
Andreordens lineære differensialligninger
Magnus Christie Ørke

I dette kapitlet skal vi løse andreordens lineæ-
re differensiallikninger. Først behandler vi ligningene
som genuint andreordens ligninger, og ser p̊a ulike
løsningsteknikker. S̊a skal vi se at andreordens lignin-
ger kan skrives om til systemer av førsteordens lignin-
ger ved hjelp av et variabelskifte, og at de to m̊atene
å behandle ligningene p̊a er i overensstemmelse.

Eksempel 1. Vi har tidligere sett at ligningen

ÿ(t) + y(t) = 0

har generell løsning c1 sin(t)+c2 cos(t). Dersom vi ogs̊a
har gitt to initialbetingelser

y(0) = a og ẏ(0) = b

kan vi bestemme konstantene c1 og c2, og vi f̊ar spesiell
løsning

y(t) = b sin(t) + a cos(t).

4

Modellering av fysiske systemer

Differensialligninger er svært nyttige for å beskrive sys-
temer som involverer bevegelse og endring. I fysikk er
differensiallikninger en sentral del av teorien, og ofte
kan fysiske lover formuleres som differensialligninger.
Et eksempel p̊a dette er Newton’s andre lov, som sier
at summen av kreftene p̊a et legeme er lik legemets
masse multiplisert med akselerasjonen til legemet.

For mange situasjoner, slik som turbulens og
strømning i fluider, er ligningene som oppst̊ar svært
vanskelige å løse. Derfor brukes hovedsaklig numeriske
metoder. Man kan likevel finne løsninger til ligningene
for enkelte enkle systemer, og vi skal n̊a se p̊a noen av
disse.

Eksempel 2. Under er en figur av et lodd med masse
m som henger i en fjær.
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I punkt A henger fjæren fritt uten lodd. I B har vi fes-
tet et lodd med masse m til fjæren, og i C er det p̊aført
en kraft p̊a loddet nedover, slik at fjæren strekkes en
distanse y fra likevektspunktet. Vi vet av erfaring at

dersom vi n̊a slipper loddet vil det begynne å svin-
ge om likevektspunktet, men hvordan skal vi beskrive
dette matematisk?

Ved å kombinere Newton’s andre lov om kraft og
akselerasjon med Hookes lov om fjærspenning f̊ar vi
ligningen

mÿ(t) + ky(t) = 0.

Dette er en andreordens differensialligning med kon-
stante koeffisienter. Den ukjente er funksjonen y(t) som
beskriver loddets posisjon i forhold til likevekt avhen-
gig av tid. 4

Eksempel 3. Følgende figur viser en (RLC-) krets
med en motstand, en spole og en kondensator koblet i
parallell.

R L C

Vi antar at kretsen har vært utsatt for en puls, og er
interessert i hvordan spenningen V (t) over kondensato-
ren varierer med tid. Vi kan kombinere Ohm’s lov om
spenningsfall over hver av komponentene med Kirch-
hoff’s strømlov for å utlede følgene ligning for spennin-
gen over kondensatoren.

CV̈ (t) +
1

R
V̇ (t) +

1

L
V (t) = 0.

Dette er et eksempel p̊a en homogen differensialligning,
siden høyresiden er null. 4

Eksempel 4. Vi kan ogs̊a koble motstanden, konden-
satoren og spolen i serie. Denne gangen legger vi ogs̊a
inn en spenningskilde Vs(t), slik som vist under.

+
−Vs(t)

I(t) R
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L

Kirchhoff’s spenningslov kombinert med Ohm’s lov
for spenningsfall over komponentene gir oss n̊a at
strømmen I(t) gjennom kretsen vil være bestemt av

LÏ(t) +Rİ(t) +
1

C
I(t) = V̇s(t).

Merk at n̊a er høyresiden ikke lenger null, men en
funksjon av tiden. Denne ligningen er derfor inhomo-
gen. 4
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Andreordens ordinære differensiallignin-
ger

En lineær andreordens ordinær differensialligning
(ODE) er en ligning som kan skrives som

ÿ(t) + p(t)ẏ(t) + q(t)y(t) = r(t), (1)

hvor p(t), q(t) og r(t) er gitte funksjoner, og y(t) er
ukjent. Ligningen over har 1 som koeffisient foran ÿ, og
alle andreordens lineære differensialligninger kan skri-
ves om til denne formen ved å dele p̊a koeffisienten
foran ÿ. Vi sier da at ligningen er p̊a standard form.

Ligningen kalles ordinær n̊ar den ukjente funksjo-
nen y bare er avhengig av én variabel, i dette tilfelle
t.

Dersom r(t) = 0 sier vi at ligningen er homogen. Vi
skal ogs̊a skille mellom ligninger med konstante koeffisi-
enter, alts̊a hvor p(t) og q(t) er konstanter, og ligninger
hvor p(t) og q(t) er funksjoner av t.

