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6. Differentialligninger med Derive 
 
Derive har ikke helt så nemt ved at løse differentialligninger som TI-89/92+, idet 
der ikke findes en generel differentialligningsløsningskommando som deSolve, der 
selv undersøger de forskellige muligheder og prøver at strikke en løsning sam-
men. Faktisk kan Derive bedre sammenlignes med en rodekasse fyldt med for-
skellige specialkommandoer til løsning af forskellige typer differentialligninger. Vi 
vil dog kun hæfte os ved de generelle løsningskommandoer DSOLVE1 og DSOL-
VE2, der benyttes til henholdsvis første- og anden-ordens differentialligninger. 
Men som vi skal se er selv disse to kommandoer meget forskellige af udformning 
og rækkevidde. 
 
6.1 Eksakt løsning af første-ordens differentialligninger: 
 
Her benyttes som sagt kommandoen DSOLVE1, der forudsætter at differentiallig-
ningen er lineær i den afledede (typisk y '), dvs. hvis vi kigger på differentiallignin-
ger med x som den uafhængige og y som den afhængige variabel, skal differential-
ligningen kunne skrives på formen 
 

(*) p(x, y) + q(x, y)·y '  = 0 
 

Bemærkning: Udtrykt ved differentialer, dvs. y ' = dy/dx, kan ligningen (*) derfor 
skrives som en ægte differential-ligning: 
 

p(x, y)·dx + q(x, y)·dy  = 0 
 

og det er denne ligning, der er årsagen til den lidt specielle form af (*). 
 
Vi vil dog simpelthen skrive første-ordens differentialligningerne på formen  
 

(**) y ' = s(x, y) 
 

hvor s står for slope, dvs. tangenthældningen. 
 
I begge tilfælde kan man nu benytte DSOLVE1 til at finde ligningen for henholds-
vis den generelle løsningskurve såvel som den specielle løsningskurve, der går 
gennem et foreskrevet punkt (x0,y0). Hvis man ønsker forskriften for løsningsfunk-
tionen må man så efterfølgende isolere y i ligningen for løsningskurven. 
 
Når vi skal finde den generelle løsning er syntaksen for den første opskrivning (*). 
dvs. 

p(x, y) + q(x, y)·y '  = 0 
givet ved: 
 

DSOLVE1_GEN(p, q , [uafhængig var, afhængig var, integrationskonstant]) 
 

Hvis vi ikke oplyser navnene på den uafhængige variabel og den afhængige varia-
bel sættes de til henholdsvis x og y. Hvis vi ikke oplyser navnet på integrations-
konstanten sættes den tilsvarende til c. 
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Læg mærke til, at der kræves to oplysninger for at angive differentialligningen, 
nemlig de to koefficienter til henholdsvis ’konstantleddet’ og ’førstegradsleddet’, 
hvor vi altså har ser på koefficienterne til den afledede (typisk y '). De to koeffici-
enter er til gengæld vilkårlige funktioner af den uafhængige variabel (typisk x) og 
den afhængige variabel (typisk y).  
 
Benytter vi i stedet den anden opskrivning (**) 
 

y ' = s(x, y) 
skal vi altså benytte syntaksen: 
 

DSOLVE1_GEN(s, -1, [uafhængig var, afhængig var, integrationskonstant]) 
 

idet differentialligningen jo er ækvivalent med omskrivningen 
 

0 = s(x, y) – y ' 
 

NB! Det er meget vigtigt at huske den anden parameter, dvs.  –1. 
 
Når vi skal finde den specielle løsning, der går gennem punktet (x0,y0) kan vi selv-
følgelig gå ud fra den generelle løsning og fastlægge værdien af integrationskon-
stanten ved at indsætte punktet (x0, y0). Men vi kan også finde den direkte. Syn-
taksen for den første opskrivning (*) 

 
p(x, y) + q(x, y)·y '  = 0 

 
er da givet ved: 
 

DSOLVE1(p, q, [uafh. var, afh. var, uafh. beg.værdi, afh. beg.værdi]) 
 
Benytter vi i stedet den anden opskrivning   y ' = s(x, y)    skal vi i stedet benytte 
syntaksen: 
 

DSOLVE1 (s, -1, [uafh. var, afh. var, uafh. beg.værdi, afh. beg.værdi]) 
 
Hvis vi ikke oplyser navnene på den uafhængige variabel henholdsvis den afhæn-
gige variabel sættes de til x og y. Hvis vi ikke oplyser begyndelsesværdierne for 
den uafhængige variabel henholdsvis den afhængige variabel sættes de til x0 hen-
holdsvis y0. 
 
Bemærkning: Vi kan altså også finde den generelle løsning ved blot at undlade at 
angive begyndelsespunktet (x0,y0).  
 
