
Μαθηματική Μοντελοποίηση με Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Πρώτης Τάξης.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Στο κεφάλαιο αυτό των πρόσθετων σημειώσεων του μαθήματος γίνεται συνοπτική α-

ναφορά σε μαθηματική μοντελοποίηση με Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης τάξης.

Το πρώτο κεφάλαιο αφορά πληθυσμιακά μοντέλα που θα εξετασθούν αναλυτικά με βάση

το βιβλίο του μαθήματος, ενώ τα επόμενα αφορούν σε προβλήματα από άλλες περιοχές των

φυσικών επιστημών, που παρουσιάζονται καθαρα δειγματοληπτικά προκειμένου να υπάρξει

μεγαλύτερη εξοικείωση των φοιτητών με απλά προβλήματα μαθηματικής μοντελοποίησης.

1 Πληθυσμιακά Μοντέλα

Αναφερόμαστε σε ένα πρόβλημα που μπορεί να συναντήσομε σε διαφορετικές εκδοχές του

και έχει να κάνει με την πρόβλεψη του πληθυσμού ατόμων που διαβιούν σε ένα σύστημα για

το οποίο γίνονται κάποιεσ(πολλές και σημαντικές πολλές φορές) παραδοχές. Το σύστημα

μπορεί να είναι οποιασδήποτε μορφής και προβλήματα αυτού του είδους συνανταμε και στη

Μαθηματική Βιολογία. Τα απλούστερα μοντέλα αφορούν πληθυσμιακά μοντέλα ενός είδους

και εκτεταμένη αναφορά σε αυτά γίνεται στο Κεφαλαιο 5 του βιβλίου του μαθήματος. Επομέ-

νως δεν θα γίνει πρόσθετη αναφορά σε αυτά στις παρούσες σημειώσεις και θα αποτελέσουν

αντικείμενο χωριστων διαλέξεων.

2 Ο Νομος Ψύξης (Θέρμανσης) του Newton

Σύμφωνα με το Νομο Ψύξης του Newton (Newton’s Law of Cooling η μεταβολη της θερμο-

κρασίας ενός σώματος T (t) που εμβαπτίζεται σε λουτρό σταθερής θερμοκρασίας A διέπεται

από τη διαφορική εξίσωση

dT

dt
= k(A− T ), (1)

όπου k είναι θετική σταθερά που εξαρτάται από το σώμα.

Η ανωτέρω είναι Συνήθης Διαφορική Εξίσωση πρώτης τάξης με σταθερούς συντελεστές

της μορφής

dx

dt
= ax+ b, (2)

η οποία μπορεί να λυθεί εύκολα με τη μέθοδο χωρισμού μεταβλητών.

Πράγματι η εξίσωση (1) γράφεται

dT

(A− T )
= kdt. (3)

.

Συνεπώς

−ln | A− T |= kt+ C. (4)

Θα θεωρήσουμε ότι A > T , οπότε η εξίσωση (4) γίνεται
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−ln(A− T ) = kt+ C. (5)

Συνεπώς,

A− T = Be−kt,

όπου B σταθερά και τελικά

T = A−Be−kt. (6)

Για να λυθεί μονοσήμαντα το πρόβλημα θα πρέπει να δοθεί κατά τα γνωστά μια αρχική

συνθήκη που εδώ είναι το T (0) από το οποίο προσδιορίζουμε τη σταθερά B. Τα σχετικά

προβλήματα μπορεί να είναι διατυπωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει έμμεσα και η

σταθερά k

ΑΣΚΗΣΗ για το σπίτι :

Αντιμετωπίζουμε το προβλημα του ‘σωστού’ ψησίματος γαλοπούλας σε ηλεκτρικό φούρ-

νο. Σαν καλοί μάγειρες που είμαστε γνωρίζουμε ότι η κατάλληλη θερμοκρασία του φούρνου

για το ομαλό ψήσιμο της γαλοπούλας είναι 200o C ενώ διαθέτομε και το ειδικό θερμόμετρο

