sebességet az  

tényező, g pedig a gravitációs gyorsulás. Határozzuk meg a
függvényét, ha

.

46.      Egy egyenes pályán mozgó pont mozgástörvénye:
a

  elmozdulást, mint az idő

  sebességet és az

  sebességfüggvényt, ha a   t = 0 időpillanatban a sebesség

, ahol a és h állandó. Határozzuk meg
, azaz

.

Megoldások
1.         Az

  

  differenciálegyenlet szétválasztható változójú.

A változókat formálisan szétválasztva, majd mindkét oldalt
integrálva, az

általános megoldást kapjuk, ahol C tetszőleges állandó.

2.         A

  d. e. szétválasztható, így a változókat szétválasztva, majd integrálva, az

általános megoldást kapjuk. Az utóbbi egyenletben szereplő   C   értékét az   y(1) = 4   kezdeti

feltétel felhasználásával nyerjük:

.   Négyzetre emelés után, a keresett megoldás

.

3.         Az

  egyenlet szétválasztható változójú, ezért a változókat szétválasztva, majd integrálás után az

     

hiperbola sereg adja meg az általános megoldást.

4.         Az

Így az

   (

) d. e. változókban homogén, mert  

  helyettesítéssel, és ennek

  alakban írható fel.

  deriváltját is felhasználva, az

        

szétválasztható d. e. -et nyerjük. A változókat szétválasztva és integrálva, az

általános megoldáshoz jutunk, ahol a C értéket az y(1) = 1 kezdeti feltételből lehet megkapni:

. A keresett

partikuláris megoldás

,   

5.         Az   

  és

    

alakra hozható

.

d. e.

változókban homogén, így az  

  helyettesítéssel az

                       

szétválasztható d.e. -hez jutunk. A változókat szétválasztva és integrálva, az

           

általános megoldást kapjuk, ahol C értékét az

   feltételből kapjuk:

.

Ez utóbbi eredményt is

felhasználva, a kezdetiérték feladat megoldása:

.

6.         A d.e. átírható az

  alakra, amely változókban homogén. Az

  helyettesítéssel az

szétválasztható d.e.-hez jutunk. A változókat szétválasztva és integrálva, az

                       

általános megoldást kapjuk, ahol

C

értéke az

   kezdeti feltételből határozható meg:

.

Felhasználva az utóbbi eredményt, megkapjuk a feladat megoldását:
.

  d.e. változókban homogén, így az

7.         Az

  formulát és ennek

  deriváltját behelyettesítve, az

                       

szétválasztható egyenlethez jutunk. A változókat szétválasztva és integrálva, az
           

           

általános megoldást nyerjük.

8.         Az  

d.e. változókban homogén, ezért az
  deriváltját is felhasználva, az

                       

  helyettesítéssel, és ennek

szétválasztható egyenlethez jutunk. A változókat szétválasztva és integrálva az

                       

általános megoldást kapjuk.

9.         Az

  d. e. változókban homogén, ezért az

felhasználva ennek az  

  helyettesítéssel,

  deriváltját is, az

                       

szétválasztható változójú d.e. -et nyerjük. A változókat szétválasztva és integrálva, az

                       

                       

általános megoldáshoz jutunk, ahol a C állandót az

   kezdeti feltételből nyerjük:

. Ezzel a

kezdetiérték feladat megoldása:

.

  d. e. változókban homogén, így az

10.      Az
felhasználva az  

  helyettesítéssel,

  deriváltat is, az

                       

szétválasztható d.e. -hez jutunk. A változókat szétválasztva majd integrálva, az

                       

általános megoldást nyerjük.

