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1.) Beschouw voor t > 0 de lineaire differentiaalvergelijking,

tÿ − (2t + 1)ẏ + 2y = 0.

(a) Gegeven is dat y1(t) = eαt een oplossing is van de vergelijking voor zekere α ∈ R.
Bepaal deze α.

(b) Bepaal een tweede lineair onafhankelijke oplossing y2(t) van deze vergelijking.
Hint. Gebruik òf de methode van ‘variatie van constanten’/‘reduction of order’ òf
doe een ‘verstandige gok’.

(c) Bepaal de oplossing die voldoet aan de beginvoorwaarden y(1) = 2, ẏ(1) = 0.

2.) Beschouw de differentiaalvergelijking,

ÿ − y = g(t),

waarbij g : R→ R voldoende glad is.

(a) Bepaal de algemene oplossing yhom(t) van het homogene (g(t) ≡ 0) probleem.

(b) Laat voor yhom(t) als in (a) zien dat limt→∞ yhom(t) e−µt = 0 voor alle µ > 1.

(c) Bepaal de algemene oplossing yin(t) van het inhomogene probleem voor een algemene
functie g(t) – dus aan de hand van integraaluitdrukkingen.

(d) Gegeven is dat er een M > 0 bestaat zodanig dat | g(t)| < M voor alle t ∈ R. Laat
nu voor yin(t) als in (c) zien dat wederom limt→∞ yin(t) e−µt = 0 voor alle µ > 1.
Hint. Toon eerst aan dat | ∫ t

0
g(s)esds| < M(et− 1) en | ∫ t

0
g(s)e−sds| < M(1− e−t).

3.) Beschouw voor α < t < β de lineaire tweede orde vergelijking,

ÿ + p(t)ẏ + q(t)y = 0,

waarbij p(t) en q(t) continue functies zijn op het interval (α, β); y1(t) en y2(t) zijn gegeven
als twee lineair onafhandelijke oplossingen van deze vergelijking.

(a) Stel er is een t1 ∈ (α, β) zodanig dat y1(t1) = 0. Laat zien dat y2(t1) 6= 0.
Hint. Beschouw de bij y1(t) en y2(t) horende Wronskiaan W (t).

(b) Stel dat y1(t) een minimum of maximum heeft in t̂1 ∈ (α, β). Laat zien dat y2 geen
minimum of maximum kan aannemen in t = t̂1.

(c) Stel dat y1(t) een buigpunt heeft in t̃1 ∈ (α, β). Laat zien dat y2 geen buigpunt kan
hebben in t = t̃1, tenzij p(t̃1) = q(t̃1) = 0.

Opmerking: Zie ook som 15 t/m 17 in paragraaf 2.1.