Altså, hvad enten vi benytter DSOLVE1 eller DSOLVE1_GEN skal vi først angive 
differentialligningen i form af to koefficienter, dernæst de variable i den naturlige 
rækkefølge, dvs. først den uafhængige variabel (typisk x) og dernæst den afhængig 
variabel (typisk y) og til sidst begyndelsesværdierne henholdsvis integrationskon-
stanten. Selvfølgelig ville det have været rart om vi ligesom i den almindelige 
SOLVE kommando kunne have anført differentialligningen direkte, hvad man jo 
netop gør på TI-89/92+, men sådan spiller klaveret altså ikke i Derive! 
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Eksempel 1: Bestem for y > 0 den fuldstændige løsning til differentialligningen 
 

'y y= −  
 

Tegn den integralkurve, der går gennem punktet P(0,9). 
 
Løsning: Den generelle løsning findes ved hjælp af kommandoen DSOLVE1_GEN: 
 

 
 

Her har vi så netop fået opgivet ligningen for løsningskurv, dvs. vi har fået opgivet 
ligningen på implicit form dvs. som en ligning, der binder x og y sammen. For at 
finde den på eksplicit form, skal vi først have isoleret y: 
 

 
 

Forskriften ser jo lidt spøjs ud, men læg mærke til, at vi faktisk får definitions-
mængden forærende! Vi ville jo nok skrive den lidt anderledes, fx således: 
 

2( )
4

x cy +
=     hvor   x + c ≤ 0   . 

 

Men pointen er den samme: Det er kun den venstre gren af parablen, der kan 
bruges som løsning, idet hældningen y ' jo skal være negativ! Læg mærke til, at 
der gennem hvert punkt i den øvre halvplan (y > 0) går netop en løsning, fordi vi 
kun må benytte venstre-grenene.  

 

Så er der den specielle løsning, der går gennem punktet P(0,9). Den fås nemmest 
ved at benytte den specielle kommando DSOLVE1 direkte: 
 

 
 

Læg mærke til at syntaksen er stort set den samme som for den generelle løsning, 
dvs. DSOLVE1_GEN, men at vi nu blot har tilføjet begyndelsespunktet. Igen får vi 
ligningen for løsningskurven på implicit form og må derfor først isolere y: 
 

 
 

Pointen er den samme som før: Udtrykket (x – 6)2/4 er godt nok defineret for alle 
x, men løsningen til differentialligningen er kun defineret for x ≤ 6. Ved at marke-
re løsningsudtrykket kan det uden videre overføres til grafrummet, hvorved vi får 
tegnet integralkurven (og vel og mærke kun den venstre gren!): 
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☺ 

 
Det er selvfølgelig også muligt at formulere begyndelsesbetingelsen som noget an-
det end et punkt: 
 
Eksempel 2: Bestem den funktion f , der er løsning til differentialligningen 
 

2ydy e
dx

−=  

og som opfylder  f '(2) = 5 .  
 
Løsning: Vi starter med at finde den generelle løsning, da vi jo ikke direkte kender 
begyndelsespunktet. Vi mangler y-værdien for x = 2 og har i stedet fået oplyst 
tangenthældningen y ' = 5: 
 

 
 

Som sædvanlig har vi så selv måttet løse ligningen for løsningskurven med hen-
syn til y.  
 
Læg mærke til, at denne gang får vi ikke definitionsmængden forærende. Den er 
dog ret oplagt, da argumentet for en logaritmefunktion skal være positivt, dvs. 
definitionsmængden er givet ved  

x > c 
 
Men nu da vi kender forskriften for den generelle løsning, kan vi løse ligningen  

f ' (2) = 5 
med hensyn til integrationskonstanten, og her kan vi oven i købet udnytte at 
mærket ' netop betyder differentiation af en navngiven funktion i Derive! 
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Tilbage står så blot at substituere den fundne værdi for integrationskonstanten i 
forskriften for løsningsfunktionen. Men vi kan jo også dokumentere den fundne 
løsning numerisk og grafisk ved dels at checke at tangenthældningen i x = 2 vit-
terligt er 5, dels ved at tegne såvel grafen for løsningsfunktionen som grafen for 
tangenten. Først beregningerne: 
 

 
Så grafen: 

 
 

Alt ånder fred og idyl! ☺ 
 
Som det sidste eksempel vil vi se på en lidt mere kompliceret problemstilling, hvor 
der er kastet yderligere parametre ind i differentialligningen: 
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Eksempel 3: En mølkugle fordamper med en hastighed, der er proportional med 
kuglens overfladeareal. Under fordampningen kan mølkuglens masse beskrives 
ved differentialligningen 

2
3

dM kM
dt

= −   , 

hvor M er mølkuglens masse til tiden t, og k er en positiv konstant. M måles i gram, 
og t måles i døgn. 
 
Til tidspunktet t = 0 vejer mølkuglen 1 gram, og 75 døgns senere vejer den 0,5 
gram.  
 
Bestem M som funktion af t. 
 
Hvor lang tid vare det, før mølkuglen er fordampet? 
 