υπολογισμού της θερμοκρασίας ενός σώματος που βρίσκεται σε διαδικασία ψησίματος. Παίρ-

νομε μια ολόκληρη γαλοπούλα τη θερμοκρασία της οποίας μετράμε και είναι 15o C και την

τοποθετούμε στο φούρνο. Μετά από 30΄ μετράμε ξανά τη θερμοκρασία της γαλοπούλας ή

οποία είναι τώρα 35o C. Γνωρίζοντας ότι η γαλοπούλα για να είναι έτοιμη όπως την θέλει ο

μπαμπας μας πρέπει να έχει θερμοκρασία 70o C (παληά οδηγία της γιαγιάς έστω και χωρίς

εκείνη να έχει ειδικό θερμόμετρο), πόση ώρα θα χρειαστεί να την διατηρήσουμε στο φούρνο

ακόμη ·

3 Ο Νόμος του Torricelli

Το πρόβλημα στο οποίο θα αναφερθούμε, είναι ένα ακόμη από τα χαρακτηριστικά παραδείγ-

ματα μοντελοποίησης με ΣΔΕ πρώτης τάξης.

Αναφέρεται στην διαρροή υγρού από δεξαμενή μέσω οπής που έχει διατρηθεί στα τοι-

χώματά της και ορίζει ότι η ταχύτητα u διαρροής του υγρού από μία οπή με το ύψος του

υγρού πάνω από αυτή να είναι h είναι η ίδια που θα είχε ένα σώμα (στην περιπτωσή μας μια

σταγόνα υγρού) που θα ήταν σε ελεύθερη πτώση από το ίδιο ύψος (h).
Γνωρίζομε ότι η ταχύτητα αυτή είναι u =

√
2gh όπου g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας.

Η σχέση αυτή προκύπτει από την αρχή διατήρησης της ενέργειας και την εξίσωση κινητικής

με δυναμική ενέργεια όπως έχομε δει σε προηγούμενα κεφάλαια, ενώ ο Νόμος προϋποθέτει

ιδανικές συνθήκες (π.χ. υγρό χωρίς συνεκτικές ιδιότητας, κάτι που δεν ισχύει σε ρεαλιστικές

εφαρμογές και οπή διατομής πολύ μικρότερης από το εμβαδόν της ελεύθερης επιφάνειας του

υγρού). ΄Οπως έχει φανεί από συστηματικές μετρήσεις (δείτε διαδικασία μαθηματικής μοντε-

λοποίησης) για ρεαλιστικές συνθήκες, η ταχύτητα διαρροης θα πρέπει να πολλαπλασιασθεί

με μία σταθερά c προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

u = c
√

2gh (7)

Η σταθερά c έχει τιμές από 0 έως 1 ενώ πειραματικά έχει μετρηθεί ότι για υγρά χαμηλής

συνεκτικότητας όπως το νερό, η σταθερά είναι της τάξης του 0.6 . Αυτό βέβαια δεν επηρεάζει

τη μαθηματική μοντελοποίηση ενός προβλήματος που βασίζεται στο Νόμο Torricelli.
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Το πρόβλημα στο οποίο θα αναφερθούμε ως εφαρμογή, αφορα στην εκκένωση μιας δε-

ξαμενής από οπή γνωστής διατομής. Εάν η διατομή έχει εμβαδόν a και τη θεωρήσουμε

οριζόντια, ο στοιχειώδης όγκος υγρού που θα περάσει από αυτή θα είναι dv = adx όπου dx
είναι ένα στοιχειώδες μήκος κάθετο στη διατομή. Το υγρό αυτό θα αφαιρεθεί από τον όγκο

της δεξαμενής όγκου V και ύψους υγρού y. Επομένως θα ισχύει dV = −dv . Συνήθως

ενδιαφερόμαστε για το ρυθμό (ή συνολικό χρόνο) εκκένωσης της δεξαμενής και συνεπώς

μπορούμε να εισάγουμε τη χρονική εξάρτηση στο φαινόμενο μέσω της εξίσωσης,

dV

dt
= −adx

dt
= −au, (8)

που δίδει το ρυθμο εκκένωσης της δεξαμενής. Προσέξτε ότι
dx
dt

είναι η ταχύτητα της

σταγόνας κάθετη στη διατομή της οπής.

