
Thuisopdracht 3 Gewone Differentiaalvergelijkingen (2014-2015)

Door: Arjen Doelman, Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden.

Opgegeven: donderdag 16 oktober 2014.
Inleveren uitwerkingen: voor het college van donderdag 30 oktober, 11.15 u.

1.) Beschouw voor t > 0 en γ ∈ R,

t2ÿ + (t− γt2)ẏ −
1

4
(1 + 2tγ)y = 0. (1)

Merk op dat (1) de vorm van een Euler vergelijking heeft als γ = 0.

(a) Neem γ = 0. Bepaal de algemene oplossing y0(t) van (1).

(b) Neem wederom γ = 0 en laat y∗
0
(t) de oplossing van (1) zijn waarvoor geldt dat y∗

0
(1) = 1

en ẏ∗
0
(1) = a∗, met a∗ ∈ R zodaning dat limt↓0 y

∗
0
(t) bestaat. Bepaal a∗.

(c) Neem nu γ = 1. Bepaal door middel van reeksontwikkelingen rond t = 0 de algemene
oplossing y1(t) van vergelijking (1).

(d) Neem γ = 1 en laat wederom y∗
1
(t) de oplossing van (1) zijn waarvoor geldt dat y∗

1
(1) = 1

en ẏ∗
1
(1) = b∗, met b∗ ∈ R zodaning dat limt↓0 y

∗
1
(t) bestaat – zie ook onderdeel (b). Bepaal

b∗.

Opmerking. Dit is een (her)tentamensom uit februari 2014.

2.) Beschouw voor γ ∈ R,
(t2 − 4)ÿ + 4tẏ + γy = 0. (2)

(a) Neem γ = 2. Bepaal door middel van reeksontwikkelingen rond t0 = 0 de twee onafhanke-
lijke oplossingen y1(t; 2) en y2(t; 2) van vergelijking (2) waarvoor geldt dat y1(0; 2) = 1,
ẏ1(0; 2) = 0 en y2(0; 2) = 0, ẏ2(0; 2) = 1.

(b) Neem wederom γ = 2. Bepaal vanuit de in (a) gevonden reeksontwikelingen de conver-
gentiestralen R1 en R2 van de in (a) bepaalde oplossingen y1(t; 2) en y2(t; 2).
Opmerking: Het is niet de bedoeling dat hiervoor de uitkomst van (c) wordt gebruikt.

(c) Laat zien dat de in (a) gevonden reeksen overeenkomen met,

y1(t; 2) =
4

4− t2
en y2(t; 2) =

4t

4− t2
.

(d) Beschouw nu het algemene geval γ ∈ R. Geef een (zo groot mogelijke) ondergrens van de
convergentiestraal Rγ van de algemene oplossing y(t; γ) van (2).

(e) Beschouw nu het inhomogene probleem,

(t2 − 4)ÿ + 4tẏ + 2y = f(t) (3)

(dus wederom γ = 2) voor zekere f(t) : R → R continu. Bepaal een expliciete uitdrukking
voor de algemene oplossing ψ(t) van (3).
Hint. Gebruik ‘variatie van constanten’/‘reduction of order’ op basis van (c).

(f) Beschouw nogmaals (3) en neem nu f(t) ≡ 1. Toon aan dat er een unieke oplossing
ψ∗
1
(t) bestaat die voor alle t ∈ R analytisch is, dus waarvoor in het bijzonder geldt dat

limt→±2 ψ
∗
1
(t) bestaat.

Opmerking. Onderdelen (a), (b) en (d) vormden tezamen een tentamensom in januari 2014.


