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Introductions
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:جواب ناهمگن
.مي آيددست به مي كنيم آن را حل معادله همگن معادله ناهمگني داشتيم ابتدا هرگاه -

نهايت با جمع دررا بدست مي آوريم ( )جواب خصوصي با كمك گرفتن از آن سپس -
.خواهيم رسيدبه جواب نهاييكردن 
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:بدست آوردن جواب عمومی با جواب خصوصی

جواب خصوصي يك معادله باشند مي توانيم در صورت عدم در و  اگر
:برسيم( جواب عمومي)وابستگي آنها با استفاده از شكل زير به يك فرم كلي تر 
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2211 yCyCy  (اضافه مي كنيمCضريب ) 

اگر صفر شد وابستگي دارند و اگر صفر نشد و رونسكي با محاسبه كردن 
.وابستگي خطي وجود ندارد

1y2y

(مخالف صفر عدم وابستگي و صفر وابستگي)
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.تعريف مي كنيمتابع  دو برای 

.     اندمستقل خطي رونسكي مخالف صفر باشد اگر 
.خطي بودن يعني جواب ها ضرايبي از يكديگرند-

باشد باشند و همگن جوابهای معادله ی اگر 
.اندخطي مستقل آنگاه         

.استعمومي معادله همگن پس جواب فوق، جواب 
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مثال

مستقل خطي هستند يا خير؟ تابع رو به رو در               آيا 
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ای هستند، آيا مي توان جواب عمومي آن را بدست آورد؟معادله جوابهای توابع 

:مثال
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به ازای آن ها رونسكين محاسبه ی باشد، مفروض است اگر  
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: را بدست آوريدرو به رو رونسكين توابع 
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 هاي زوجتعریف شده باشند و فرم زیر را براي فاصله توابع                               در اگر 

:  آن ها تعریف كنیم

:اكنون مي توانیم گرامي توابع فوق را به فرم زیر تعریف كنیم
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وابع روی گرامي تمحاسبه ی را در نظر بگيريم، مطلوبست بررسي وابستگي آن ها از طريق رو به رو اگر توابع  
؟بازه 
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.  مي گیریمدر نظر را یك معادله دیفرانسیل به فرم  

ت منحصر به فردی وجود خواهد داشجواب این معادله دیفرانسیل در هر نقطه از ناحیه  

:  برقرار باشداگر دو شرط زیر در مورد تابع 

. پیوسته باشدDهمچون ناحیه اي نسبت به تمامي متغیرهایش در fتابع ( الف

.  پیوسته باشندDنسبت به تك تك متغیرهایش در ناحیه ای همچون fمشتقات جزیي ( ب
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Hemogenous Linear Second Order  Differential Equation 

with Constant  Coefficeint
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 ثابتبا ضرایب خطی همگن های مرتبه دوم معادله

. استفوقيكي از جوابهای معادله ی 

پس
:  داريمجواب است  yوقتي 

xy e

2 0x x xe be ce     

پس→معادله مشخصه يا مفسر          
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انواع جواب های معادله مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن  
بر حسب معادله مفسر یا مشخصه

. معادله مفسر دو ريشه حقيقي متمايز دارد( الف

.معادله مفسر ريشه مضاعف دارد( ب

دو ريشه مختلط( پ
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.  داردمعادله مفسر دو ریشه حقیقی متمایز ( الف

.   معادله اندجواب های 

پس

:اثبات

لذا و مستقل خطي اند پس 
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مثال:
0y2y3y 
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.معادله مفسر ریشه مضاعف دارد( ب
.و                    و نيز جواب معادله استتوان نشان داد كه   مي 

:  پس جواب عمومي اين حالت به فرم زير است

:اثبات

:و لذااند مستقل خطي پس 
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مثال:

096  yyy
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.مختلط داردریشه معادله مفسر دو ( پ

:اثبات

:و لذامستقل خطي اند پس 
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مثال:
0 yyy
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نشانباشد،مختلطهایريشهدارایمفسرمعادلهكهحالتيدر
خواهدزيرصورتبهديفرانسيلمعادلهعموميجوابكهدهيد

بود؟

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



Propagation
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توسعه برای حالت های باالتر از مرتبه دوم

