
 
KOVÁCS BÉLA, 

MATEMATIKA II.

9   



 

IX. Magasabbrendű DIFFERENCIÁLEGYENLETEK

1. Alapvető ÖSSZEFÜGGÉSEK

n-ed rendű differenciálegyenletek

Az     n-edrendű differenciálegyenlet általános megoldása 

  alakú, ahol     tetszőleges állandók. Egy partikuláris megoldás kiválasztásához  n  darab feltétel

megadása szükséges. Ez lehet például  , ,  

 (Cauchy-féle kezdetiérték feladat). Részletesebben csak a másodrendű differenciálegyenlettel foglalkozunk. Ennek
általános alakja

                                                           .                                                   (1)

Ha az  (1)  egyenletből az    "alkotórészek" közül valamelyik hiányzik, akkor az  (1)  differenciálegyenlet
hiányos.

Ha  y  hiányzik, akkor az    helyettesítéssel    a d.e. elsőrendűre vezethető vissza.

Ha  x  hiányzik, akkor az    helyettesítéssel    szintén visszavezethető elsőrendű

d.e.-re.

Ha  x  és  y  is hiányzik, akkor bármelyik helyettesítés alkalmazható. Ha csak  hiányzik, akkor  a módszer nem vezet

eredményre.

Másodrendű lineáris differenciálegyenlet

A másodrendű lineáris differenciálegyenlet általános alakja:

                                   ,            .                 (2)

Ha  ,  akkor a  (2)  egyenlet homogén, ellenkező esetben inhomogén.

Gyakran használjuk a  (2)  egyenlet normálalakját, amit úgy kapunk, hogy az egyenletet elosztjuk   -szel.

Az

                                                                                                 (3)

Homogén differenciálegyenletekre vonatkozó tételek

i. Ha    megoldása a  (3)  d.e.-nek, akkor     is  megoldása annak  

(C  tetszőleges állandó);

ii. Ha    és     megoldása a  (3)  egyenletnek akkor    is megoldása annak;

iii. Az előző két tételből következik, hogy    és    megoldása a  (3)  d.e.-nek, akkor     is

megoldása annak;

iv. Ha az    és   megoldások lineárisan függetlenek, akkor a  (3)  d.e. általános megoldása:

                                                           .                                                      (4)



Ekkor az    és     megoldások a  (3) d.e.  alaprendszerét alkotják. Az    és     függvények akkor lineárisan

függetlenek, ha egyik függvény a másiknak nem állandószorosa.

v. Ha   a  (3)  d.e. egy  partikuláris megoldása, akkor az    helyettesítéssel a d.e. rendszáma eggyel

csökkenthető.

Ha a lineáris homogén d.e.  n -edrendű, akkor az alaprendszere  n  darab  lineárisan független függvényből   
  áll, és általános megoldása:

                                                                                               (5)

Az   függvények pedig lineáris függetlenek, ha Wronski-féle  determinánsuk nem nulla.

Az

                                                                                            (6)

Inhomogén differenciálegyenletekre vonatkozó tételek

i. A  (6)  inhomogén d.e. általános megoldása:

                                                           ,                                                                       (7)

ahol    a  (3)  homogén d.e. általános megoldása,    pedig a  (6)  egyenlet egy tetszőleges partikuláris

megoldása.

ii. Ha    a  (3)  d.e. egy partikuláris megoldása, akkor az     helyettesítéssel a  (6)  d.e. rendszáma eggyel

csökkenthető.

iii. Ha   ,  akkor a  (6)  d.e. általános megoldása

                                                                                                      (8)

alakban kereshető (az állandók variálásának módszere). Ekkor a     és    függvény deriváltjára az

alábbi lineáris egyenletrendszert kapjuk:

                                                                                                          (9)

A másodrendű állandó együtthatós lineáris homogén d.e. általános alakja:

                                                                                                      (10)

ahol    adott állandók, és  .  Ennek a d.e. -nek a megoldását    alakban keressük. Ezt

behelyettesítve a  (10)  d.e. -be, az

                                                                                                           (11)

karakterisztikus egyenlethez jutunk. Legyenek ennek gyökei:  .

Ha   (és valósak), akkor a  (10)  d.e. alaprendszere: ,   ,  az általános megoldás pedig

                                               .                                                              (12)

Ha  ,  akkor  ,  az általános megoldás pedig



                                               .                                                              (13)

Ha ,   ,  akkor  , az általános megoldás pedig

                                               .                                            (14)

Az  n -edrendű,

                                                             (15)

d.e. esetén a karakterisztikus egyenlet:

                                   .                                   (16)

Az inhomogén d.e. megoldásakor alkalmazható az állandók variálásának módszere, vagy a  (7)  képlet. Ez utóbbi
esetben megpróbálunk egy partikuláris megoldást keresni. Nevezzük ezt a módszert próbafüggvény módszernek.
Ez általában akkor vezet célra, ha a zavarófüggvény alakja:

,

ahol   ,  ill.   n -edfokú, ill.  m -edfokú polinomok. Ilyenkor a partikuláris megoldást olyan alakban

keressük, amilyen alakú az  r(x)  zavarófüggvény.

Euler-féle differenciálegyenlet

A másodrendű, inhomogén, Euler-féle differenciálegyenlet általános alakja:

                                               ,                                (17)

Ez a d.e. az    helyettesítéssel állandó együtthatós egyenletre vezethető vissza. Ennek következtében a

homogén egyenlet egyenlet megoldása    alakban kereshető. A karakterisztikus egyenlet:

                                                                                                    (18)

Az inhomogén egyenlet megoldásánál értelemszerűen alkalmazhatók a  vi.,  vii.  és  viii.  jelű tételek.

