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1.) Beschouw voor b(t) ∈ C0(R) – ofwel b : R→ R is continu – de differentiaalvergelijking,

(y + t)ẏ − b(t) = 0. (1)

(a) Laat zien dat (1) niet exact is.

(b) Neem b(t) ≡ B, ofwel b(t) is constant. Bepaal een integrerende factor µ = µ(y).

(c) Neem b(t) ≡ B = 1 en bepaal een expliciete relatie tussen de algemene oplossing y(t) van
(1), de tijd t en een vrije constante C ∈ R.

(d) Neem b(t) ≡ B met B 6= 0. Laat zien dat vergelijking (1) geen oplossing kan hebben die
aan de beginvoorwaarde y(0) = 0 voldoet.
Opmerking. Baseer je argumenten direct op de vergelijking (1), maak geen gebruik van
een expliciete uitdrukking zoals in (c) is afgeleid.

(e) Beschouw nu de in (c) gevonden algemene uitdrukking en bepaal de constante C door de
beginvoorwaarde y(0) = 0 op te leggen. Volgens (d) bestaat er geen oplossing y(t) die aan
deze beginvoorwaarde voldoet. Leg uit waarom er hier geen sprake is van een tegenspraak:
wat is er precies aan de hand?
Hint. Belijk de afgeleide in 0 van y(t) vastgelegd door de expliciete relatie uit (c).

2.) Beschouw voor p < 1 en p 6= 0 de differentiaalvergelijking,

ẋ = xp. (2)

(a) Laat zien – dus: geef een afleiding – dat een algemene oplossing gegeven wordt door

x(t) = (1− p)
1

1−p (t+K)
1

1−p , voor K ∈ R.

(b) Analoog aan het lineaire geval – zoals behandeld in het college – passen we de ‘variatie
van constanten’-aanpak toe om na te gaan of de in (a) gevonden uitdrukking de unieke
oplossing van (2) is. Stel K = K(t) in de in (a) gevonden uitdrukking en bepaal aan de
hand van (2) een differentiaalvergelijking voor K(t).

(c) Laat zien dat de in (b) gevonden vergelijking in principe 2 oplossingen heeft. Concludeer
hieruit dat de vergelijking (2) met beginvoorwaarde x(0) = x0 ∈ R een unieke oplossing
heeft als x0 6= 0 en (ten minste) 2 oplossingen heeft als x0 = 0.

3.) Beschouw een inhomogene variant van de vergelijking in som (2), met – voor het gemak – p = 1
2

en c(t) ∈ C0(R),
ẋ =
√
x+ c(t). (3)

(a) Analoog aan het lineaire geval – zie paragraaf 1.2 in het boek – gaan we deze inhomogene
vergelijking bestuderen aan de hand van de ‘variatie van constanten’-aanpak uit som (2b),
gebaseerd op de expliciete oplossing uit onderdeel (2a) – waarin nu p = 1

2
. Laat zien dat

de vergelijking voor K(t) gegeven wordt door (1) met y = K en b(t) = 2c(t).

(b) Is de oplossing van vergelijking (3) met beginvoorwaarde x(0) = x0 ≥ 0 (lokaal) uniek in
het geval c(t) ≡ C, met C ∈ R een constante? Licht je antwoord toe.
Hint. Maak onderscheid tussen x0 > 0 en x0 = 0.

(c) Neem c(t) = γt voor zekere γ ∈ R. Beschouw nu vergelijking (3) met beginvoorwaarde
x(0) = 0. Het ligt voor de hand om als mogelijke oplossing voor dit probleem x(t) =
xα(t) = αt2 voor zekere α ∈ R te proberen. Voor welke γ heeft dit probleem 2 verschillende
oplossingen xα(t)? Wanneer is er geen oplossing xα(t)?