. داردمتمايزمعادله مفسر ريشه های حقيقي ( الف

.معادله مفسر ريشه های تكراری دارد( ب

.معادله مفسر ريشه های مختلط تكراری  دارد( ج

تركيب همه موارد( د
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(آيدصفر قرار مي دهيم تا ريشه به دست معادله مفسر را مساوی )
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را بدست آوريد؟ رو به رو  جواب عمومي معادله ديفرانسيل 
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:  مثال
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:مثال
0y)1D( 3 
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0y)3D( 32 

:مثال
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روش اپراتور 
معکوس

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



مثال 

𝑦′′ + 4𝑦′ + 4𝑦 =
𝑒−2𝑥

𝑥2

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



NONHemogenous Linear Sec0nd Order  Differrntial Equation 

with Constant  Coefficeint
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ثابتغیرهمگن با ضرایب دیفرانسیل خطی معادله

 معادله ی فوق به صورت جواب كلي

.استجواب خصوصي معادله غيرهمگن و       جواب همگن كه 

.آوردبدست توان را مي همگن طبق قسمت قبل جواب 

.اكنون بايد جواب خصوصي       را بدست آورده تا جواب تكميل شود
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روش های بدست آوردن جواب خصوصی
معادله خطی مرتبه دوم با ضرایب ثابت و باالتر

روش ضرايب نامعين
روش عملگرها
روش تغيير پارامتر
روش فرم نرمال
روش معادالت كامل
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Undefined Coefficient
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معادله خطی مرتبه دوم با ضرایب ثابتجواب خصوصی 

.بدست آوردزير مي توان جواب خصوصي را برای معادله ی غيرهمگن در حالت های 

.به صورت                       باشد R(x)(الف

.باشدبه صورتR(x)( ب

.باشدبه صورت R(x)( ج

.باشدبه صورت           R(x)(  د }sin)(cos)(.{)( xxBxxAexR x  

)()( xAxR 
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.به صورت                       باشد R(x)(الف )()( xAxR 

)(. xMxy P

p 
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:مثال
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.باشدبه صورتR(x)( ب xexAxR )()( 
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:  مثال
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:  مثال
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.باشدبه صورت R(x)( ج }sin)(cos)({)( xxBxxAxR  
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)5cos(34 xyy 
:  مثال
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: مثال
)5cos(34 xyy 
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)5cos(325 xyy  :  مثال
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.باشدبه صورت           R(x)(  د }sin)(cos)(.{)( xxBxxAexR x  
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مثال 

𝑦′′ + 5𝑦′ + 6𝑦 = −2𝑒−𝑥 = 𝐴𝑒∝𝑥
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مثال 

𝑦′′ + 2𝑦′ + 𝑦 = 10𝑒−𝑥 ⟶∝= −1
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مثال 

𝒚′′ + 𝒚′ = 𝟐𝐜𝐨𝐬𝒙 − 𝐬𝐢𝐧𝒙
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مثال 

𝑦′′ + 4𝑦 = −2 sin 2𝑥
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مثال 

𝑦′′ − 5𝑦′ + 6𝑦 = 𝑥2 + 1
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𝑦′′ + 𝑦′ = 𝑥2 + 𝑥
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، يك باشددر نظر بگيريد، اگر صورت          معادله مشخصه را به ريشه های 
معادله ديفرانسيل حدس بزنيد؟ برای خصوصيجواب 
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معادله ديفرانسيل زير را حل كنيد؟ 
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را بدست آوريد؟ رو به رو  جواب معادله ديفرانسيل 
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.كرداصالً هيچ شباهتي به الف تا د نداشته باشد كه ديگر نمي توان از اين روش استفاده(  1

خطي از حالت های الف تا د باشد كه در اين صورت براساس توضيحات زير عملتركيب ( 2
:خواهيم كرد

:كوچكتر مي نويسيم R(x)چندرا برحسب R(x)ابتدا -

.مي آيدبدست را در نظر گرفته و سپس فقط-

.بدست مي آيد و همينطور الي آخرانجام داده و همين عمل را برای مجدداً -

.بدست مي آيدها از جمع نهايت جواب خصوصي نهايي در و 
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22 xxeyyy x 
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Linear Second Order  Differential Equation 

with NONConstant  Coefficeint
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حل معادالت با ضرایب غیرثابت