Løsning: Igen har vi ikke direkte adgang til en begyndelsesbetingelse, da differen-
tialligningen jo indeholder en parameter. Vi vælger derfor at lægge ud med den 
generelle løsning: 

 

 
 

Vi substituerer så de to betingelser M = 1 til t = 0 og M = 0.5 til tiden t = 75 og lø-
ser det fremkomne ligningssystem med hensyn til parameteren k og integrations-
konstanten c: 

 

 
 

Derefter substitueres de fundne værdier for k og c i ligningen for den implicitte 
løsningskurve. Det giver os endelig adgang til at fastlægge forskriften for massen 
M som funktion af tiden t ved at isolere M af den fundne løsningsformel. Først 
substitutionen: 
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Så isoleringen af M: 
 

 
 

Denne gang får vi endda forærende en definitionsmængde for forskriften, idet løs-
ningsformlen jo tydeligt viser, at funktionsudtrykket kun er defineret op til tiden t 
= 363.54… døgn, dvs. knap et år. Det tyder kraftigt på, at det er til dette tids-
punkt at mølkuglen er fordampet! Men det kan vi jo checke direkte ved at substi-
tuere den fundne værdi for t i udtrykket for M: 
 

 
 

Jo, det bekræftes af den symbolske substitution! Endelig bør vi jo ikke forsømme 
at give en grafisk illustration af løsningen – også selv om det ikke direkte efter-
spørges i opgaven! 
 

  ☺ 
 

Konklusion: hvis vi skal løse simple førsteordens differentialligninger på 
formen 

y ' = s (x, y) 
 

kan vi udnytte kommandoen: 
 

DSOLVE1_GEN(s(x, y), -1, x, y) 
 
til at finde den generelle løsning. 
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Tilsvarende kan vi udnytte kommandoen  
 

DSOLVE1(s(x,y), -1, x, y, x0, y0) 
 
til at finde den specielle løsning, hvis løsningskurve går gennem begyn-
delsespunktet (x0, y0).  
 
I begge tilfælde er det meget vigtigt at huske koefficienten –1 som det 
andet argument! 
 
I øvrigt er der frit valg i navngivningen af den uafhængige og afhængige 
variabel. 

 
Du er nu klar til selv at fifle med de følgende opgaver! 
 
Opgave 1: Opvarmning! 
Bestem til differentialligningen 

2 1
dy x y
dx x

⋅
=

+
 

 
den løsning, der går gennem punktet  P ( 8 ,2) . 
 
 
 
Opgave 2: Respekt for de komplekse tal! 
Bestem den løsning til differentialligningen  
 

ln( )
dy x y
dx y

⋅
=  

 

hvis graf går gennem punktet  13,P
e

 
 
 

 . 

 
 
 
Opgave 3: Respekt for definitionsmængden! 
En funktion  f  er løsning til differentialligningen  
 

2dy x
dx y

+
=   . 

 
Grafen for  f  går gennem punktet  P(2, –2) . 
 
Bestem en ligning for tangenten til grafen for  f  i punktet   P. 
 
Bestem en forskrift og definitionsmængden for  f . 



Kapitel 6: Differentialligninger med Derive 

 85

6.2 Linjeelementer og analyse af monotoniforhold 
 
Linjeelementerne til en første-ordens differentialligning y ' = s (x, y) tegnes med 
kommandoen: 
 

DIRECTION_FIELD(s(x, y) , x, xmin, xmax, xscl, y, ymin, ymax, yscl) 
 

Først indtastes altså hældningen for linjeelementet, dvs. s (x, y), dernæst følger 
navnet på den uafhængige variable med de tilhørende grænser efterfulgt af navnet 
på den afhængige variabel med de tilhørende grænser (ligesom når man fastlæg-
ger et tegnevindue).  
 
Da hældningen for linjeelementet s (x, y) giver oplysning om monotoniforholdene 
for løsningskurverne, kan man finde de områder, hvor løsningerne er voksende 
ved at afbilde uligheden  s (x, y ) > 0 og tilsvarende for de områder, hvor løsnin-
gerne er aftagende. De fremgår dog allerede som komplementet til de områder, 
hvor løsningerne er voksende. Man kan også få tegnet nul-kurverne med lignin-
gen s (x, y) = 0, dvs. de kurver langs hvilke der er vandrette tangenter. Det vil og-
så typisk være der, hvor løsningskurverne har toppunkter. Betydningen af mono-
tonianalysen ligger bl.a. i at den også kan anvendes selvom differentialligningen 
ikke kan løses eksakt.  
 
Eksempel 1: Figuren viser en printerud-
skrift af en række løsningskurver til diffe-
rentialligningen  
 

y ' – 2y = 4x 2 – 4x  . 
 
Bestem det andengradspolynomium  p(x), 
der er løsning til differentialligningen, og 
angiv hvilken af løsningskurverne på figu-
ren, der er graf for p(x). 
 