Lineáris, elsőrendű, két d.e. -ből álló differenciálegyenletrendszer az egyik ismeretlen függvény kiküszöbölésével
(elvileg) visszavezethető (egyetlen) másodrendű lineáris differenciálegyenletre. Ha az egyenletek állandó

együtthatósak, akkor az   megoldások kereshetők    alakban.

2. MINTAPÉLDÁK

Megoldások:  láthatók nem láthatók

Oldjuk meg a következő differenciálegyenleteket ill. d.e. rendszereket.  Ahol kezdeti feltételek vagy peremfeltételek is
vannak,  ott keressük meg a partikuláris megoldást is.

1. ,     ;

 

Megoldás. Az   d.e. hiányos másodrendű, mert az  y  változó hiányzik belőle.

Az  helyettesítéssel, felhasználva ennek az  deriváltját is, a fenti d.e. a



                ( )

elsőrendű, lineáris és homogén d.e.-re vezethető vissza. Ez szétválasztható változójú d.e., ezért a
változókat szétválasztva, majd integrálva a

                       

                       

általános megoldást nyerjük. Az utóbbi eredményt az   összefüggésbe behelyettesítve,

majd integrálva, az

                       ,

általános megoldáshoz jutunk (az eredeti d.e. általános megoldásához).

2. ;

 

Megoldás. Az   d.e.  hiányos másodrendű, mert az  x  változó hiányzik.  Az 

 helyettesítéssel,  felhasználva ennek az 

deriváltját is, a fenti hiányos másodrendű d.e. a

    

elsőrendű d.e. -re vezethető vissza, amely szétválasztható tipusú. A változókat szétválasztva majd
integrálva, a

  

megoldást kapjuk. Az   egyenletet felhasználva,

.

Az utóbbi egyenletben a változókat szétválasztva, majd integrálva,

általános megoldáshoz jutunk. Megoldás még az   y = C   (állandó) függvény is.



3. ,       és    a homogén d.e. egy partikuláris

megoldása.

 

Megoldás. Első lépésben az   homogén d.e. általános megoldását

keressük meg az   helyettesítéssel, ahol   egy partikuláris

megoldás. Állítsuk elő az  Y  függvény első és második deriváltját:

,

.

Mindezeket helyettesítsük be a fenti homogén d.e. -be:

.

Az utóbbi egyenletben a kijelölt műveleteket elvégezve, egyszerűsítés után az

hiányos másodrendű d.e.-hez jutunk, hiszen a  z  változó hiányzik az egyenletből. A 

  formulát és ennek    deriváltját e hiányos d.e. -be behelyettesítve, az

     (x > 0)

elsőrendű d.e. -hez jutunk, amely szétválasztható. A változókat szétválasztva, majd integrálva, a

           

           

megoldáshoz jutunk. A   formulába behelyettesítve az  u(x)  függvényt, majd a kapott

egyenletet integrálva, a

                                  

                                      

eredményt kapjuk. Végül a homogén d.e. általános megoldását az   formula

felhasználásával nyerjük:

.

Az inhomogén d.e. általános megoldását az állandók variálásának módszerével keressük, azaz

                                                         (*)

alakban. Állítsuk elő az  y(x)  függvény első deriváltját,

,

és írjuk elő, hogy az utóbbi egyenlet jobb oldalán az első két tag összege legyen zérus, azaz

.                                                             ( )

A megmaradó



függvényt még egyszer deriválva, megkapjuk az

a második deriváltat. Helyettesítsük be  y(x)  -et, és ennek első és második deriváltját az

inhomogén d.e. -be:

.

A műveleteket elvégezve és egyszerűsítve, a

                                                           ( )

egyenlethez jutunk, amelyhez még a korábban előállított

                                                             ( )

összefüggés is társul. Vonjuk ki a  ( )  egyenletből az  ( )  egyenletet, majd fejezzük ki a 

  függvényt, ahonnan   integrálással előállítható:

.

A   függvényt helyettesítsük vissza a   egyenletbe,

ahonnan   kifejezése után    integrálással meghatározható:

.

Az így előállított   és   függvényeket az 

  kifejezésébe visszahelyettesítve, megkapjuk a feladat

megoldását, ahol  és   tetszőleges valós számok.

Megjegyezzük, hogy a  (*)  utáni hosszadalmas eljárás lerövidíthető, ha felírjuk a  (9) 
egyenletrendszert, amely megegyezik az  ( ), ( )  rendszerrel.

4. ;

 

Megoldás. Az   másodrendű állandó együtthatós és inhomogén d.e. -et a  (7) 

tétel felhasználásával oldjuk meg. Első lépésben előállítjuk az    homogén d.e. 

  általános megoldását.  A homogén egyenlet megoldását    alakban keressük,

ahol  r  egyelőre ismeretlen állandó. Az   függvényt és ennek  , 

  deriváltjait az   egyenletbe behelyettesítve, az



azonossághoz jutunk, ahonnan   miatt az

karakterisztikus egyenletet nyerjük. A másodfokú egyenlet megoldóképletét  alkalmazva, az egyenlet

gyökei   és  ,  amelyeket az   -be  visszahelyettesítve az  

  és   megoldásokat kapjuk. Az   és   függvényekről könnyen belátható,

hogy lineárisan függetlenek, így a homogén d.e. egy alaprendszerét alkotják, tehát az általános
megoldás

,

ahol   és   tetszőleges állandók. Második lépésben az inhomogén d.e. egy tetszőleges 

  partikuláris megoldását határozzuk meg a próbafüggvény módszerrel. Mivel a zavarófüggvény 
,  azaz egy elsőfokú polinom, ezért a módszer szerint a partikuláris megoldás 

  alakban kereshető, feltéve ha nincs rezonancia. Jelen esetben nincs rezonancia,

mert a   0   szám nem gyöke a karakterisztikus egyenletnek.  Az   A   és   B  konstansok

meghatározása céljából helyettesítsük be  -t   és ennek     

deriváltjait az inhomogén d.e. –be. Ekkor a

azonossághoz jutunk, ahonnan a

,  

inhomogén, lineáris algebrai egyenletrendszert nyerjük. Megoldása: , .  Így a

keresett partikuláris megoldás

.