با ضرایب غیرثابتحل معادالت همگن
(هكاهش مرتب)روش يافتن يك جواب به وسيله جواب ديگر در معادالت همگن
روش عملگر های معكوس
اويلر-روش كوشي

با ضرایب غیرثابتحل معادالت ناهمگن
(الگرانژ)روش تغيير متغير 

اويلر-روش كوشي
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Hemogenous Linear Second Order  Differential Equation 

with NONConstant  Coefficeint
دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



Find One Answer  with the Other One

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



حل معادله همگن با ضرایب غیرثابت

.(همگن استR(x)=0البته به علت . )در اين گروه، معادله ها ديگر ضرايب ثابت نيستند

:روش حل
.حدس مي زنيم يا به ما مي دهندرا يك جواب: 1گام 
.باشدموجود روبرو به فرم مي كنيم فرض : 2گام 

محاسبه ضريب در: 3گام 

: 4گام 

.(مي دهيمبدست آمده را صفر قرار Cهميشه υدر )
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دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



:مثال
xy0yyxyx 1

2 

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



مثال 
𝑥2𝑦′′ + 5𝑥𝑦′ + 6𝑦 = 0

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



مثال 
𝑥2𝑦′′ + 𝑥𝑦′ + 𝑦 = 0

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



𝑥3𝑦′′′ + 3𝑥2𝑦′′ + 2𝑥𝑦′ + 2𝑦 = 0
, 𝑍 = 𝐿𝑛𝑥

مثال 

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



مثال 
𝑥3𝑦′′′ + 2𝑥2𝑦′′ = 0 𝑧 = 𝑦′′

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



NONHemogenous Linear Second Order  Differential Equation 

with NONConstant  Coefficeint
دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



Variable

Change

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



حل معادله غیرهمگن با ضرایب غیرثابت

 ( الگرانژ)روش تغییر متغیر
.  در اين گروه، معادله ها ديگر ضرايب ثابت نيست و غيرهمگن مي باشد

:روش حل
.آمده استطريقي به دست فرض مي كنيم جواب همگن به : 1گام 

.رونسكي           بايد بدست مي آوريم: 2گام 
.ضرايب             بايد محاسبه شود: 3گام 

.با            عوض مي كنيمرارا بدست آوريم جایجواب خصوصی برای اينكه : 4گام 

.بدست خواهد آمد( عمومي)اكنون با تركيب جواب همگن و خصوصي جواب نهايي: 5گام 
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دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



را حل كنيد؟ ديفرانسيل رو به رو  معادله 

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



)0,( 1

22  xxyxyyxyx

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



مثال 

𝑥𝑦′′ + 2𝑦′ + 𝑥𝑦 = 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛(𝑥) , 𝑦1 =
sin(𝑥)

𝑥

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



باشد را بدست آوريد؟ صورت           را در صورتي كه دارای يك جواب به ديفرانسيل زير جواب معادله 

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



ن ام اب ضرايب متغري مهگnمرتبهمعادالت ديفرانسيل خطي 

خاص در این بخش به علت گستردگي موضوع فقط به بررسي یك حالت

اویلر در حالتي ویژه با   -كه در واقع معادله كوشيمي پردازیم 

.  مي باشد

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



اويلر –معادله كوشي 
اويلريكوشديفرانسيلمعادلهآنبهكهاستفرميداردفراوانيكاربردمهندسيرياضياتدركهخاصهایفرمازيكي

.مي گوييم

و داريممي گيريم را صفر در نظر مي كنيم           در اين بخش از آنجايي كه حالت همگن را بررسي 

.برای حل كردن اين معادله دو تغيير متغير خاص وجود دارد

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



متغرياستفاده از تغيري : روش اول
:زیر كمك گرفتفرم هاي باید از جاي                در این حالت به 

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



؟؟؟استفاده از تغيري متغري : روش دوم
.زیر به معادله مفسر خواهیم رسیدجایگزیني هاي در این حالت با 

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



مثال

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



بدست آوريد؟ زير را جواب خصوصي معادله ديفرانسيل  

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



جمع بندی و نتیجه گیری

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی



با تشکر

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی/ معادالت دیفرانسیل معمولی