11.      Az  
ennek

d.e. változókban homogén, tehát az

  helyettesítéssel, felhasználva

  deriváltját is, az

                       

szétválasztható változójú d.e.-hez jutunk. A változókat szétválasztva, majd mindkét oldalon integrálva, az

                       

általános megoldást nyerjük.
  d. e. lineáris, inhomogén tipusú. Először az

12.      Az

  homogén egyenletet oldjuk

meg. Mivel ez szétválasztható, ezért

                       

a homogén d. e. általános megoldása. Az inhomogén egyenlet általános megoldását az
   egyelőre ismeretlen függvény. Az

  alakban keressük, ahol

utóbbi függvényt és ennek  

  deriváltját az inhomogén d. e. -be behelyettesítve,  

  kifejezhető és

  integrálással meghatározható:

           

           

Az utóbbi egyenletben szereplő

-et visszahelyettesítve az  

  egyenletbe, megkapjuk az

inhomogén d.e. általános megoldását:

.

13.      Az

   d. e. inhomogén és lineáris. Első lépésben az

,  

  homogén egyenletet oldjuk meg:
                       

                       

.

Az inhomogén d. e. általános megoldását

  alakban keressük, ahol C(x)

függvény. Ez utóbbi y(x) függvényt és annak
inhomogén d.e. -be, majd  

           

-et kifejezve,   C(x)   integrálással meghatározható:

egyelőre ismeretlen

  deriváltját behelyettesítve az

           

.

  egyenletbe visszahelyettesítve, az inhomogén d.e. általános megoldása:

Végül   C(x) -et az  

.

  inhomogén lineáris d.e. -hez tartozó

14. Az

homogén d.e. -et a szétválasztás módszerével oldjuk meg, mert ez szétválasztható d. e.:

.

Az inhomogén d.e. általános megoldását

egyelőre ismeretlen függvény. Ez utóbbi y(x)
együtt behelyettesítve az inhomogén d.e. -be,

  alakban keressük, ahol   C(x)

  deriváltjával

függvényt az

  kifejezhető és   C(x) integrálással meghatározható:

.

Végül   C(x) -et behelyettesítve az  

  egyenletbe, az

általános megoldást nyerjük.
15. Az  

   inhomogén, lineáris d.e. -hez tartozó
homogén egyenlet általános megoldása
,   

.

Az inhomogén d.e. általános megoldását

  alakban keressük. Ekkor

.
Az inhomogén d.e. általános megoldása:
.

16.      Az

  d.e. inhomogén, lineáris. Első lépésben az

    

  homogén

egyenletet oldjuk meg:
,        

.

  alakban keressük.

Az inhomogén d.e. általános megoldását

,       

.

Az utóbbi   C(x) függvényt az  

  egyenletbe behelyettesítve,

az inhomogén d.e. általános megoldása. A partikuláris megoldás:

  inhomogén, lineáris d.e. -hez tartozó  

17.      Az

.

  homogén egyenlet megoldása:

.

Az inhomogén d.e. általános megoldását  

,

  alakban keressük.

.

Az inhomogén d.e. általános megoldása:
         

.

  d.e. inhomogén és lineáris. Először az

18.      Az  

homogén d.e. -et oldjuk meg.

Megoldása:
.

Az inhomogén d.e. általános megoldását az  

  alakban keressük.

.

Az inhomogén d.e. általános megoldása:

.

19.      Az  

,    

inhomogén, lineáris d.e. -hez tartozó

  homogén egyenlet szétválasztható változójú. Megoldása:

    

.
  alakban keressük.

Az inhomogén d.e. általános megoldását az

,

így
         

20.      Az

  d.e.

.

a (9)

egyenlet alapján Bernoulli-féle, ahol

  helyettesítéssel, felhasználva ennek

.

A

  deriváltját is, az

inhomogén, lineáris d.e. -re vezethető vissza. Az utóbbi egyenlet

0

homogén részének általános

megoldása
.

  alakban keressük. Ezt és annak

Az inhomogén d.e. általános megoldását

deriváltját helyettesítsük be az

az inhomogén d.e. általános megoldása. A  

egyenletbe. Ekkor

  formulát is felhasználva, a Bernoulli-féle d.e. általános

megoldása:

.