En familie af funktioner  fc  er bestemt ved  
 

fc (x) = c·e2x + p(x)  , 
 

hvor c er et reelt tal.  
 

Gør rede for , at enhver af funktionerne  f c 
er løsning til differentialligningen. 
 

 

For en bestemt værdi af c er løsningskurven  (D)  graf for funktionen  f c. 
 
Bestem denne værdi af c. 
 
Af figuren ses, at en række af løsningskurverne har vandret tangent. Røringspunk-
terne for de vandrette tangenter til løsningskurverne til differentialligningen udgør 
en parabel.  
 

Bestem en ligning for denne parabel. 
 
Løsning: Det er ikke svært at finde den generelle løsningsformel til denne første-
ordens differentialligning: 
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Bortset fra, at vi ender op med det forkerte fortegn på konstanten finder vi netop 
det i opgaven nævnte løsningsudtryk. Sættes c = 0 fås ydermere det ønskede an-
dengradspolynomium y = –2x2 , der altså må være grafen (B) på tegningen, idet 
grafen (B ) netop har toppunkt i (0,0).   
 
For at danne os et indtryk af monotoniforholdene tegner vi så linjeelementerne 
med kommandoen DIRECTION_FIELD. Læg mærke til, at den ikke skal simplifi-
ceres, for vi sådan set ikke er interesserede i at se tabellen over alle de linjeele-
menter, der skal tegnes. Til gengæld skal Approximate before plotting slås til 
under Options-menuen i grafvinduet. Tilsvarende skal vi vælge små punkter og 
linjegraf (dvs. connected) i Display Point dialogboksen under Options-menuen: 

 

 
 
Kommandoerne  

 

 
 
afbildes da netop dels som de ønskede linjeelementer, dels som området, hvor 
løsningskurverne er voksende.  
 
Læg mærke til, hvordan randen, dvs. der hvor tangenterne er vandrette, netop 
ligner den parabel, der efterspørges! 
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Det bekræftes da også umiddelbart, hvis vi isolerer y i ligningen  s (x, y) = 0: 

 

 
 
Røringspunkterne for de vandrette tangenter ligger altså på parablen med lignin-
gen:  y = 2x – 2x2.  
 
Vi skal så finde den specielle løsning (D ), hvor der tydeligvis er en vandret tan-
gent i punktet (1,0). Men den går jo så gennem punktet (x0, y0) =(1, 0) og kan 
derfor findes ved hjælp af kommandoen DSOLVE1: 

 

 
 
Her kan det godt være lidt svært at se værdien af konstanten c fra opgaveteksten, 
idet den delvis er pakket ind i eksponentialfunktionen:  2e –2 . Det kan derfor nok 
lige så godt betale sig at sætte punktet ind i den generelle løsningsformel, og så 
løse for c.  
 
På samme måde findes ligningen for (H ), der tydeligvis går gennem punktet (0,1): 
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dvs. denne gang har integrationskonstanten fra opgaveteksten værdien 1. 
 
Dermed er opgaven sådan set løst, men derfor kan vi jo godt lege lidt videre med 
den! Langt sværere er det at finde ligningen for (F ), der er karakteriseret ved en 
vandret vendetangent. Differentierer vi forskriften for den generelle løsningsformel 
to gange kan vi finde de x-værdier, hvor der er en vendetangent. Vi kan derefter 
indsætte disse i udtrykket for den første afledede, og se, hvornår der ikke blot er 
en vendetangent, men hvor vendetangenten ydermere er vandret, ved at finde c-
værdien svarende til roden:  
 

 
 

Bortset fra at Derives integrationskonstant har modsat fortegn af integrations-
konstanten i opgaveteksten har vi altså fundet vores specielle løsning (F ) med 
konstanten givet ved e –1: 
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Det kan så alt sammen bekræftes grafisk ved at tegne graferne for de fundne ud-
tryk for (B), (D ), (F ) og (H ): 
 

 
 

Bemærkning: Det er også muligt at konvertere ligningen til en anden-ordens diffe-
rentialligningen ved at differentiere den med hensyn til x, idet y opfattes som en 
funktion af x : 

y ' = 4x2 – 4x + 2y     ⇒    y '' = 8x – 4 + 2y ' 
 

Indsættes heri udtrykket for y ' fås: y '' = 8x – 4 + 2·(4x2 – 4x + 2y) = 8x2 – 4 + 4y,  
men heraf ser vi jo, at der er vandret vendetangent langs parablen med ligningen  
 

0 = 8x2 – 4 + 4y  . 
 

Vendepunktet for (F ) findes da netop som skæringspunktet mellem de to parab-
ler, hvor der er vandret tangent, henholdsvis en vendetangent. Med lidt snilde 
kan man godt få Derive til at finde denne anden-ordens differentialligning mere 
mekanisk. Hertil erstattes y med en navngiven funktion f (x): 
 

   ☺ 
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Hermed er du klar til at prøve kræfter med nogle opgaver. Da opgaverne er stillet 
til eksaminer uden stærke grafiske værktøjer er der ikke i opgaverne stillet krav 
om tegning af linjeelementer med tilhørende monotonianalyser. Dem må du altså 
selv tilføje efter evne og behov! 
 