Med et initialverdiproblem mener vi en andreor-
dens lineær ODE sammen med to initialbetingelser

y(t0) = a, ẏ(t0) = b,

for den ukjente funksjonen y(t).

Dersom funksjonen y(t) er definert og to ganger
kontinuerlig deriverbar p̊a et åpent intervall I, og den
i tillegg tilfredsstiller ligning (1), sier vi at y(t) er en
løsning til (1).

Man kan spørre seg hvorfor vi introduserer
løsninger p̊a åpne intervaller og ikke bare behandler
ligningen p̊a hele den reelle tallinjen. Det er mange
grunner til dette, men hovedsaklig gir det oss mer flek-
sibilitet. Vi kan for eksempel tenke oss at vi vil løse en
ligning som beskriver utviklingen av en størrelse som
funksjon av tid, og det er da mer naturlig å lete etter
en løsning p̊a et positivt tidsintervall (0, T ) enn å job-
be med alle tidspunkter, ogs̊a negative. Dette kommer
likevel ikke til å spille en stor rolle i dette kapitlet.

Heretter skal vi betrakte løsningsteknikker for
andreordens ODE-er med konstante koeffisienter. Vi
kommer alltid til å anta at høyresiden r(x) er en kon-
tinuerlig funksjon.

Løsning av homogene ligninger

Vi skal n̊a se p̊a en standard metode for å løse ligningen

ÿ(t) + pẏ(t) + qy(t) = 0, (2)

der p og q er to vilk̊arlige konstanter. Først gjør vi
en observasjon om lineærkombinasjoner av løsninger
til denne ligningen, og avklarer hva vi mener med en
generell løsning.

Teorem 5. Dersom to funksjoner y1(t) og y2(t)
løser (2), er ogs̊a alle lineærkombinasjoner av
y1(t) og y2(t) en løsning til ligningen.

Bevis. Se oppgave 14.

Definisjon 6. Med en generell løsning til ligning (2)
p̊a et åpent intervall I mener vi en funksjon p̊a formen

yh(t) = c1y1(t) + c2y2(t),

hvor c1 og c2 er to ubestemte konstanter, og y1(t) og
y2(t) er to lineært uavhengige funksjoner. Med en spe-
siell løsning til ligningen mener vi løsningen vi f̊ar ved å
tilordne konstantene c1 og c2 i den generelle løsningen
bestemte verdier gitt av initialbetingelser. 4

Husk at to funksjoner er lineært uavhengige dersom
αy1(t) + βy2(t) = 0 impliserer at y1(t) = 0 = y2(t), for
alle α, β ∈ C med α, β 6= 0. Hvis to lineært uavhengige
funksjoner y1(t) og y2(t) begge løser (2) sier vi at disse
er en basis for løsningsrommet til ligningen.

Vi ønsker n̊a å finne en generell løsning til ligning
(2) for vilk̊arlige koeffisienter p og q. Innsetting av
funksjonen y(t) = eλt som en løsningskandidat gir

(λ2 + pλ+ q)eλt = 0.

Dette betyr at dersom vi velger tallet λ slik at

λ2 + pλ+ q = 0

er ligningen oppfylt, og eλt er en løsning. Vi kaller
andregradsplynomet λ2+pλ+q den karakteristiske lig-
ningen til (2), og dersom vi tillater komplekse tall for λ
sier algebraens fundamentalteorem at vi alltid finne to
røtter λ1 og λ2 for den karakteristiske ligningen. Disse
gir dermed to løsninger

y1(t) = eλ1t og y2(t) = eλ2t.

Vi har n̊a tre kvalitativt ulike muligheter for hva
den generelle løsningen er.

To reelle røtter. Dersom p2− 4q > 0 f̊ar vi to ulike
reelle røtter λ1 og λ2. Da er den generelle løsningen til
(2) gitt ved

yh(t) = c1e
λ1t + c2e

λ2t,

fordi eλ1t og eλ2t er lineært uavhengige funksjoner for
λ1 6= λ2. Dette er det samme som å si at de to ekspo-
nensialfunksjonene utgjør en basis for løsningsrommet
til ligningen.

Én reell rot med dobbel multiplisitet. Dersom
p2 − 4q = 0 vet vi at vi f̊ar en reell rot λ med dob-
bel multiplisitet. Dette betyr at vi m̊a lete etter en
annen lineært uavhengig funksjon for å finne en gene-
rell løsning. Ved innsetting finner vi at funksjonen teλt

ogs̊a er en løsning, og vi har dermed generell løsning

yh(t) = (c1 + c2t)e
λt.