21.      Az
d.e. a  

   (y > 0) d.e. a (9) egyenlet alapján Bernoulli-féle, ahol  
  helyettesítéssel és a  

inhomogén, lineáris d.e. -re vezethető vissza. Először a
állítjuk elő;

. Ez a

  derivált felhasználásával, az

  homogén d.e. általános megoldását

,

majd az inhomogén d.e. általános megoldását

  alakban keresve, a

   

megoldáshoz jutunk. Végül a  

  formulát is felhasználva, a Bernoulli-féle d.e. általános megoldása:

.

Megjegyezzük, hogy

  szintén megoldás.

  (x > 1, y > 0) d.e. az (9) egyenlet szerint

22. Az

Bernoulli-féle, ahol

.

Ekkor a  

  helyettesítéssel és a  

  derivált

felhasználásával a fenti d.e. az

inhomogén, lineáris d.e. -re vezethető vissza, Először a  

  homogén d.e. általános megoldását

állítjuk elő:

.

Az inhomogén d.e. általános megoldását

általános megoldáshoz jutunk. Végül a  

  alakban keresve, a

  formula felhasználásával a Bernoulli-féle d.e. általános megoldása

.

23.      Az  

   (x > 0, y > 0) d.e. a (9) egyenlet alapján Bernoulli-féle, ahol

. Ez a

d.e. a  

  helyettesítéssel, felhasználva ennek a

  deriváltját is, lineáris d. e. -re

vezethető vissza:

.

Ennek megoldása:

.

A

  összefüggés alapján a Bernoulli-féle d.e. általános

megoldása:

.

   d.e. a (9) egyenletnek megfelelően Bernoulli-féle, ahol

24.      Az

   deriváltját is, lineáris d. e. -re vezethető

  helyettesítéssel, felhasználva ennek a
vissza:

.

Megoldása:  

A

.

  helyettesítés felhasználásával, a Bernoulli-féle d.e. általános megoldása:

.

25. Az

  d.e. a (9) egyenlet szerint Bernoulli-féle, ahol

. Ekkor a  

  helyettesítéssel, felhasználva a

deriváltat is, a fenti d. e. lineáris, inhomogén egyenletre vezethető vissza:

.

Megoldása:

A  

.

  formulát felhasználva, a Bernoulli-féle d.e. általános megoldása:

.

. A fenti d.e. a  

26.      Az

  d.e.

a (9)

alapján Bernoulli-féle, ahol

  helyettesítést, alkalmazva, a

megoldása

. A   

.

Így

a

  lineáris, d.e. -et kapjuk. Ennek

  összefüggést felhasználva, a Bernoulli-féle d.e. általános

megoldása:

.

27.      Az

  d.e. a (9) alapján Bernoulli-féle, ahol

. Ekkor a   

   deriváltját is, a fenti d.e. visszavezethető a  

  helyettesítéssel, felhasználva ennek a

  inhomogén, lineáris egyenletre. Ennek megoldása:

.

A  

  formulát felhasználva, a Bernoulli-féle d.e. általános megoldása:

.

Végül a k értékét az   y(0) = 3 kezdeti feltételből meghatározva,

. A kezdetiérték feladat megoldása:

.

  d.e. a (10) egyenlet szerint Riccati-féle, amelynek az

28.      Az

  függvény egy partikuláris megoldása. Ekkor a fenti d. e. az
Bernoulli-féle d.e. -re vezethető vissza. Az

  helyettesítéssel

  függvényt és ennek

  deriváltját

helyettesítsük be a fenti Riccati-féle d. e. –be. Ekkor a

Bernoulli-féle d.e. -hez jutunk, (lásd a

felhasználva a

(9)

  deriváltat is, az

egyenletet), ahol  

. A

  helyettesítéssel,

inhomogén, lineáris d.e. -et nyerjük. Először a

  homogén d.e. -et oldjuk meg:

.

  alakban keresve,   z(x) -et és annak

Az inhomogén d.e. általános megoldását  

deriváltját az inhomogén d.e. -be beírva, megkapjuk a

általános megoldást. A

  helyettesítést alkalmazva, a Bernoulli-féle d.e. általános megoldása:

.