Opgave 1: Der er givet følgende differentialligning 
 

21 ( 25), 5
2

dyy y y
dx
⋅ = − ⋅ − >  

 

En funktion  f  er løsning til differentialligningen, og dens graf går gennem punktet  
P (0, 10).  
 

Bestem hældningskoefficienten for tangenten til grafen for  f  i punktet P. 
 

Bestem en forskrift for  f. 
 

Gør rede for at enhver funktion, der er løsning til differentialligningen, er aftagende. 
 
 
Opgave 2:  

 
 
Figuren viser en række løsningskurver til differentialligningen 
 

(*)  y ' + y = 2e x  . 
 

Gør rede for, at enhver af funktionerne   f c(x) = x·e –x + e x  ,  hvor  c er et tal, er løs-
ning til differentialligningen  (*) . 
 

For en bestemt værdi af  c  går grafen for  f c  gennem punktet  P(–2, 15) .  Bestem 
denne værdi af  c. 
 
Nogle løsninger til differentialligningen (*) er voksende funktioner. 
 
Bestem de værdier af  c, for hvilke  f c  er en voksende funktion.  
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6. 3 Eksakt løsning af anden-ordens differentialligninger 
 
Her benytter vi så kommandoen DSOLVE2, der denne gang forudsætter at diffe-
rentialligningen er lineær i såvel y, den første afledede y ' som den anden afledede 
y ''. Det er en langt skrappere restriktion på anden-ordens differentialligningen 
end på første-ordens differentialligningen. Hvis den ikke er opfyldt, bør man 
checke om differentialligningen i virkeligheden er så simpel, at den kan løses som 
successive første ordens differentialligninger. Men hvis betingelsen om linearitet 
rent faktisk er opfyldt vil DSOLVE2 i givet fald returnere en forskrift for løsnings-
funktionen i modsætning til DSOLVE1, der jo giver ligningen for løsningskurven. 
 
Bemærkning: Hvis fx den uafhængige variabel y helt mangler i differentiallignin-
gen, kan vi i stedet opfatte y ' som den uafhængige variabel og starte med at løse 
differentialligningen som en førsteordens differentialligning med hensyn til y'. 
Derefter kan vi så forsøge at løse den fremkomne første ordens differentialligning 
med hensyn til y. Vi vil give eksempler senere! 
 
Men i det almene tilfælde skal differentialligningen altså kunne skrives på for-
men: 

y '' + p(x)·y ' + q(x)·y = r(x) 
 
Denne gang er der derfor tre koefficienter p(x), q(x) og r(x), der alle kun må afhæn-
ge af den uafhængige variable x.  
 
Den generelle løsning er givet ved syntaksen 
 

DSOLVE2(p, q, r, [uafh. var, første integr.konst., anden integr.konst.]) 
 
NB! Denne gang skal vi ikke angive navnet på den afhængige variabel som en del 
af kommandoen. Svaret på kommandoen er nemlig forskriften for løsningsfunkti-
onen. Hvis vi ønsker at indbygge navnet på den uafhængige variabel sker det der-
for således: 
 
afh. var =DSOLVE2(p, q, r, [uafh. var, første integr.konst., anden integr.konst.]) 

 
Hvis vi ikke oplyser navnet på den uafhængige variabel sættes det til x. Hvis vi 
ikke oplyser navnene på integrationskonstanterne sættes de til c1 henholdsvis 
c2. 
 
Læg mærke til, at der denne gang kræves tre oplysninger for at fastlægge differen-
tialligningen, nemlig de tre koefficienter p, q og r, som er funktioner af den uaf-
hængige variabel (typisk x). Læg også mærke til, at differentialligningen skal skri-
ves på formen  

y '' + p(x)·y ' + q(x)·y = r(x) 
 

før vi kan identificere koefficienterne!  
 
Skal vi i stedet have fat i en speciel løsning, er der nu to typer af begyndelsesbe-
tingelser, og derfor er det de specielle løsningskommandoer, der nu får særlige 
navne:  
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Hvis der er givet en begyndelsesbetingelse i form af et linjeelement (x0, y0, y0'), 
bruges kommandoen: 
 

DSOLVE2_IV(p, q, r, [x,  x0, y0, y0']) 
 
hvor IV star for Initial Value. 
 
Hvis der i stedet er givet to randpunkter (x1,y1) og (x2,y2), som løsningen skal gå 
igennem bruges kommandoen 
 

DSOLVE2_BV(p, q, r, [x, x1, y1, x2, y2]) 
 
hvor BV står for Boundary Value. 
 
