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1.) Beschouw de inhomogene tweede orde vergelijking,

ẍ− 6ẋ+ 13x = f(t), (1)

waarin f : R → R continu differentieerbaar is.

(a) Beschouw eerst het homogene probleem f(t) ≡ 0. Bepaal de algemene oplossing xhom(t) =
xhom(t;A,B) van (1), waarbij A,B ∈ R nog vrij te kiezen parameters zijn.

(b) Beschouw nu het inhomogene probleem. Bepaal ook hiervan de algemene oplossing xinh(t) =
xinh(t; Ã, B̃), waarbij nu Ã, B̃ ∈ R de vrije parameters zijn.
Hint. Gebruik ‘variatie van constanten’.

(c) Beschouw wederom het inhomogene probleem. Neem aan dat er een α > 0 en C > 0 zijn
zodanig dat f(t) voldoet aan,

|f(t)| < Ce−αt voor t > 0.

Laat zien dat het inhomogene probleem (1) een unieke oplossing x∗inh(t) heeft waarvoor
geldt dat limt→∞ x∗inh(t) = 0.

2.) Beschouw voor γ ∈ R,
(t2 − γ2)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) Neem γ = 0: bepaal voor t > 0 twee onafhakelijke oplossingen y1(t; 0) en y2(t; 0) van
vergelijking (2). Kan vergelijking (2) voor γ = 0 een analytische oplossing hebben?

(e) Beschouw nu het algemene geval γ ∈ R. Geef een (zo groot mogelijke) ondergrens van
de convergentiestraal Rγ (voor een ontwikkeling rond t0 = 0) van de algemene oplossing
y(t; γ) van (2).

(f) Beschouw wederom voor γ = 2 het inhomogene probleem,

(t2 − 4)ÿ + 4tẏ + 2y = g(t), (3)

voor zekere g(t) : R → R continu differentieerbaar. Bepaal een expliciete uitdrukking voor
de algemene oplossing ψ(t) van (3).
Hint. Gebruik ‘variatie van constanten’ op basis van (c).

(g) Beschouw nogmaals (3) en neem nu g(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.