Az

  összefüggéssel kapott

függvény a Riccati-féle d.e. megoldása.
29.      Az

  d.e. a (10) egyenlet alapján Riccati-féle, amelynek az
  függvény egy partikuláris megoldása. Ekkor a fenti d. e. az

helyettesítéssel az

   Bernoulli-féle d.e. -re vezethető vissza. Ebből a

  helyettesítéssel a

  lineáris, inhomogén d.e. -et kapjuk. Innen

.

30.                  Az

  d.e.

a

  függvény egy partikuláris megoldása. A fenti d.e. az

Bernoulli-féle d.e. -re vezet, ahol (9) alapján  

. A

(10)

egyenlet szerint Riccati-féle, amelynek az
  helyettesítéssel, az

  helyettesítéssel, a

inhomogén, lineáris d.e. -et nyerjük. Innen

.

31.      Az
amelynek

  d.e. a (10) egyenlet alapján Riccati-féle egyenlet,
az

  

egy

partikuláris

megoldása.

Ebből

az

egyenletből

az  

helyettesítéssel, az

Bernoulli-féle d.e. -hez jutunk, ahol (9) alapján

. A

  helyettesítéssel, a

inhomogén, lineáris d.e. -et nyerjük. Innen

.

32.      Az
féle, melynek az

d.e. a (10) egyenlettel összevetve, Riccati  egy partikuláris megoldása. A fenti d. e. az

Bernoulli-féle d.e. -re vezet, ahol (9) alapján  

. A

helyettesítéssel, az

  helyettesítéssel, a

inhomogén, lineáris d.e. -hez jutunk.
.

  d.e. a (10) alapján Riccati-féle d.e., amelynek az  

33.      Az  
  egy partikuláris megoldása. A fenti d.e. az

Bernoulli-féle d.e. -re vezet, amelyben (9) szerint  

  helyettesítéssel, az

. A

  helyettesítéssel, a

inhomogén, lineáris d.e. -hez jutunk.
.

34.     

A

d.e.

egzakt,

mert

a

  és
jelölésekkel, a  

igaz a

  d.e. –re

  azonosság. Ekkor létezik olyan F(x,y) kétváltozós függvény, amelyre teljesülnek a

egyenletek, ahonnan F(x,y) meghatározható és F(x,y)=C az egzakt d.e. általános megoldása. Először integráljuk az
első egyenletet x szerint:

ahol h(y) egyelőre ismeretlen függvény. Az eredmény y szerinti parciális deriváltját helyettesítsük be a második
egyenletbe, ahonnan h(y) integrálással meghatározható:

állandó.

Az egzakt d.e. általános megoldása:
.

és

35.      A d.e. egzakt, mert a

a  

  d.e. –re igaz a

  jelölésekkel,

  azonosság. Ekkor létezik olyan F(x,y) kétváltozós

függvény, amelyre teljesülnek a

egyenletek, ahonnan F(x,y) előállítható és F(x,y) = C
első egyenletet x szerint:

az egzakt d.e. általános megoldása. Először integráljuk az

,
ahol h(y) egyelőre ismeretlen függvény. Az F(x,y) függvény y
második egyenletbe, ahonnan h(y) integrálással meghatározható:

szerinti parciális deriváltját helyettesítsük be a

.
Így a d.e. általános megoldása:
.
36.     

Az

adott

d.e.

egzakt,

mert

  és

a  

  jelölésekkel a

  egyenletre igaz

  azonosság. Ekkor létezik olyan F(x,y) kétváltozós függvény, amelyre teljesülnek a

a

egyenletek, ahonnan F(x,y)   meghatározható és F(x,y) = C a d.e. általános megoldása:
.

37.   A d.e. egzakt, mert a   

    és

jelöléssel a

  egyenletre teljesül a

  azonosság. Ebben az esetben létezik olyan F(x,y) kétváltozós függvény, amelyre teljesülnek a

egyenletek, ahonnan F(x,y)   meghatározható és F(x,y) = C a d.e. általános megoldása:
.

38. A d.e. nem egzakt, mert a

teljesül a  

és

   azonosság, hiszen

Ugyanakkor a
alapján igazolható, hogy

jelölésekkel, nem

és

.

   d.e.-nek van csupán x -től függő integráló szorzója. Ugyanis a (15)
  integráló szorzó.