Igen er der i virkeligheden frit valg med hensyn til navnet for den uafhængige va-
riabel, men default navnet er altså x. Default navnene for linjeelementets elemen-
ter er x0, y0, v0 (idet Derive ikke er så glad for mærket ' i et variabel navn!) De-
faultnavnene for randpunkterne er tilsvarende faktisk (x0, y0) og (x2, y2). 
 
Vi ser nu på et typisk generelt eksempel, der forhåbentligt kan kaste lys over de 
foregående bemærkninger: 
 
Eksempel 1: Når en mælkebøtte med ”faldskærm” falder ned gennem luften, er 
den strækning s, som frøet har tilbagelagt til tiden t en løsning til differentiallig-
ningen: 

2

2 10 20d s ds
dt dt

= − ⋅  

 
Tiden t måles i sekunder, og strækningen s måles i meter.  
 
Bestem en forskrift for  s , når det oplyses at såvel strækningen s som hastighe-
den ds/dt havde værdien 0 til tiden t = 0. 
 
Løsning: Inden vi starter med at løse opgaven bemærker vi at det konstante led  
10 repræsenterer tyngdeaccelerationen g (passende afrundet), mens det andet led 
– 20·ds/dt repræsenterer luftmodstanden, der altså kan antages at være propor-
tional med, men modsat rettet hastigheden. 
 
Vi omformulerer først differentialligningen til standardformen: 
 

s '' + 20 s ' = 10 
 

Den viser, at koefficienterne p, q og r  er givet ved  p = 20, q = 0 og  r = 10. De er 
altså alle konstante. Begyndelsesbetingelsen svarer til linjeelementet  
 

(t0, s0, s0 ' ) = (0,0,0) 
 
Dermed er vi klar til at finde løsningen ved hjælp af kommandoen  
 

s = DSOLVE2_IV 
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Før vi afbilder løsningen kan det betale sig at tilføje betingelsen t ≥ 0, da differen-
tialligningen jo kun giver mening efter at vi har sluppet mælkebøttefrøet. Det sker 
bekvemt ved hjælp af en IF-sætning: 
 

 
 

Herefter kan vi få fat i grafen: 
 

 
 

Det ses tydeligt, hvordan frøet i praksis hurtigt stabiliserer sig på en konstant 
hastighed, svarende til den stort set ret-linjede graf. Vi kan finde ligningen for 
denne ret-linjede tilnærmelse til grafen som tangenten i uendelig (dvs. asympto-
ten): 
  

 
 

Det kunne vi nok også have gættet ved at se på funktionsforskriften, idet ekspo-
nentialfunktionen jo netop dør ud i uendelig, men Derive har altså også generelle 
teknikker til at finde skrå (og vandrette) asymptoter. 
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Kommet så langt vil vi nu også lige se på, hvordan vi kan løse anden-ordens diffe-
rentialligning som successive første-ordens differentialligninger. Idéen er den, at 
ligningen ikke indeholder strækningen s eksplicit. Vi kan derfor indføre hastighe-
den v som mellemvariabel og i stedet løse første-ordens differentialligningerne 
 

s ' = v med  s(0) = 0 
v ' = 10 – 20v med v(0) = 0 

 
Det foregår således ved successiv brug af DSOLVE1. Først løses ligningen for ha-
stigheden v: 
 

 
 

Ups! Læg mærke til, hvordan Derive blander komplekse tal ind i ligningen for løs-
ningskurven, men at selve forskriften for v  som forventet er reel!  
 
Så vender vi os mod differentialligningen for strækningen s. Læg mærke til, hvor-
dan vi denne gang må over en expand for at genfinde den tidligere fundne for-
skrift: 
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Kommet så langt kan man jo nok synes at det var meget nemmere at løse diffe-
rentialligningen som en anden-ordens differentialligning end som to successive 
første-ordens differentialligninger. Men husk nu på, at DSOLVE2 kun kan an-
vendes på lineære differentialligninger! I den virkelige verden vil luftmodstanden 
lige så hyppigt være proportional med kvadratet på hastigheden, hvorved differen-
tialligningen ændres til: 
 

22

2 10 40d s ds
dt dt

 = − ⋅  
 

 

 
Da denne differentialligning er kvadratisk i hastigheden ds/dt, kan den ikke løses 
med DSOLVE2. Men den kan stadigvæk omformes til successive første-ordens 
differentialligninger: 
 

s ' = v med  s(0) = 0 
v ' = 10 – 40v 2 med v(0) = 0 

 
Vi går derfor frem som før, dvs. først løser vi for hastigheden v og finder: 
 

 
 

Det lykkedes os altså at finde hastighedsudtrykket v, og denne gang lader vi os 
ikke chokere over, at der indgår nogle komplekse tal undervejs! Vi er så klar til at 
prøve kræfter med strækningen s: 
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Jo, det lykkedes at finde udtrykket for s som funktion af t ! Vi checker lige grafen: 
 

 
 