Végül az inhomogén egyenlet általános megoldását a  (7)  tétel felhasználásával állíthatjuk elő, mely
szerint:

.

5. ;

 

Megoldás. Először az   homogén d.e. általános megoldását állítjuk elő úgy,

hogy    alakban keressük a megoldást, ahol  r  egyelőre ismeretlen állandó. A

karakterisztikus egyenlet:

.

Megoldása . Ezt visszahelyettesítve az    összefüggésbe,  az 

  megoldáshoz jutunk. Behelyettesítéssel könnyen meggyőződhetünk arról, hogy az  

  függvény szintén megoldás, emellett   és   lineárisan függetlenek,

tehát alaprendszert alkotnak. Így a homogén d.e. általános megoldása:

,



ahol   és   tetszőleges állandók. Második lépésben az inhomogén d.e. egy partikuláris

megoldását állítjuk elő. Mivel az   zavarófüggvény egy másodfokú polinom és

egy exponenciális függvény összege, azaz  ,  ahol   és 

,  ezért a partikuláris megoldás is két részből áll:

.

Az utóbbi egyenletben az    részhez tartozó partikuláris megoldás

alakú, mivel a nulla nem gyöke a karakterisztikus egyenletnek, tehát itt nincs rezonancia. Az  

  exponenciális függvényhez a partikuláris megoldást az    alakban

vehetjük fel, mert ebben az esetben sincs rezonancia, hiszen a zavarófüggvényben szereplő  

  függvényt az   általános megoldás nem tartalmazza. Az így kapott

próbafüggvényben szereplő  A, B, C  és  D  állandókat úgy állíthatjuk elő, hogy az -et és

ennek ,    deriváltjait behelyettesítjük az

inhomogén d.e. -be:

.

Az utóbbi azonosságból a konstansok meghatározhatók:

,

,

,

.

így   a partikuláris megoldás. A  (7)  tételt is felhasználva,

az inhomogén d.e. általános megoldása.

6. ;

 

Megoldás. Először az   homogén d.e. -et oldjuk meg. Keressük a megoldást

az   alakban, ahol  r  egyelőre ismeretlen állandó. A karakterisztikus egyenlet



,

melynek  gyöykei:   és  .  Ezekhez a gyökökhöz az 

  és    alaprendszer tartozik és így

a homogén d.e. általános megoldása.

Az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldását   alakban kereshetjük, ugyanis nincs

rezonancia, mert az   zavarófüggvény kitevőjében szereplő  a = 3  nem gyöke a

karakterisztikus egyenletnek. Az  A  konstansot úgy határozzuk meg, hogy az   függvényt

az   és   deriváltjaival együtt helyettesítsük be az inhomogén

d.e. –be. Ekkor

,

tehát a keresett partikuláris megoldás . Végül a  (7)  tétel felhasználásával az

inhomogén d.e. általános megoldása

.

7. , ;

 

Megoldás. Az  Euler-féle d.e. -et az   helyettesítéssel

állandó együtthatójú egyenletre vezetjük vissza. Innen .  Legyen   a fenti d.e. egy

tetszőleges megoldása, ekkor az  transzformáció bevezetésével az

formulához jutunk. Deriváljuk az utóbbi egyenlet mindkét oldalát   x   szerint úgy, hogy a jobb oldalon
az összetett függvény deriválási szabályát alkalmazzuk:

.

Még egyszer deriváljuk az utóbbi egyenletet  x  szerint, ekkor az

formulát nyerjük. Az   összefüggést az  és   deriváltakkal együtt helyettesítsük

be a fenti Euler-féle d.e. -be, felhasználva a   formulát is. Ekkor az



d.e.-hez jutunk, ahonnan egyszerűsítések és összevonás után a

másodrendű, állandó együtthatós d.e. -et nyerjük. Az utóbbi d.e. -et két lépésben oldjuk meg. Először
a homogén d.e.   megoldását   alakban keressük. Ez az 

  karakterisztikus egyenlethez vezet, melynek   és   a gyökei. Így a homogén d.e.

általános megoldása .  Az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldását 

  alakban vehetjük fel, hiszen nincs rezonancia, mert a zérus nem gyöke a

karakterisztikus egyenletnek. Ekkor az  függvényt  az   és 

  deriváltjaival együtt behelyettesítve az inhomogén d.e. –be,

,

ahonnan  A =   és . Így   a keresett partikuláris megoldás. A  (7) 

tételt felhasználva

az inhomogén d.e. általános megoldása, ahonnan az   ill.   formulákat felhasználva,

az eredeti Euler-féle d.e általános megoldása

.

Megjegyzés: Az egyenlet rövidebben is megoldható. Ugyanis az   homogén

d.e. megoldásait   alakban kereshetjük. Ezt (deriváltjaival együtt) behelyettesítve az

egyenletbe, az    karakterisztikus egyenletet kapjuk. Ennek gyökei   és 

,  így a homogén d.e. általános megoldása:

.