To komplekse røtter. Dersom vi har to komplek-
se røtter kan vi fortsatt skrive den generelle løsningen
som

yh(t) = c1e
λ1t + c2e

λ2t,

men n̊a vil denne oppføre seg annerledes, og vi skal der-
for ogs̊a skrive den p̊a en annen m̊ate. Eulers formel gir
oss at eit = cos(t) + i sin(t). Vi observerer at røttene
til den karakteristiske ligningen har samme reell del,
og kan skrives p̊a formen

λ1 = r + iω og λ2 = r − iω.
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Vi kan alts̊a skrive eksponensialfunksjonene y1(t) og
y2(t) som

ert(cos(ωt)± i sin(ωt)).

Men ved Teorem 5 er alle lineærkombinasjoner av y1(t)
og y2(t) ogs̊a løsninger til den homogene ligningen. P̊a
grunnlag av dette kan vi danne kombinasjonene

1

2
y1(t) +

1

2
y2(t) = ert cos(ωt),

1

2i
y1(t)− 1

2i
y2(t) = ert sin(ωt).

Videre vet vi at disse funksjonene er lineært uavhengi-
ge. Den generelle løsningen for komplekse røtter r± iω
kan alts̊a skrives p̊a formen

yh(t) = ert(c1 cos(ωt) + c2 sin(ωt)).

Eksempel 7. Vi g̊ar tilbake til eksempel 2. Posisjonen
til loddet beskrives av

mÿ(t) + ky(t) = 0.

Den karakteristiske ligningen er

λ2 +
k

m
= 0,

med røtter λ = ±i
√
k/m. Den generelle løsningen er

dermed gitt ved

y(t) = c1 cos

(√
k

m
t

)
+ c2 sin

(√
k

m
t

)
,

hvor c1 og c2 er konstanter som kan bestemmes ved
hjelp av initialbetingelser. 4

Eksempel 8. Vi kan legge til en friksjonskraft Ff
i fjærsystemet over. Dersom friksjonskraften er pro-
porsjonal med hastigheten til loddet kan vi skrive
Ff = γẏ(t), hvor γ er en friksjonskoeffisient. Lignin-
gen for bevegelsen til loddet blir n̊a

mÿ(t) + γẏ(t) + ky(t) = 0.

Begynn med å anta at γ er liten i forhold til m og k,
og prøv n̊a å beskrive hvordan oppførselen til systemet
endrer seg med økende friksjon. 4

Eksempel 9. Ligningen

ÿ(t)− y(t) = 0

har generell løsning

yh(t) = c1e
t + c2e

−t.

4

Eksempel 10. Den generelle løsningen til

ÿ(t)− 2ẏ(t) + y(t) = 0

er
yh(t) = (c1 + c2t)e

t.

4

Eksempel 11. Vi ser p̊a RLC-kretsen fra eksempel 3.
Den karakteristiske ligningen er

λ2 +
1

RC
λ+

1

LC
= 0,

med løsninger

λ = − 1

2RC
±

√
1

(2RC)2
− 1

LC
.

Anta n̊a at vi har gitt verdiene R = 50 Ω, L = 20 mH
og C = 5 µF, og at kretsen blir utsatt for en puls ved
tiden t = 0 gitt ved V (0) = 50 V og V̇ (0) = 0. Da er

λ = −2000 ± i
√

6 · 106, og spenningen over kondensa-
toren er

V (t) = 50e−2000t cos(
√

6 · 106t),

for t > 0. 4

Et viktig spørsm̊al er om de generelle løsningene vi
har funnet i eksemplene ovenfor er unike, eller om det
ogs̊a finnes andre løsninger. Vi har følgende teorem.

Teorem 12. Dersom funksjonen y(t) løser den
homogene ligningen (2) p̊a et åpent intervall I
med initialbetingelser

y(t0) = a, ẏ(t0) = b

for t0 ∈ I, er løsningen unik.

Vi skal ikke bevise dette teoremet, men bruke det
til å vise at v̊ar betegnelse av en løsning p̊a formen
c1y1(t) + c2y2(t) som en generell løsning til ligning (2)
er godt begrunnet.

Teorem 13. Alle mulige løsninger til den homo-
gene ligning (2) p̊a et åpent intervall I er p̊a for-
men

c1y1(t) + c2y2(t),

hvor y1(t) og y2(t) er en basis for løsningsrommet,
og c1 og c2 er to konstanter.

Merknad 14. Teorem 13 sier at lineærkombina-
sjonen av basisfunksjonene y1 og y2 utgjør hele
løsningsrommet til ligning (2). Løsningsrommet er et
vektorrom. 4
Bevis. La Y (t) være en vilk̊arlig løsning til (2) p̊a in-
tervallet I. Med løsningsteknikken over kan vi alltid
finne en generell løsning gitt ved

yh(t) = c1y1(t) + c2y2(t),

hvor y1(t) og y2(t) er lineært uavhengige. La n̊a t0 være
et vilk̊arlig punkt p̊a intervallet I. Ligningssystemet[

y1(t0) y2(t0)
ẏ1(t0) ẏ2(t0)

] [
c1
c2

]
=

[
Y (t0)

Ẏ (t0)

]
har en unik løsning for [c1, c2]T , siden determinanten
y1ẏ2 − ẏ1y2 er ulik null. Dette følger igjen av at y1 og
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y2 er lineært uavhengige. Dermed kan vi finne koeffisi-
enter c1 og c2 slik at

Y (t0) = yh(t0), Ẏ (t0) = ẏh(t0).