Det minder meget om opførslen fra før! Kan vi også finde en asymptote ved hjælp 
af tangentkommandoen? Denne gang viser det sig vi får Derive ud i tovene. TAN-
GENT-kommandoen vender ikke tilbage med en asymptote indenfor en rimelig 
tid. Men så kan vi jo selv finde den! Det nemmeste er at kigge på differentiallig-
ningen. Den viser at accelerationen er 0 når hastigheden er ½ . Vi gætter derfor 
på, at hældningen for asymptoten er ½, dvs. asymptotens ligning må være på 
formen: s = ½t + b, hvor vi mangler værdien af konstanten b. Men den kan vi jo 
så finde ved hjælp af en grænseværdien for  s - ½t  for t gående mod uendelig 
 

   ☺ 
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Vi ser dernæst på en række standardeksempler for differentialligninger 
af typen  

y '' + a·y = 0 
 

som jo er den vigtigste type vi beskæftiger os med i det traditionelle 
pensum. Løsningskommandoen for ligningen til den generelle løsning til 
denne type anden-ordens differentialligning ser så således ud: 
 

y = DSOLVE2(0, a, 0, x) 
 
Hvis der er tale om et begyndelsesværdiproblem med et forelagt linje-
element, ser ligningen for den tilhørende specielle løsning tilsvarende 
således ud: 
 

y = DSOLVE2_IV(0, a, 0, x, x0, y0, y0') 
 

Hvis der endelig er tale om et randværdiproblem med forelagte rand-
punkter, ser ligningen for den tilhørende specielle løsning således ud:  
 

y = DSOLVE2_BV(0, a, 0, x, x1, y1, x2, y2) 
 
Eksempel 1: Bestem til differentialligningen  
 

1
4'' 0y y− =  

 
den løsning, hvis graf går gennem punktet A(0,6) og i punktet A har en tangent med 
hældningskoefficient 1. 
 
Bestem mindsteværdien for denne løsning. 
 
Løsning: Som det ses er differentialligningen skrevet på standardformen  
 

y '' + a·y = 0 
 

med a = -1/4. Vi får ydermere oplyst et linjeelement  (x0, y0, y0' ) = (0, 6 , 1). Vi 
skal derfor bruge løsningskommandoen DSOLVE2_IV: 
 

 
 

Vi kan så ligeså godt tegne den for at dannes os et overblik over den. Og for fuld-
stændighedens skyld inkluderer vi tangenten i x = 0, der jo repræsenterer linje-
elementet: 

 
 
Grafen ser således ud: 
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Den har et tydeligt globalt minimum som vi nu vil finde mindsteværdien for. Det 
kræver selvfølgelig at vi differentierer forskriften og finder roden for den afledede: 
 

 
 
Minimumspunktet ligger altså i x = -ln(2). Mindsteværdien findes så ved at sub-
stituere denne x-værdi i forskriften: 
 

   ☺ 
 
 

Eksempel 2: En funktion f er løsning til differentialligningen 
 

y '' = ln(3)2·y  . 
 

Bestem en forskrift for f , idet det oplyses, at f (0) = 82 og f (1) = 30. 
 
Bestem mindste-værdien for f.  
 
Løsning: Vi skriver først differentialligningen om på standardformen: 
 

y '' + a·y = 0 
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Vi finder da: 
 

y '' – ln(3)2·y  = 0 , 
 

dvs. a er I dette tilfælde – ln(3)2.  Vi får ydermere oplyst to randpunkter på løs-
ningskurven, så denne gang benytter vi kommandoen DSOLVE2_BV: 
 

 
 

Vi kan nemt checke løsningen grafisk ved ydermere at indtegne punkterne (0, 82) 
og (1,30): 

 

 
 

Det ser jo rimeligt nok ud, og det kunne også godt ligne et globalt minimum så-
dan ca. i x = 2. Igen differentierer vi derfor forskriften og finder roden for den afle-
dede: 

 
 

Mindsteværdien er altså 18.  ☺ 
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Som et lidt mere tricket eksempel vil vi til sidst se på den følgende opgave, hvor 
der er smuglet en parameter ind i differentialligningen: 
 
Eksempel 3: For ethvert tal a, hvor a > 0, betragtes 
differentialligningen  
 

(*)  
2

2

d y ay
dx

=  

 
Figuren viser to løsningskurver til differentiallignin-
gen (*) hørende til hver sin værdi af a. 
 
Funktionen f er løsning til den differentialligning, 
hvor  a = 1. Grafen for  f  går gennem punktet  P (0,1) 
og har vandret tangent i dette punkt.  

 

 

 
Bestem en forskrift for  f. 
 
Grafen for funktionen g går også gennem P og har vandret tangent i dette punkt. 
Desuden går grafen for g gennem punktet Q (1,2). 
 
Bestem den eksakte værdi af det tal a, for hvilket g er løsning til differentiallignin-
gen  (*) . 
 
