
Μαθηματική Μοντελοποίηση με διαφορικές εξισώσεις δεύτερης

τάξης.

Γενική θεώρηση

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

ναφορά σε γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης. Συναντήσαμε ήδη διαφορικές

εξισώσεις αυτής της μορφής σε προβλήματα που αφορούσαν μελέτη της κίνησης εκκρεμούς

ή αρμονικού ταλαντωτή. Μεταξύ των άλλων, θα τις συναντήσουμε και σε προβλήματα μα-

θηματικής μοντελοποήσης μηχανικών συστημάτων και ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Αναλυτικές λύσεις προβλημάτων που μοντελοποιούνται με γραμμικές διαφορικές εξισώ-

σεις δεύτερης τάξης μπορούν να υπολογιστούν μόνο όταν οι συντελεστές που υπεισέρχονται

στην εξίσωση είναι σταθεροί. Διαφορετικά θα πρέπει να καταφύγουμε σε αριθμητικές λύσεις.

Στο μάθημα θα επικεντρωθούμε σε περιπτώσεις που οι εξισώσεις περιλαμβάνουν σταθε-

ρούς συντελεστές. Επαναλαμβάνεται ότι οι σημειώσεις αυτές δεν υποκαθιστούν εγχειρίδια

αναφοράς σε διαφορικές εξισώσεις και έχουν ως αποκλειστικό στόχο την κωδιικοποίηση των

βασικών γνώσεων που απαιτούνται για την κατανόηση των εννοιών που υπεισέρχονται στο

μάθημα. Ετσι δεν θα υπάρχουν αποδείξεις των βασικών θεωρημάτων που θα αναφερθούν.

1 Εισαγωγή

Η γενική μορφή μιας γραμμικής διαφορικής εξίσωσης δεύτερης τάξης είναι

A(x)y′′ +B(x)y′ + C(x)y = F (x), (1)

όπου οι συναρτήσεις συντελεστών A,B,C, F είναι συνεχείς σε ένα ανοικτό διάστημα I
και το σύμβολο

′
υποδηλώνει παράγωγο ως προς x. Επίσης, για να έχομε Δ.Ε 2ης τάξης θα

πρέπει A(x) 6= 0 σε κάθε σημείο του I.
Διαιρώντας τα δύο μέλη της εξίσωσης με A(x) γράφομε την εξίσωση (1) ως :

y′′ + p(x)y′ + q(x)y = f(x). (2)

Αναφερόμαστε πρώτα στην περίπτωση που f(x) = 0 (ομογενής εξίσωση):

y′′ + p(x)y′ + q(x)y = 0. (3)

ΘΕΩΡΗΜΑ 1. Αρχή της υπέρθεσης

Εάν y1(x) και y2(x) δύο λύσεις της διαφορικής εξίσωσης (3) σε ένα διάστημα I, τότε ο
γραμμικός τους συνδυασμός

y(x) = c1y1(x) + c2y2(x), (4)

όπου c1 και c2 σταθερές, αποτελεί επίσης λύση της (3) στο διάστημα I.

Στα προβλήματα μαθηματικής μοντελοποίησης όπως έχομε πει μας ενδιαφέρουν κυρίως

προβλήματα στα οποία η λύση υπάρχει και είναι μοναδική (καλώς τεθειμένα προβλήματα).

Επομένως και σε προβλήματα που μοντελοποιούνται με γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύ-

τερης τάξης αναζητούμε τις συνθήκες που εξασφαλίζουν ύπαρξη και μοναδικότητα. Το

επόμενο θεώρημα αναφέρεται στο εν λόγω θέμα.
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ΘΕΩΡΗΜΑ 2. ΄Υπαρξη και μοναδικότητα

Εάν οι συναρτήσεις p(x), q(x) και f(x) είναι συνεχείς σε ένα ανοικτό διάστημα I που
περιέχει το σημείο a, η διαφορική εξίσωση (2)

y′′ + p(x)y′ + q(x)y = f(x),

έχει μία και μοναδική λύση σε ολόκληρο το διάστημα I, η οποία ικανοποιεί τις αρχικές
συνθήκες

y(a) = b0, y
′(a) = b1, (5)

όπου b0 και b1 αριθμοί.

Η εξίσωση (2) και οι συνθηκες (5) συνιστούν ένα Πρόβλημα Αρχικών Τιμών. Το

ανωτέρω θεώρημα εξασφαλίζει ύπαρξη και μοναδικότητα λύσης.

Αναφερόμαστε ξανά στην ομογενή διαφορική εξίσωση (3). Διατυπώνουμε το επόμενο

θεώρημα που μας δίνει τη γενική της λύση.

ΘΕΩΡΗΜΑ 3. Γενικές Λύσεις

Εάν οι συναρτήσεις p(x)κ αι q(x) είναι συνεχείς σε ένα ανοικτό διάστημα I και οι συ-
ναρτήσεις y1(x) και y2(x) είναι δύο γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις της διαφορικής εξίσωσης
(3)

y′′ + p(x)y′ + q(x)y = 0,

τότε υπάρχουν αριθμοί c1 και c2 ώστε η γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης (3) σε
ολόκληρο το διάστημα I να δίδεται από τη σχέση :

Y (x) = c1y1(x) + c2y2(x).