P̊a den annen side har vi ved Teorem 12 at løsninger
til initialverdiproblemet er unike. Dermed m̊a Y (t) =
yh(t) p̊a hele I, og vi har vist at en vilk̊arlig løsning
alltid kan skrives p̊a formen til en generell løsning.

Løsning av inhomogene ligninger

Vi skal n̊a se hvordan vi kan løse ligninger p̊a formen

ÿ(t) + pẏ(t) + qy(t) = r(t), (3)

hvor p og q er to vilk̊arlige konstanter, og r(t) er en
kontinuerlig funksjon. N̊ar vi under refererer til den
tilhørende homogene ligningen, mener vi ligning (3)
med r(t) satt til null. Løsningene til den homogene lig-
ningen spiller nemlig en rolle i ogs̊a for den inhomogene
ligningen, som beskrevet i følgende definisjon.

Definisjon 15. Med en generell løsning til (3) mener
vi en løsning p̊a formen

y(t) = yh(t) + yp(t),

hvor yh(t) = c1y1(t) + c2y2(t) er løsningen til den
tilhørende homogene ligningen, og yp(t) er en parti-
kulærløsning til den inhomogene ligningen som ikke
inneholder ubestemte konstanter. Med en spesiell
løsning mener vi løsningen vi f̊ar ved å tilordne kon-
stantene c1 og c2 i yh(t) bestemte verdier i henhold til
gitte initialbetingelser. 4

Det finnes flere løsningstrategier for ligning (3).
Ubestemte koeffisienters metode er praktisk i mange
situasjoner og lett å forst̊a, men kan ikke brukes til
alle typer funksjoner r(t). Variasjon av parametre er
en mer generell metode, men kan kreve litt mer reg-
ning. Vi skal se p̊a begge.

Ubestemte koeffisienters metode. Metoden g̊ar
ut p̊a å gjette hva partikulærløsningen til ligningen kan
være avhengig av formen p̊a r(t). Først løser vi den ho-
mogene ligningen, før vi prøver å bestemme yp(t) ved
å tilpasse parametre i en passende gjetningsfunksjon.
For å illustrere dette ser vi p̊a et eksempel.

Eksempel 16. Betrakt ligningen

ÿ(t) + 3ẏ(t) + 2y(t) = 30e2t.

Vi vet hvordan vi skal løse den homogene ligningen, og
finner

yh(t) = c1e
−t + c2e

−2t.

La oss n̊a anta at yp(t) er p̊a formen Ae2t, for en ube-
stemt parameter A. Ved innsetting f̊ar vi da at

(4A+ 6A+ 2A)e2t = 30e2t,

og dermed m̊a vi ha A = 5/2. Partikulærløsningen er
alts̊a 5

2e
2t, og den generelle løsningen er

y(t) = c1e
−t + c2e

−2t +
5

2
e2t.

4

I eksempelet over brukte vi kunnskapen om at eks-
ponensialfunksjonen ikke endres mye under derivasjon.
For å kunne gjette seg frem til riktig form p̊a parti-
kulærløsningen ut fra hvordan r(t) ser ut kreves det
erfaring. Likevel, siden metoden er mye brukt er det
andre som har prøvd og feilet tidligere, og gode for-
slag til gjetninger kan oppsummeres som følger. Der-
som r(t) er gitt som en av funksjonene p̊a venstre side
i tabellen, bruker vi funksjonen til høyre, og tilpasser
parametrene slik at ligningen blir oppfylt.

r(t) yp(t)

keλt Aeλt

ktn Ant
n + · · ·+A0

k cos(ωt),
k sin(ωt)

A cos(ωt) +B sin(ωt)

keλt cos(ωt),
keλt sin(ωt)

eλt(A cos(ωt) +B sin(ωt))

Eksempel 17. Den homogene løsningen til

ÿ(t) + 9y(t) = 6t2

er
yh(t) = c1 cos(3t) + c2 sin(3t).

Dersom yp(t) er p̊a formen A2t
2 +A1t+A0 m̊a koeffi-

sientene tilfredsstille

2A2 + 9A2t
2 + 9A1t+ 9A0 = 6t2,

og dermed har vi at A2 = 2/3, A1 = 0 og A0 = −4/27.
Partikulærløsningen er

yp(t) =
2

3
t2 − 4

27
,

og den generelle løsningen er y(t) = yh(t) + yp(t). 4

Eksempel 18. Ligningen for strømmen gjennom
RLC-kretsen fra eksempel 4 er

LÏ(t) +Rİ(t) +
1

C
I(t) = V̇s(t).