Az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldását

alakban keresve, a   azonossághoz jutunk. Innen  A = , 

.  Tehát ,  és az eredeti d.e. általános megoldása:

.

8. ,           ;



 

Megoldás. Fejezzük ki az első egyenletből a   függvényt

,

majd ezt és ennek

első deriváltját helyettesítsük be a d.e. rendszer második egyenletébe. Ekkor a

másodrendű, állandó együtthatós d.e. -hez jutunk.

Először a   homogén d.e. –et oldjuk meg.  A megoldást   alakban

keressük. A karakterisztikus egyenlet ,  melynek gyökei   .  Ekkor

a homogén egyenlet általános megoldása: .  Az inhomogén d.e. egy

partikuláris megoldását   alakban kereshetjük, mert nincs rezonancia, ui. a

zérus nem gyöke a karakterisztikus egyenletnek. Helyettesítsük be - t  és az 

,   deriváltakat az inhomogén d.e.-be. Ekkor a

azonosságot kapjuk, ahonnan az  A, B  és  C  állandók meghatározhatók:

Ennek felhasználásával   az inhomogén d.e. partikuláris megoldása.

A  (7)  képletet alkalmazva,

az inhomogén d.e. általános megoldása. Helyettesítsük be  -et  és ennek 

  deriváltját a   egyenletbe.  Ekkor

a  d.e. rendszer másik ismeretlen függvényére vonatkozó megoldás.

9. ,     ,              ;

 



Megoldás. Az   d.e. megoldását az   alakban keresve, a karakterisztikus

egyenlet ,  melynek gyökei   és . A  (14)  formulát felhasználva,

az általános megoldás. A   és   állandókat az   és   kezdeti feltételek

felhasználásával határozhatjuk meg.  A   feltételből

adódik. Így a megmaradó   függvényt deriválva ,  és

felhasználva a másik   kezdeti feltételt,   meghatározható:

.

Ezzel a keresett partikuláris megoldás:

.

10. ,     ,               .

 

Megoldás. Az   állandó együtthatójú d.e. megoldását   alakban

keresve ,  az   karakterisztikus egyenlethez jutunk,

amelynek   és    a gyökei. Így az általános megoldás: .  A 

  és   állandókat az   és   peremfeltételekből határozhatjuk meg úgy, hogy

ezekbe behelyettesítjük a fenti általános megoldást:

   .

Ennek az egyenletrendszernek a megoldása

.  Ha a   és   most kiszámított értékét visszaírjuk az általános

megoldásba, akkor megkapjuk az

partikuláris megoldást.

11. Ha egy  C  kapacitású kondenzátort és egy  L  induktivitású tekercset külső áramforrás nélkül sorba kapcsolunk,

akkor a körben folyó áramot az    másodrendű d.e. írja le. A bekapcsolás pillanatában nem folyik

áram  (I (0) = 0),  és  jelölje    a körben folyó maximális áramerősséget. Határozzuk meg az  I (t)  áramot mint az idő

függvényét.

 

Megoldás. Az    állandó együtthatós d.e. megoldását   alakban

keressük. Behelyettesítés után az   karakterisztikus egyenletet nyerjük. 



Ennek gyökei   és  ,  így az általános megoldás: 

. Mivel a   kezdeti időpillanatban nem folyik áram,

azaz ,  ezért a fenti megoldásba  t  helyére nullát írva,

.

Tehát a   állandó zérus, így az áramerősség mint az idő függvénye .

A   konstanst abból a feltételből határozhatjuk meg, hogy az áram legnagyobb értéke   . Ez

akkor következik be, ha a   függvény értéke  1, tehát ,  így a keresett megoldás:

.

12. Egy  l  hosszúságú, homogén anyagú és állandó keresztmetszetű rúdon olyan állandó intenzitású megoszló
terhelés van, amely merőleges a rúdra, nagysága pedig legyen . Kis elmozdulások és alakváltozások esetén, a rúd

tengelyére merőleges  W(x)  elmozdulásokra az  negyedrendű d.e. érvényes, ahol E a rúd

rugalmassági modulusa,  pedig a rúd keresztmetszetének a súlyponti  y  tengelyére számított másodrendű

nyomatéka.  Határozzuk meg a rúd  W(x)  alakját, ha a rúd két végén csuklós támasz van, azaz ha a   W(0) = W(l) = 0
 és    peremfeltételek teljesülnek.

 

Megoldás.. Rendezzük át a d.e. -et a    alakra, és vezessük be a    új

állandót. A     homogén d.e. megoldását   alakban keresve, az  

  karakterisztikus egyenlethez jutunk. Ennek gyöke   négyszeres gyök, ezért a homogén

egyenlet általános megoldása ,  ahol a  -k  tetszőleges

állandók. Az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldását a próbafüggvény módszerrel keressük.

Mivel a d.e. -ben szereplő zavarófüggvény  állandó, ezért a próbafüggvény   alakú

lehet a négyszeres rezonancia miatt, hiszen a nulla négyszeres gyöke a karakterisztikus egyenletnek.

Helyettesítsük be    negyedik deriváltját  (24A -t) az inhomogén d.e. –be. Ekkor a 

  egyenletből .  Az inhomogén d.e. általános megoldása:

.

A   és   állandókat a peremfeltételek felhasználásával lehet meghatározni. Ehhez

szükség van a   általános megoldás második deriváltjára: . 

Helyettesítsük be a fenti   ill.   függvényeket rendre a ,  ,  



  és   peremfeltételekbe. Ekkor a

           

egyeneleteket nyerjük. Az első két egyenletből kapott   és   értékeket írjuk be a

harmadik és negyedik egyenletbe. Így

,

ahonnan ,  .