Προσοχή εδώ στην αναφορά σε Γραμμικά Ανεξάρτητες Λύσεις. Η διαφορά από

τρώτο θεώρημα είναι ότι η γραμμική ανεξαρτησία των λύσεων y1 και y2 μας εξασφαλίζει
ότι ο συνδυασμός τους μας δίδει τη Γενική Λύση της Διαφορικής Εξίσωσης. Επίσης να

σημειώσουμε ότι το θεώρημα επεκτείνεται σε γραμμικές διαφορικές εξισώσεις n τάξης με
εντελώς αντίστοιχο τρόπο.

Είναι μετά από τα ανωτέρω προφανές ότι για να λύσουμε ένα Πρόβλημα Αρχικών Τιμών

που μοντελοποιείται με διαφορική εξίσωση της μορφής (3) θα πρέπει να βρούμε δύο γραμμικά

ανεξάρτητες λύσεις της διαφορικής εξίσωσης και στη συνέχεια με εφαρμογή των αρχικών

συνθηκών να βρούμε τη μοναδική λύση. Προσέξτε ότι για διαφορικές εξισώσεις δεύτερης

τάξης έχομε δύο ανεξάρτητες λύσεις και επομένως οι δύο αρχκές συνθήκες θα μας δώσουν

ένα αλγεβρικό σύστημα προσδιορισμού των συντελεστών c1 και c2.
Συμπληρώνουμε το Κεφάλαιο αυτό με το Θεώρημα για τη Γενική Λύση της μη ομογενούς

εξίσωσης. Θα το διατυπώσουμε για γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης:

ΘΕΩΡΗΜΑ 4. Γενική Λύση μη Ομογενούς Διαφορικής Εξίσωσης

Εάν οι συναρτήσεις p(x), και q(x) είναι συνεχείς σε ένα ανοικτό διάστημα I, οι συναρ-
τήσεις y1(x) και y2(x) είναι δύο γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις της διαφορικής εξίσωσης (1)
και η συνάρτηση yp(x) είναι μια ειδική λύση της (1),
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y′′ + p(x)y′ + q(x)y = f(x),

τότε υπάρχουν αριθμοί c1 και c2 ώστε η γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης (3) σε
ολόκληρο το διάστημα I να δίδεται από τη σχέση

Y (x) = c1y1(x) + c2y2(x) + yp(x).

2 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης

με σταθερούς συντελεστές

Οι περισσότερες διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης που θα μας απασχολήσουν στο μάθημα

θα σχετίζονται με προβλήματα αρχικών συνθηκών και επομένως θα αναφερθούμε συνοπτικά

σε αυτές. Δεδομένου ότι μας ενδιαφέρουν αναλυτικές λύσεις θα θεωρήσουμε ότι οι εξισώσεις

είναι ομογενείς σταθερών συντελεστών.

Θεωρούμε τη διαφορική εξίσωση :

a(x)y′′ + b(x)y′ + c(x)y = 0. (6)

Παρατηρούμε ότι εάν θεωρήσουμε λύσεις της μορφής y(x) = erx και τις αντικαταστή-
σουμε στην ανωτέρω εξίσωση, παίρνομε

ar2erx + brerx + cerx = 0

και αφού erx δεν είναι ποτέ 0, η y(x) = erx είναι λύση της διαφορικής εξίσωσης (6) εάν
η r είναι λύση της αλγεβρικής εξίσωσης

ar2 + br + c = 0. (7)

Η εξίσωση αυτή ονομάζεται Χαρακτηριστική Εξίσωση της ομογενούς διαφορικής

εξίσωσης (6).

• Εάν η χαρακτηριστική εξίσωση (7) έχει δύο πραγματικές ρίζες διαφορετικές μεταξύ
τους, r1 και r2 τότε οι λύσεις y1(x) = er1x και y2(x) = er2x είναι γραμμικά ανεξάρτητες
λύσεις (γιατι ;) και η γενική λύση της εξίσωσης (6) είναι :

Y (x) = c1e
r1x + c2e

r2x. (8)

• Εάν η χαρακτηριστική εξίσωση (7) έχει δύο ίδιες ρίζες r1, εύκολα μπορεί να δείξει
κανείς ότι η γενική λύση είναι :

Y (x) = c1e
r1x + c2xe

r1x = (c1 + c2x)e
r1x. (9)

• Εάν η χαρακτηριστική εξίσωση (7) έχει δύο απλές μιγαδικές ρίζες, αυτές εμφανίζονται
σε ζεύγη a±bi, όπου a και b πραγματικοί αριθμοί, b 6= 0 και i είναι η φανταστική μονάδα.
Επίσης δίνουν δύο γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις y1(x) = e(a+bi)x

και y2(x) = e(a−bi)x,
οπότε η γενική λύση είναι :

Y (x) = c1e
(a+bi)x + c2e

(a−bi)x. (10)
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Χρησιμοποιώντας την έκφραση της εκθετικής συνάρτησης eix μέσω των τριγωνομετρι-
κών συναρτήσεων sin x και cos x :

eix = cos x+ i sin x,

παίρνομε :

Y (x) = eax(C1 cos bx+ C2 sin bx), (11)

όπου C1 = c1 + c2 και C2 = (c1 − c2i).
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