Det er naturlig å tenke seg at spenningskilden er p̊a
formen Vs(t) = V0 sin(ωt). Vi vet at den homogene
løsningen er gitt ved å finne røttene til den karakteris-
tiske ligningen

λ2 +
R

L
λ+

1

CL
= 0,

og vi har

λ = − R

2L
±

√(
R

2L

)2

− 1

CL
.

Siden V̇s(t) = ωV0 cos(ωt) antar vi at parti-
kulærløsningen er p̊a formen A cos(ωt)+B sin(ωt). Ved
innsetting f̊ar vi da de to ligningene

− ω2LA+ ωRB +
1

C
A = ωV0,

− ω2LB − ωRA+
1

C
B = 0.
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Vi innfører variabelen

X = ωL− 1

ωC
.

Denne størrelsen er ofte kalt reaktansen til kretsen. De
to ligningene blir da

BR−AX = V0,

AR+BX = 0,

og vi finner løsningen

A = − V0X

R2 +X2
, B =

V0R

R2 +X2
.

Med dette har vi alts̊a bestemt b̊ade den homogene
og den inhomogene løsningen til ligningen, og dermed
strømmen I(t). 4

Til slutt nevner vi et triks. Hvis gjetningsfunksjo-
nen v̊ar for yp(t) ogs̊a viser seg å være en homogen
løsning til ligningen kan det være lurt å multiplisere
gjetningsfunksjonen med t, slik som vi gjorde for røtter
med dobbel multiplisitet for den homogene ligningen.

Variasjon av parametre. Ubestemte koeffisienters
metode er begrenset til ligninger der funksjonen r(t) og
dens deriverte er relativt like. Dette fungerer godt for
eksponensialfunksjonen, trigonometriske funksjoner og
polynomer, men disse utgjør kun en liten klasse av alle
mulige funksjoner. Vi ser p̊a et motiverende eksempel.

Eksempel 19. Betrakt ligningen

ÿ(t) + y(t) =
1

cos(t)
.

Ved å se p̊a de deriverte til 1/ cos(t) blir det fort klart
at vi ikke kan løse denne ligningen med ubestemte ko-
effisienters metode. 4

Variasjon av parametre er en generell metode, og
kan brukes for alle r(t) som er kontinuerlige. Vi antar
at yh(t) = c1y1(t) + c2y2(t) er den homogene løsningen
til (3), og prøver å finne en partikulærløsning p̊a for-
men

yp(t) = v1(t)y1(t) + v2(t)y2(t),

hvor v1(t) og v2(t) er to ukjente funksjoner som m̊a be-
stemmes. Funksjonen yp(t) m̊a naturligvis tilfredsstille
den inhomogene ligningen, og siden vi har to ukjente
kan vi ogs̊a anta at

v̇1(t)y1(t) + v̇2(t)y2(t) = 0.

Ved innsetting i (3) f̊ar vi da at

r(t) = v1(ÿ1 + pẏ1 + qy1) + v2(ÿ1 + pẏ1 + qy1)

+ v̇1ẏ1 + v̇2ẏ2.

De to første leddene er null som følge av at y1(t) og
y2(t) er løsninger til den homogene ligningen. Sammen
med antagelsen over gir dette det lineære ligningssys-
temet [

y1 y2
ẏ1 ẏ2

] [
v̇1
v̇2

]
=

[
0
r(t)

]

for v̇1(t) og v̇2(t). For å gjøre notasjonen enklere lar vi
W være determinanten til matrisen p̊a venstre side av
ligningen over. Siden y1(t) og y2(t) er lineært uavhen-
gige er W = y1ẏ2 − ẏ1y2 6= 0, og systemet har løsning

v̇1(t) = −y2(t)r(t)

W (t)
, v̇2(t) =

y1(t)r(t)

W (t)
.

Dermed har vi at

v1(t) = −
∫
y2(t)r(t)

W (t)
dt, v2(t) =

∫
y1(t)r(t)

W (t)
dt,

og partikulærløsningen er følgelig gitt ved

yp(t) = v1(t)y1(t) + v2(t)y2(t).

Merk at integrasjonskonstantene i b̊ade v1(t) og v2(t)
kan settes lik null, siden vi bare trenger én inhomogen
løsning for å ha en generell løsning. Dette vil bli videre
begrunnet av Teorem 22.

Eksempel 20. Vi løser ligningen fra eksempel 19.
Denne har homogen løsning

yh(t) = c1 cos(t) + c2 sin(t)

for to konstanter c1 og c2. Videre har vi at

W (t) = cos2(t) + sin2(t) = 1

og dermed

v1(t) =

∫
sin(t)

cos(t)
dt = ln(cos(t)),

v2(t) =

∫
1 dt = t.