A  -k  értékeit visszahelyettesítve  -be, a

partikuláris megoldás adja meg a rúd alakját.

13. Oldjuk meg az  ,   ,     kezdetiérték feladatot, ahol  a  egy állandó és  

.

 

Megoldás. Első lépésben állítsuk elő az   homogén d.e. általános megoldását.

A megoldást   alakban keressük, ahol  r  egyelőre ismeretlen állandó. A karakterisztikus

egyenlet           ,  melynek gyökei:

           

                 .

Az utóbbi lépést az indokolja, hogy  0 < p < 1,  ezért a    kifejezésben a gyökjel alatt

negatív szám keletkezik, azaz ,  tehát komplex gyököket kapunk:

 és .  Ezekhez a gyökökhöz az   és 

  alaprendszer tartozik, és így

,

ahol    és   tetszőleges valós számok lehetnek.

Ezeket a konstansokat az   és   kezdeti feltételek segítségével határozzuk meg.

Ehhez szükség van az   általános megoldás deriváltjára:



           

           .

Ha  -et ill.  az   deriváltat behelyettesítjük az   ill.   kezdeti

feltételekbe akkor   és   kiszámítható:

           ,

           .

A   és   értékének felhasználásával a keresett partikuláris megoldás:

           .

3. FELADATOK

Oldja meg a következő d.e. -eket és d.e. rendszereket. Ahol kezdeti feltételek vagy peremfeltételek is vannak ott
keresse meg a partikuláris megoldást is.

1. ,     ,     ;

2.      ;

3. ;

4. ,       és    a homogén d.e. egy

partikuláris megoldása.

5. ,       és     a  homogén d.e. egy

partikuláris megoldása.

6.         ,    és    a homogén d.e. egyik

partikuláris megoldása.

7. ,    és     a homogén d.e.

egy partikuláris megoldása.

8. 

            ,    és  

  a homogén d.e. egyik partikuláris megoldása.



 

9. ,        és

  a homogén d.e. egyik partikuláris megoldása.

10. ;                    11.      ;

12. ;                      13.      

14. ;                    15.      ;

16. ;                17.      ;

18. ;

19. ,     ;

20. ,     ;

21. ,     ;

22. ,     ;

23.      ;

24. 

            ;

25.                                           26.      

27.                                 28.      

29.      ;  30.      

31. ,     ,     ;

32. ,     ;

33. ,     ,     ;



34. ,     ,     ;

35. ,     ,     ;

36. ,     ;

37. ,     ,     ;

38. 

39. ,     .

Megoldások

1. Az    d.e.  hiányos típusú, ugyanakkor lineáris inhomogén is. Hiányosként kezelve, a  

  helyettesítéssel    a

elsőrendű, lineáris differenciálegyenletre vezethetjük vissza. Megoldása .   Ezt integrálva,

            ,     .

A    és    állandókat az    és    kezdeti feltételekből határozhatjuk meg:    és    

.   A keresett partikuláris megoldás.

.

2. Az     másodrendű d.e. hiányos típusú, így a       új függvény

bevezetésével a     lineáris, elsőrendű d.e. -re  vezethető vissza.  Megoldása    .  Ezt

integrálva, megkapjuk a másodrendű d.e. általános megoldását:

            .

3. Az    másodrendű d.e. hiányos, ezért a  (x),     helyettesítéssel a   

  elsőrendű és szétválasztható típusú d.e. -re  vezethető vissza.

Megoldása  .  Majd integrálás után megkapjuk az eredeti d.e. általános megoldását:

                        .



Könnyen ellenőrizhető, hogy az    szintén megoldás,  ahol  C   tetszőleges állandó.

4. Oldjuk meg először az  ,     homogén d.e. -et az  

  helyettesítéssel. Helyettesítsük be az    függvényt az  

,    deriváltjaival együtt a fenti homogén d.e. -be. Ekkor

egyszerűsítés után a

hiányos másodrendű d.e. -hez jutunk. Megoldása  .  Az   összefüggést

alkalmazva, a homogén d.e. általános megoldása, .

Az inhomogén d.e. általános megoldását az állandók variálásának módszerével,  

  alakban keressük.  A  (9)  egyenletrendszer:

.

Innen  ,   .  Így  az inhomogén d.e. általános megoldása:

            .

5. Alkalmazzuk a d.e. megoldására az   helyettesítést. Ekkor összevonások és

egyszerűsítések után a

hiányos másodrendű d.e. -re jutunk, amely a    helyettesítéssel az

egyenletre redukálható.  Megoldása    ,   ahonnan az   z(x)   integrálással előállítható:

                        

                        .

Végül az     egyenlet alapján az



                        

függvény az eredeti inhomogén d.e. általános megoldása.

6. Az     helyettesítés bevezetésével a feladatot a    hiányos

másodrendű d.e. megoldására vezethetjük vissza.  Megoldása:

.

Végül az    összefüggésből

az eredeti másodrendű d.e. általános megoldása.

7. A homogén d.e.    partikuláris megoldásának ismeretében, az    helyettesítéssel a d.e. a 

tg   hiányos másodrendű d.e. -re hozható.  Megoldása:

z(x) .

Végül az     összefüggésből

az eredeti d.e. általános megoldása.

8. A homogén d.e. partikuláris megoldásának ismeretében az

  helyettesítéssel a d.e. a    hiányos másodrendűvé

transzformálható.  Megoldása:

.

Végül az    képlet alapján

            

az eredeti inhomogén d.e. általános megoldása   ( , ).