Szorozzuk meg az eredeti d.e. mindkét oldalát az

integráló szorzóval. Ekkor az

egzakt d.e. -hez jutunk, melynek általános megoldása:
,
amely egyben az eredeti nem egzakt d.e. általános megoldása is.
és

39.      A d.e. nem egzakt, mert a  

a  

jelölésekkel, nem teljesül

   azonosság. Az egyenletnek azonban van csupán x -től függő integráló szorzója, mert az  

  függvény csak x - től függ. Ugyanis

,

és a

  jelöléssel, az integráló szorzó
.
  integráló szorzóval. Ekkor az

Szorozzuk meg az eredeti d.e. mindkét oldalát az

egzakt d.e. -et nyerjük, melynek általános megoldása:
,
amely egyben az eredeti nem egzakt d.e. megoldása is.
és

40.      A d.e. nem egzakt, mert a  

jelölésekkel, nem teljesül a  

   azonosság. Az egyenletnek azonban van csak x -től függő integráló szorzója:

. A d.e.

általános megoldása:
.

A d.e. nem egzakt, mert a

és

jelölésekkel, nem teljesül a  
van csak y -tól függő integráló szorzója.
szorzóval, ekkor az

   azonosság. Az egyenletnek azonban

. Szorozzuk meg az eredeti d.e. -et az  

  integráló

egzakt d.e. -et nyerjük, melynek megoldása

,

amely egyben az eredeti nem egzakt d.e. általános megoldása is.
Könnyen meggyőződhetünk arról, hogy a keresett görbék differenciálegyenlete:
. Az utóbbi egyenlet szétválasztható változójú, így a változókat szétválasztva, majd mindkét oldalt

integrálva az

  megoldáshoz jutunk.

  alakba írjuk át. Ez elsőrendű, lineáris d.e., melynek általános

43.      A test lehülését leíró d.e. -et a

  alakú, ahol C tetszőleges valós szám. A C integrációs állandó értékét a

megoldása a  

   kezdeti feltételből határozhatjuk meg. Ekkor a
hőmérséklete a
hőmérséklete

  eredményt kapjuk, ahonnan a test

  függvény szerint változik. Legyen a
. Ezeket az adatokat a fenti megoldásba behelyettesítve

   időpillanatban a test

  meghatározható:

.

44.      A

  d.e. szétválasztható típusú. A változókat válasszuk szét, majd mindkét oldalon jelöljük

ki az integrálokat:

.

Ezután az egyenlet bal oldalán az

,  

,  

  helyettesítést bevezetve, számítsuk ki az

integrálokat:

.

Az utóbbi egyenletbe írjuk vissza az  

  összefüggést:

.                                            (*)

Az

  kezdeti feltételből a C integrációs konstans meghatározható, nevezetesen

értékét is felhasználva az m(t) megoldás a (*) egyenletből kifejezhető:

. Végül C

.

   alakra.

45.      Írjuk át az egyenletet a

.

amelynek általános megoldása:

határozhatjuk

meg.

Ebben

az

Ez a d.e. elsőrendű, lineáris és inhomogén típusú,

A

,

esetben

   kezdeti feltételből

  állandót a

így

a

keresett

sebességfüggvény:

. Ha az utóbbi egyenlet mindkét oldalát integráljuk az idő szerint és felhasználjuk az
  kezdeti feltételt is, akkor a

elmozdulásfüggvényt kapjuk.
46. Mivel a d.e. szétválasztható változójú, ezért a változókat szétválasztjuk, majd mindkét oldalt integráljuk:
.

Az utóbbi egyenletben szereplő C integrációs állandót a
meg:

.

kezdeti feltétel felhasználásával határozhatjuk

Ennek felhasználásával a

  explicit alakú megoldáshoz

jutunk. Az utóbbi egyenletből a
keresett sebesség kifejezhető:

.

    

[1] d.e.: differenciálegyenlet
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