Partikulærløsningen til ligningen er alts̊a

yp(t) = ln(cos(t)) cos(t) + t sin(t),

og den generelle løsningen er y(t) = yh(t) + yp(t). 4

Eksempel 21. Ligningen

ÿ(t)− 2ẏ(t) + y(t) =
et

t2 + 1

har homogen løsning

yh(t) = c1e
t + c2te

t.

N̊a kan vi regne ut at W (t) = e2t, og dermed

v1(t) = −
∫

tetet

(t2 + 1)e2t
dt = −1

2
ln(t2 + 1),

v2(t) = −
∫

etet

(t2 + 1)e2t
dt = arctan(t).

Partikulærløsningen er alts̊a

yp(t) = −e
t

2
ln(t2 + 1) + tet arctan(t).

4

Ogs̊a for inhomogene ligninger beskriver den gene-
relle løsningen yh(t) + yp(t) alle mulige løsninger. Vi
formulerer dette som et teorem, men inkluderer ikke
beviset.

5



Teorem 22. Alle mulige løsninger til (3) kan
skrives ved å tilordne bestemte verdier til konstan-
tene c1 og c2 i den generelle løsningen y(t) =
yh(t) + yp(t) til ligningen.

Merknad 23. Teorem 22 sier at lineærkombinasjonen

c1y1(t) + c2y2(t)︸ ︷︷ ︸
yh(t)

+yp(t)

utgjør hele løsningsrommet til ligning (3). Men
løsningsrommet er n̊a ikke nødvendigvis et vektor-
rom. 4

Omformulering til systemer av
førsteordens ligninger

Selv om vi tilsynelatende har jobbet med andreordens
differensialligninger i dette kapitlet har teorien en ekvi-
valent formulering som systemer av førsteordens lignin-
ger. Ved å innføre de nye variablene

v1(t) = y(t) og v2(t) = ẏ(t)

kan vi omformulere ligning (3) til systemet[
v̇1
v̇2

]
=

[
0 1
−p −q

] [
v1
v2

]
+

[
0
r(t)

]
.

Dersom i tillegg r(t) = 0 og ligningen er homogen har
vi det homogene systemet[

v̇1
v̇2

]
=

[
0 1
−p −q

] [
v1
v2

]
.

Slike systemer har vi lært å løse tidligere ved hjelp av
den karakteristiske ligningen man f̊ar ved å finne egen-
verdiene til matrisen [

0 1
−p −q

]
.

N̊a er det ikke vanskelig å se at det å finne en løsning for
[v1, v2]T er helt tilsvarende det å finne y(t) slik vi gjor-
de ovenfor, og at metodene gir samme resultat. Dette
gjelder selvfølgelig ogs̊a for den inhomogene ligningen.

Fordelen med dette er åpenbar. Mens metodene vi
har sett p̊a for andreordens lineære differensialligninger
over er relativt enkle, er det ikke lett å se hvordan man
skal generalisere til høyere ordens ligninger. Ved å skri-
ve om ligningen til et system har vi redusert problemet
med å løse differensialligningen til å finne egenverdiene
og egenvektorene til en matrise, alts̊a lineæralgebra!
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Oppgaver 1

1. Finn den generelle løsningen til ligningene

(a) ÿ + ẏ − 6y = 0

(b) ÿ + 5ẏ + 4y = 0

(c) ÿ + 6ẏ + 9y = 0

(d) ÿ − 2ẏ + 5y = 0

(e) ÿ + 2ẏ + 7y = 0

(f) 4ÿ − 4ẏ + y = 0

2. Finn løsningen til initialverdiproblemene

(a) ÿ − 5ẏ + 4y = 0, y(0) = 2, ẏ(0) = −4

(b) ÿ − ẏ + y
2 = 0, y(0) = 0, ẏ(0) = 7

(c) ÿ − 4ẏ − y = 0, y(1) = 2, ẏ(1) = −1

(d) ÿ + 4ẏ + 5y = 0, y(0) = 0, ẏ(0) = 1

(e) ÿ − 6ẏ + 9y = 0, y(1) = −e3, ẏ(1) = −6e3

3. Betrakt ligningen

ÿ − ẏ − 2y = et

(a) Finn den generelle løsningen til den homogene
ligningen.

(b) Finn en partikulærløsning til ligningen.

(c) Finn den spesielle løsningen til den inhomogene
ligningen med initialbetingelser y(0) = ẏ(0) = 2.

4. Finn den generelle løsningen til ligningene

(a) ÿ + 3ẏ + 2y = 30e2t

(b) ÿ − 2ẏ − 8y = 6− 8t

(c) ÿ + 2ẏ + 5y = cos(t)

(d) ÿ − 8ẏ + 6y = t2

(e) ÿ + 4ẏ + 4y = e−2t sin(2t)

(f) ÿ + 4ẏ + 5y = 25t2 + 13 sin(2t)

5. Betrakt ligningen

ÿ − 4ẏ + 4y = t2et

(a) Finn den generelle løsningen til den homogene
ligningen.