9. Mivel ismert a homogén d.e. egy partikuláris megoldása, ezért az   

  helyettesítéssel az inhomogén d.e. a   hiányos másodrendű d.e. -re vezethető vissza.   Megoldása:

,



ahonnan az      összefüggésből

az eredeti másodrendű d.e. általános megoldása.

10. Első lépésben az    állandó együtthatós homogén d.e. általános megoldását

határozzuk meg. A megoldást     alakban keressük.  A karakterisztikus egyenlet  . 

Mivel az egyenlet együtthatói egész számok, ezért  8  osztói között keresünk gyököket.  Behelyettesítéssel könnyen
meggyőződhetünk arról, hogy a gyökök    és  ,  tehát a homogén d.e. általános megoldása  

.

Második lépésben az inhomogén d.e. partikuláris megoldását a próbafüggvény módszerrel keressük. Mivel a

zavarófüggvény    egy exponenciális függvény, ezért a partikuláris megoldást  

  alakban kereshetjük,  ui. egyszeres rezonancia van, hiszen    szerepel a homogén d.e. alaprendszerében.

Másképpen ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy az  r(x)  zavarófüggvényben a kitevőben szereplő  2  a karakterisztikus

egyenletnek egyszeres gyöke. Ha az    függvényt az  ,  

  és    deriváltjaival együtt behelyettesítjük

az inhomogén d.e. -be, akkor  A  meghatározható, és ezzel a partikuláris megoldás is felírható:

            

            .

Végül az inhomogén d.e. általános megoldása:

            .

11. Először az    homogén d.e. -et oldjuk meg,     alakban keresve a megoldást.

A karakterisztikus egyenlet  ,  amelyet      alakban felírva, az egyik gyök 

. A többi gyököt az    egyenletből kaphatjuk meg. Behelyettesítve meggyőződhetünk arról,

hogy a további gyökök  ,    és  .  Így a homogén egyenlet általános megoldása  

.  Az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldását a próbafüggvény

módszerrel    alakban kereshetjük, hiszen egyszeres rezonancia van, ugyanis

a nulla egyszeres gyöke a karakterisztikus egyenletnek. Az  ,  ,   

  deriváltakat az inhomogén d.e. -be beírva,  A  és  B  meghatározható, így a partikuláris megoldás is felírható:

  és



.

Végül az inhomogén d.e. általános megoldása

.

12. Első lépésben az    homogén egyenletet oldjuk meg    alakban keresve a

megoldást. A karakterisztikus egyenlet  . A gyökök    és  .   A

homogén egyenlet általános megoldása .

Második lépésben az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldását keressük meg a próbafüggvény módszerrel. Mivel

az    zavarófüggvény egy exponenciális függvény és egy nulladfokú polinom összege, ezért a

partikuláris megoldást    alakban keressük. A próbafüggvény    része a kétszeres

rezonancia

következménye. Ezt felhasználva,

             ,   .

Végül az inhomogén d.e. általános megoldása:

            .

13. Először az    homogén d.e. –et oldjuk meg,   alakban keresve a megoldást. Az  

  karakterisztikus egyenlet egyik gyöke    .  Ezután polinomosztást végzünk:

                                   

                                   0

Tehát a fenti harmadfokú polinomot szorzattá alakítva ,

                        ,

így  .  Az inhomogén egyenlet partikuláris megoldását  

  alakban kereshetjük, mert sem az exponenciális függvény sem pedig a

másodfokú polinom esetén nincs rezonancia (1  és  0  nem gyökei a karakterisztikus egyenletnek).

,   ,   ,    

.

Végül az inhomogén d.e. általános megoldása:



            .

14. Először az    homogén d.e. általános megoldását állítjuk elő. A megoldást    alakban

keresve, az    karakterisztikus egyenlethez jutunk. Gyökei az

,  k = 0, 1, 2, 3

komplex számok, azaz   ,  ,    és  .  Ennek következtében   

.

Második lépésben az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldását a próbafüggvény módszerrel keressük. A
feltételezett partikuláris megoldás alakja:

.

Az    gyök miatt rezonancia van!

Végül az inhomogén d.e. általános megoldása:

            

15. Első lépésben az    homogén d.e. általános megoldását állítjuk elő. Az  

  karakterisztikus egyenlet gyökei  ,  ,  ,  .

A négy gyök ismeretében a homogén d.e. általános megoldása:

                .

A partikuláris megoldást    alakban keresve,  ,  így az inhomogén d.e. általános megoldása:

                        .

16. Először az    homogén d.e. általános megoldását állítjuk elő. A megoldást  

  alakban keresve, az    karakterisztikus egyenlet gyökei  ,    és  .  Ezeket

felhasználva,

a homogén d.e. általános megoldása. Második lépésben az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldását a

próbafüggvény módszerrel keressük. A próbafüggvény alakja a rezonancia miatt .  Ezt

behelyettesítve a d.e. –be, a keletkező azonosságból A = 1/12,  .

Végül az inhomogén d.e. általános megoldása:

            .



17. Első lépésben az      homogén d.e. általános megoldását állítjuk

elő. A megoldást    alakban keresve,  az    karakterisztikus egyenlet gyökei   

,     és  .  Ennek következtében a  homogén d.e. általános megoldása

.

Mivel a zérus kétszeres gyöke a karakterisztikus egyenletnek, ezért az   r(x) = 6   zavarófüggvény esetén kétszeres

rezonancia van. Ebben az esetben    alakban kereshetjük a partikuláris megoldást.  Az inhomogén

d.e. általános megoldása:

.

18. Először az    homogén d.e. általános megoldását állítjuk elő. Az  

  karakterisztikus egyenlet gyökei  ,   és  ,  így

.

A próbafüggvény alakja:   (négyszeres rezonancia!).