(Εικόνα από wikipedia)

Αντικαθιστωντας την ταχύτητα διαρροής από την (7) παίρνομε :

dV

dt
= −adx

dt
= −ac

√
2gy. (9)

Εάν θεωρήσομε ότι ο όγκος του υγρού της δεξαμενής μπορεί να συσχετισθεί με το

ύψος του σε αυτην (κάτι αυτονόητο εάν γνωρίζουμε τη γεωμετρία/διατομή της δεξαμενής)

μπορούμε να θεωρήσομε V = V (y),οπότε θα ισχύει :

dV

dt
=
dV

dy

dy

dt
, (10)

Ωστόσο η σχέση
dV
dy

μας δίδει τη διατομή της δεξαμενής σε κάθε ύψος y : A(y) = dV
dy

,

επομένως απο τις (9), (10) θα έχομε

A(y)
dy

dt
= −ac

√
2gy. (11)

Η εξίσωση (11) είναι συνήθης διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης ως προς τη συνάρτηση

y(t) και επιλύεται με τις γνωστές τεχνικές. (Ποιά είναι η μορφή της ;)
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Εφαρμογή (από βιβλίο Edwards Jr. and Penney : Elementary Differential Equations

Δίδεται ημισφαιρική δεξαμενή όπως στο κατωτέρω σχήμα με ακτίνα r0 = 40cm η οποία

σε χρόνο t = 0 ειναι γεμάτη νερό. Στο κάτω άκρο της δεξαμενής ανοίγομε μία οπή διαμέτρου

d1 = 2cm. Θεωρείστε ιδεατό ρευστό. Σε ποση ώρα θα αδειάσει η δεξαμενη ;

Λύση

Η διατομή της ημικυκλικής δεξαμενής είναι A(y) = πr2 και της οπής είναι a = πr21 =
π(d1/2)2

Στη διαφορική εξίσωση που διέπει το προβλημα (11) ανωτέρω, αρκεί να εισαγάγουμε τις

γεωμετρίες της δεξαμενής και της οπής ώστε να έχουμε μια ΣΔΕ ως προς y(t).

Με αναφορά στο ανωτέρω σχήμα έχομε :

A(y) = πr2 = π[r20 − (r0 − y)2].

Θα αντικαταστήσομε τις γνωστές τιμές των ακτίνων για να απλουστεύσουμε τις εκφρά-

σεις, οπότε παιρνομε :

A(y) = π[r20 − (r0 − y)2] = π[1600− (40− y)2] = π(80y − y2).

Αν θεωρήσομε προσεγγιστικά g = 100 cm/sec2 και ιδεατό ρευστό (c = 1) η διαφορική

Εξίσωση γράφεται :

π(80y − y2)dy
dt

= −πr21
√

2gy = −π
√

200y.

Είναι προφανές ότι η εξίσωση είναι της μορφής dy/dt = f(y) και επομένως διαιρόντας τα

δύο μέρη με y1/2 παίρνομε :

(80y1/2 − y3/2)dy = −
√

200dt.

Ολοκληρώνοντας έχομε :

160

3
y3/2 − 2

5
y5/2 = −

√
200t+ C.

Αφού για t = 0, y = 40 (γεμάτη δεξαμενή), που είναι απαραίτητη αρχική συνθήκη για

τον υπολογισμό της σταθεράς,
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C =
160

3
403/2 − 2

5
405/2.

Τέλος ο χρόνος αδειάσματος της δεξαμενής θα προέλθει από την έκφραση που πήραμε

για το ύψος y, όταν αυτό μηδενισθεί.

Επομένως t = C/
√

200. Οι πράξεις μας δίδουν t ≈ 668 sec δηλαδή 11,13 λεπτά περίπου.
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