(b) Finn en partikulærløsning til ligningen.

(c) Finn den spesielle løsningen til den inhomoge-
ne ligningen med initialbetingelser y(0) = 0 og
y′(0) = 2.

6. Er løsningene til følgende ligninger et vektorrom?
Dersom svaret er ja, finn en basis for løsningsrommet.

(a) 4ÿ − 20ẏ + 25y = 0

(b) ÿ − 2y + 10 = 0

(a) ÿ + 9y = cos(t) + 1
3 cos(3t)

(a) 100ÿ + 20ẏ = 99y

(a) tÿ + y = 1

7. Betrakt ligningen

ÿ − 12ẏ + 35y = 0.

(a) Finn den generelle løsningen til ligningen.

(b) Skriv ligningen som et system av førsteordens dif-
ferensialligninger p̊a formen ẏ = Ay. Finn egen-
verdiene til matrisen A, og bruk dette til å løse
ligningen for y.

8. Betrakt ligningen

ÿ + 2y = t2.

(a) Finn den generelle løsningen til ligningen.

(b) Skriv ligningen som et system av førsteordens dif-
ferensialligninger p̊a formen ẏ = Ay + f . Finn
egenverdiene til matrisen A, og bruk dette til å
løse ligningen for y.

9. Anta at to funksjoner y1(t) og y2(t) tilfredsstiller
følgende system av differensialligninger

ẏ1 = −y1 − y2, y1(0) = 0

ẏ2 = 5y1 − 3y2, y2(0) = 2

(a) Vis at y1(t) tilfredsstiller ligningen

ÿ1 + 4ẏ1 + 8y1 = 0, y1(0) = 0, ẏ1(0) = −2.

(b) Finn y1(t).

(c) Finn y2(t).

10. Betrakt følgende krets.

+
−Vs(t)

I(t) R
C1

C2

L

(a) Utled en ligning for strømmen i kretsen som funk-
sjon av tid.

(b) Anta at C1 = 0.05 F, C2 = 0.02 F, R = 11 Ω,
L = 0.1 H og Vs(t) = 100 sin(400t) V. Finn en
generell løsning til ligningen.

(c) Anta n̊a at I(0) = İ(0) = 0. Finn den spesielle
løsningen til ligningen.

11. La n̊a spenningskilden fra oppgave 10 være gitt
som den periodiske utviklingen av trekantbølgen, det
vil si

Vs(t) =

{
t+ π −π < t < 0,

π − t 0 ≤ t < π

p̊a (−π, π). Finn en generell løsning til ligningen for
strømmen i kretsen.

1Flere av oppgavene er hentet fra Tom Lindstrøm: Kalkulus. (2006, 3. utgave).
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12. Betrakt følgende krets.

+
−Vs(t)

I(t) R

C1

L

C2

(a) Utled en ligning for strømmen i kretsen som funk-
sjon av tid.

(a) Anta at Vs(t) = V0 sin(ωt). Finn en generell
løsning for strømmen for vilk̊arlige konstanter R,
L, C1, C2, V0 og ω.

13. La N1(t) og N2(t) være antallet individer av to
dyrearter som en funksjon av tid. Vi introduserer to
skalerte funksjoner

x(t) = N1(t)− 300,

y(t) = N2(t)− 10 000.

Samspillet mellom de to artene kan modelleres av
følgende system differensialligninger.

ẋ(t) = by(t),

ẏ(t) = −cx(t).

(a) Hvilken art er rovdyr og hvilken er byttedyr?

(b) Vis at ẍ(t) = −bcx(t).

(c) Anta at x(0) = x0 og y(0) = y0. Finn x(t) og
y(t).

(d) Anta b = 0.05, c = 84 og N1(0) = 300, N2(0) =
1400. Plot antallet individer i de to populasjone-
ne som en funksjon av tid.

14. Under følger et forslag til et bevis for Teorem 5.
Men beviset inneholder en logisk feil. Finn feilen, og
foresl̊a tilstrekkelige endringer slik at beviset er gyldig.

Bevis. Anta at lineærkombinasjonen αy1(t) + βy2(t),
med α, β ∈ C, løser den homogene ligningen (2). Da
har vi at

0 =
d2

dt2
(αy1 + βy2) + p

d

dt
(αy1 + βy2) + q(αy1 + βy2)

Men b̊ade ligningen, og operasjonen derivasjon, er li-
neære, s̊a vi har ogs̊a at

d2

dt2
(αy1 + βy2) + p

d

dt
(αy1 + βy2) + q(αy1 + βy2)

= α(ÿ1 + pẏ1 + qy1) + β(ÿ2 + pẏ2 + qy2).