Az inhomogén d.e. általános megoldása:

.

19. Az     Euler-féle d.e. -et az  ,         (t = ln x)   helyettesítéssel

állandó együtthatójú d.e. -re vezetjük vissza.

Az    függvényt és ennek

,     és    

deriváltjait helyettesítsük be a fenti Euler-féle d.e. –be. Ekkor egyszerűsítés és összevonás után a

állandó együtthatós d.e. -hez jutunk. Első lépésben a homogén d.e. -et oldjuk meg,    alakban keresve a

megoldást. Ez az     karakterisztikus egyenletre vezet. Ennek gyökei   és  .

Így a homogén d.e. általános megoldása:

.

A próbafüggvény alakja:

.

Az állandó együtthatójú inhomogén egyenlet általános megoldása:



.

Az  ,  (t = ln x)  formulák alkalmazásával az Euler-féle d.e. általános megoldása

.

A feladat transzformáció nélkül is megoldható. Keressük az    homogén d.e.

megoldását    alakban. Ezt és ennek deriváltjait behelyettesítve ebbe a  d.e. –be, összevonások és

egyszerűsítés után az    karakterisztikus egyenletet kapjuk (ugyanazt mint a transzformációs

módszernél).  A gyökök:  .  Így

.

A próbafüggvény alakja:  .   Ezt behelyettesítve az eredeti  d.e. -be, az     A = 2    eredményt kapjuk. Így

az általános megoldás:

.

20. Alkalmazzuk az  ,  (t = ln x)  helyettesítést. Az    jelölést bevezetve, a

állandó együtthatós d.e. -re jutunk. Az     karakterisztikus egyenlet gyökei:    és   

,  ahonnan

.

Az inhomogén  d.e. egy partikuláris megoldását

alakban keressük.  Az eredeti Euler-féle d.e. általános megoldása:

.

21. Az     transzformációval a

állandó együtthatós d.e. -et nyerjük. Az       karakterisztikus egyenlet gyökei    ,    és  

, így

.



Az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldását

alakban kereshetjük, mert egyszeres rezonancia van, ugyanis a  2i  komplex szám egyszeres gyöke a karakterisztikus
egyenletnek. Az eredeti Euler-féle d.e. általános megoldása:

.

22. Az     transzformációval a

inhomogén és állandó együtthatós differenciálegyenletet nyerjük.

Az     karakterisztikus egyenlet gyökei:  ,  ,  .  Ennek

eredményeként

.

Az inhomogén d.e. partikuláris megoldását

alakban keressük.  Az állandó együtthatós inhomogén d.e. általános megoldása

,

ahonnan az   transzformációval az Euler-féle d.e. általános megoldása:

.

23. Az     

Euler-féle d.e. -et az     helyettesítéssel a

állandó együtthatójú egyenletre vezetjük vissza. Az    karakterisztikus egyenlet gyökei:  

,   .  Így

.



A próbafüggvény alakja (a háromszoros rezonancia miatt):  .

Az állandó együtthatós inhomogén d.e. megoldása:

.

Végül felhasználva a    ill.    formulákat, az Euler-féle d.e. általános megoldása:

.

Transzformáció nélkül: a homogén d.e. megoldását keressük     alakban. Behelyettesítve ezt az

homogén d.e. –be, az   karakterisztikus egyenletet kapjuk. Ennek gyökei:  ,   

.  Így

.

A próbafüggvény alakja a háromszoros rezonancia miatt  .   Ezt az inhomogén d.e. –be

helyettesítve, az     A = 1/3    értéket kapjuk. A d.e. általános megoldása:

.

24. A d.e. rendszert úgy oldjuk meg, hogy az  y  változót kiküszöbölve, egyetlen d.e. -re vezetjük vissza. Fejezzük ki az

első egyenletből az  y(x)  függvényt.  Ha az    függvényt és ennek  

  második deriváltját a fenti d.e. rendszer második egyenletébe behelyettesítjük,

akkor a

negyedrendű, inhomogén és lineáris d.e. -hez jutunk.  Megoldása:

.

Az  y(x)  függvényre vonatkozó megoldást úgy kaphatjuk meg, hogy ezt a  z(x)  függvényt behelyettesítjük az

egyenletbe, ahonnan az

függvényt kapjuk.

25. Az  , ,     d.e. rendszert úgy oldjuk meg, hogy az  y  és a  z  változókat

kiküszöböljük. Fejezzük ki az első egyenletből a  z  változót,  ,   majd ennek  
  első deriváltját helyettesítsük be a második d.e. –be. Ekkor a    egyenletet nyerjük. Ez

utóbbi egyenletből fejezzük ki  y -t,    ,  és ennek      deriváltját helyettesítsük be a harmadik



egyenletbe. Így az

állandó együtthatós d.e. -hez jutunk. Ezt megoldjuk, mint harmadrendű, lineáris, állandó együtthatós d.e. –et. 
Megoldása:

.

A  z(x)  és  y(x)  megoldásfüggvényeket úgy kaphatjuk meg, hogy az  u(x)  megoldást behelyettesítjük a  
  ill.   egyenletekbe. Ekkor a következő eredményeket nyerjük:

,

.

26. Az    d.e. rendszer esetén, ha az első egyenletből kivonjuk a másodikat

akkor a

állandó együtthatós d.e. -et nyerjük.  Megoldása:

.

Behelyettesítve ezt és ennek     deriváltját az     d.e. –be, az

elsőrendű, inhomogén d.e. -hez jutunk. Homogén részének az általános megoldása  . A

próbafüggvény módszert alkalmazva, az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldását  

  alakban keressük. Ennek során az  ,  ,    eredményeket kapjuk. Ezeket

felhasználva,

.