Dette betyr at

α(ÿ1 + pẏ1 + qy1) + β(ÿ2 + pẏ2 + qy2) = 0,

s̊a b̊ade y1(t) og y2(t) løser ligningen. S̊a vi har be-
vist lineærkombinasjonen αy1(t) + βy2(t) løser lignin-
gen dersom y1(t) og y2(t) løser ligningen.
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Løsningsforslag

1. Ved å regne ut røttene til det karakteristiske poly-
nomet til ligningene finner man

(a) y(t) = c1e
2t + c2e

−3t

(b) y(t) = c1e
−4t + c2e

−t

(c) y(t) = c1e
−3t + c2te

−3t

(d) y(t) = et(c1 cos(2t) + c2 sin(2t))

(e) y(t) = e−t(c1 cos(
√

6t) + c2 sin(
√

6t))

(f) y(t) = c1e
1
2 t + c2te

1
2 t

2.

(a) y(t) = −2e4t + 4et

(b) y(t) = 14e
t
2 sin

(
t
2

)
(c) y(t) =

(
1−

√
5
2

)
e(2+

√
5)(t−1)+

(
1 +

√
5
2

)
e(2−

√
5)(t−1)

(d) y(t) = e−2t sin(t)

(e) y(t) = 2e3t − 3te3t

3.

(a) yh(t) = c1e
−t + c2e

2t.

(b) Ved å anta at yp(t) = Aet finner vi at

(A−A− 2A)et = et.

Dermed er yp(t) = − 1
2e
t.

(c) Den spesielle løsningen er gtt ved

5

6
e−t +

5

3
e2t − 1

2
et.

5.

(a) yh(t) = c1e
2t + c2te

2t.

(b) Ved variasjon av parametre finner man at

yh(t) = t2et + 4tet + 6et.

(c) y(t) = t2et + 4tet + 4te2t − 6e2t + 6et.

11. Ligningen for strømmen i kretsen er

LÏ(t) +Rİ(t) +
1

C
I(t) = V̇s(t), (4)

der
1

C
=

1

C1
+

1

C2
,

og

V̇s(t) =

{
−1 for 2nπ ≤ t < (2n+ 1)π,

1 for (2n+ 1)π ≤ t < (2n+ 2)π

for n ∈ N, alts̊a firkantbølgen med periode 2π. Den
generelle løsningen er p̊a formen I(t) = Ih(t) + Ip(t).

Vi finner den homogene løsningen. Den karakteris-
tiske ligningen er

Lλ2 +Rλ+
1

C
= 0,

med røtter

r1 =
−R+

√
R2 − 4L

C

2L
, r2 =

−R−
√
R2 − 4L

C

2L
.

Dermed er den homogene løsningen gitt ved

Ih(t) = C1e
r1t + C2e

r2t,

for vilk̊arlige konstanter C1 og C2.
Vi finner den partikulære løsningen. Siden funksjo-

nen V̇s(t) er odde kan vi utvikle funksjonen som en
sinusrekke, gitt ved

V̇s(t) =

∞∑
n=0

dn sin(nt).

Da finner man at

dn =

{
0 hvis n jevn,

− 4
πn hvis n odde.

Vi bruker n̊a ubestemte koeffisienters metode til å gjet-
te at den partikulære løsningen til ligningen er p̊a for-
men

Ip(t) = a0 +

∞∑
n=0

an cos(nt) + bn sin(nt).

For å finne de ukjente koeffisientene a0, an og bn setter
vi dette inn i (4). Det gir

L

( ∞∑
n=0

−n2an cos(nt)− n2bn sin(nt)

)

+R

( ∞∑
n=0

−nan sin(nt) + nbn cos(nt)

)

+
1

C

( ∞∑
n=0

an cos(nt) + bn sin(nt)

)
=

∞∑
n=0

dn sin(nt).

Ved å isolere sinus- og cosinusleddene f̊ar vi følgende
to ligninger for de ukjente koeffisientene.

− Ln2an +Rnbn +
1

C
an = 0

− Ln2bn −Rnan +
1

C
bn = dn.

Dermed m̊a

an =
nR

Ln2 − 1
C

bn,

og videre finner man at

bn =
dn(

1
C − Ln2

)
+ (nR)2

1
C−Ln2

Vi kan n̊a konkludere med at den partikulære løsningen
er gitt ved

Ip(t) =

∞∑
n=0

an cos(nt) + bn sin(nt),
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hvor

an =


0 hvis n jevn,

4
πn

[
nR(

1
C−Ln2

)2
+(nR)2

]
hvis n odde,

og

bn =


0 hvis n jevn,

− 4
πn

[
1(

1
C−Ln2

)
+

(nR)2

1
C

−Ln2

]
hvis n odde.
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