27. Az  ,     d.e. rendszert úgy oldjuk meg, hogy a  z  változót az első



egyenletből kifejezzük,  ,  majd ezt és ennek   második deriváltját

behelyettesítjük a második egyenletbe. Ekkor a

negyedrendű állandó együtthatós d.e. -et nyerjük. Homogén részének megoldása:

.

Az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldását

alakban keressük. (Az    zavarófüggvény esetén kétszeres rezonancia van, mert a  0  szám kétszeres

gyöke a karakterisztikus egyenletnek!) Az inhomogén d.e. általános megoldása

.

A  z(x)  megoldást úgy kaphatjuk meg, hogy az  y(x)  függvényt és ennek

második deriváltját behelyettesítjük a fenti    egyenletbe:

.

28. Az    és    d.e. rendszert is úgy oldjuk meg, hogy a kiküszöbölés

módszerével egyetlen d.e. -re vezetjük vissza. Az első egyenletből   ,  majd a    deriváltat

helyettesítsük be a második egyenletbe. Ekkor a    egyenlethez jutunk. Fejezzük ki innen az  u 

változót,  ,  majd az    második deriváltat helyettesítsük be a harmadik egyenletbe. Ennek

eredményeként az

hatodrendű homogén d.e. -hez jutunk.  Az    karakterisztikus egyenlet gyökei:

,  ,  ,  ,    és  . Ezeket felhasználva, az

általános megoldás:

.

A    és    összefüggéseket figyelembe véve,



,

.

29. Az  ,  ,    d.e. rendszert úgy oldjuk meg, hogy a második egyenletből

az  y  változót kifejezzük,  ,  majd ennek    deriváltját behelyettesítjük az első egyenletbe. Ekkor a

,    

d.e. –et kapjuk.  Megoldása az állandók variálásával történhet. A megoldás:

.

Végül az    egyenletből az  y(x)  függvény is előállítható:

.

30. Az    homogén d.e. rendszer megoldását     ill.  

  alakban keressük, ahol  r, A  és  B  egyelőre ismeretlen állandók. Behelyettesítve   y(x) -et és  z(x) -et a

d.e. rendszerbe, az    feltétel miatt, a

4A + (r + 8) B = 0

homogén lineáris algebrai egyenletrendszert nyerjük  A -ra  és  B -re nézve. Nemtriviális

megoldás akkor létezik, ha

,

Innen az    másodfokú egyenletet kapjuk, melynek gyökei    és  .  Ha  

,  akkor  ,  tehát az    és     megoldásokhoz jutunk. Az  

  esetén, hasonlóan eljárva, az    és     megoldásokat kapjuk.

Legyen    és  ,  ekkor az    ill.  

  általános megoldást nyerjük.

31. Először az    homogén d.e. -et oldjuk meg. A megoldást   alakban keressük;  ha

a fenti d.e. -be behelyettesítünk, akkor az    karakterisztikus egyenletet kapjuk, ahonnan    és  



 a gyökök.  Az utóbbi két gyök ismeretében     a d.e. általános megoldása. A

megoldásban szereplő

- et  és   -t  az    és    két kezdeti feltételből határozhatjuk meg. Ehhez szükség van az  

y(x)  függvény    deriváltjára. A két feltételből az

inhomogén lineáris egyenletrendszert kapjuk,  ahonnan  = 2/3,   = 1/3. Így a kezdetiérték feladat megoldása:

.

32. Először az    homogén d.e. általános megoldását állítjuk elő:

.

Az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldását

alakban keressük. Végül az inhomogén d.e. általános megoldása

.

A    és    állandókat a két kezdeti feltételből határozhatjuk meg. Először az    feltételből az  

  egyenlet alapján  = 0  adódik. Ezután  képezzük az  

  függvény       deriváltját, és ezt

helyettesítsük be a második,    kezdeti feltételbe:

,

ahonnan a    állandó értéke is zérus. Így a kezdetiérték feladat megoldása:

.

33. Első lépésben meghatározzuk az    homogén d.e. általános megoldását:

.

Az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldását

alakban keressük. Az inhomogén d.e. általános megoldása:

.

A kezdeti feltételekből az



            

            

lineáris inhomogén algebrai egyenletrendszert nyerjük, melynek megoldása  = 5, .  A kezdetiérték

feladat megoldása:

.

34. Az    homogén d.e. általános megoldása:

.

Az inhomogén d.e. partikuláris megoldását

alakban keressük. Az inhomogén d.e. általános megoldása:

.

A    és    konstansok értékét az    és    kezdeti feltételekből határozhatjuk meg:  , 

.

A kezdetiérték feladat megoldása

.

35. Először előállítjuk az    homogén d.e. általános megoldását:

.

Az inhomogén d.e. általános megoldása

.

A    és    értékét az     és    peremfeltételekből határozhatjuk meg.

A peremértékfeladat megoldása:

.

36. Az inhomogén d.e. általános megoldása  .

A    és    állandókat az   y(0)   peremfeltételek felhasználásával

határozhatjuk meg. Ezekre az

            

            

            



            

inhomogán lineáris algebriai egyenletrendszert nyerjük. A peremérték feladat megoldása:

.

37. A    homogén d.e. általános megoldása:

.

Az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldását

alakban keressük. Az általános megoldás:  .       A    és  

  állandókat az    és    peremfeltételek felhasználásával lehet meghatározni.

A peremérték feladat megoldása:

.

38. A d.e. általános megoldása:

.

A keresett partikuláris megoldás:

.

39. A d.e. általános megoldása:

.

A peremértékfeladat megoldása:

.
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