Løsning: Når vi skriver differentialligningen om på standardformen: 
 

y '' – a·y = 0 
 

opdager vi, at løsningskommandoens parameter er givet ved –a. Vi skal så benytte 
DSOLVE2_IV til at finde f henholdsvis g, da vi jo i begge tilfælde får oplyst linje-
elementet (x0, y0, y0') = (0,1,0). Vi starter med at oplyse Derive om at paramete-
ren a er forudsat positiv: 
 

 
 
Vi har nu den generelle løsningsforskrift for de løsninger, der har vandret tangent 
i (0,1). Vi skal så blot have fundet forskrifterne for f og g. For at finde forskriften 
for  f skal vi blot sætte a = 1, så det er nemt nok: 
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For at finde forskriften for g skal vi udnytte at grafen for g også går gennem 
punktet Q (1,2), dvs. vi skal substituere 1 for x og 2 for y og så løse med hensyn 
til parameteren a: 
 

 
 

Dermed har vi jo netop fundet den eksakte værdi for a, men vi kan også nemt 
finde forskriften for g ved at substituere denne værdi for a i udtrykket for den ge-
nerelle løsning: 
 

 
 

Det åbner så som sædvanligt muligheden for en grafisk kontrol: 
 

 
 

Læg mærke til at vi har tilføjet linjen y = 1 og punktet (1,2). Det ligner godt nok!  
☺ 
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Dermed er vi som sædvanlig klar til at fifle med nogle anden-ordens differential-
ligninger: 
 
 
Opgave 1: Opvarmning 
Gør rede for at enhver af funktionerne 
 

f (x) = c1·x·e –x + c2·e –x,    c1, c2 ∈ R 
 

er en løsning til differentialligningen 
 

y '' + 2y ' + y = 0 
 

Bestem c1 og c2, således at  f (0) = 1  og  f '(0) = 0. 
 
 
 
Opgave 2: Kædelinjen 
På en væg markeres to punkter A og B i samme højde over gulvet. Når en fuldstæn-
dig bøjelig kædeophænges i de to punkter, vil den følgen en kurve, der i et passen-
de valgt koordinatsystem er en del af en løsningskurve til differentialligningen 

2

2 2

1d y y
dx a

=  

 
hvor tallet a angiver afstanden fra kædens nederste punkt P til førsteaksen. I punk-
tet P har kurven vandret tangent. 
 

 
 
Bestem en forskrift for den funktion, hvis graf beskriver kædens forløb, når  a = 4. 
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Opgave 3: Harmoniske svingninger 
Differentialligningen 

2

2 2d y y
dx

= −  

 
har to løsninger, hvis grafer begge indeholder punktet (0,0), og som begge har 
størsteværdien 5. Figuren viser en skitse af de to grafer. 
 
 

 
 
Bestem en forskrift for hver af de to løsninger. 
 
Beregn den eksakte værdi af arealet af det skraverede område. 
 
 
 
Opgave 4: En blandet affære! 
Bestem den fuldstændige løsning til differentialligningen 
 

y ' + 2y = 0 . 
 

Bestem dernæst den løsning  f  til differentialligningen 
 

y '' + 2y ' = 0  , 
for hvilken 

1(0)
2

f = −    og   1 1( )
2 2

f e− = −  

 
Tegn grafen for  f .  
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6.4 Om numerisk løsning af differentialligninger 
 
Hvis en differentialligning ikke kan løses eksakt må vi i stedet forsøge at løse den 
numerisk. Det sker ved hjælp af den klassiske Runge-Kutta metode af 4 orden 
med en fast steplængde. Derive følger den almindelige tradition, hvor man benyt-
ter Runge Kutta til at løse systemer af første ordens differentialligninger. Hvis det 
er en enkelt første ordens differentialligning er det selvfølgelig kun et spørgsmål 
om notation. Men hvis det er en anden-ordens differentialligning skal den først 
omformes til et system af to første-ordens differentialligninger. Der sker typisk 
ved at indføre hastigheden v = x ' som en mellem variabel, dvs. anden-ordens dif-
ferentialligningen x '' = f(t, x, x ') omformes til systemet [ x ' = v , v ' = f(t, x, v) ]. 
Det er altså præcis samme teknik, som benyttes af TI-89/92+. 
 
Runge-Kutta kommandoen har syntaksen: 
 

RK[liste af hæld., liste af var, liste af beg.bet., steplængde, antal skridt) 
 

Første ordens differentialligningen  y ' = s(x, y) løses altså med en kom-
mando på formen: 

RK([ s(x, y) ], [x, y] , [x0, y0], h, n) 
 
Læg mærke til, at det er nødvendigt at sætte den enlige hældning s(x, y) 
i liste parenteser [ ], også selv om der kun er én! 
 
Differentialligningssystemet  
  

y1' = s1(x, y1, y2) 
y2' = s2(x, y1, y2) 

 
løses tilsvarende numerisk ved hjælp af en kommando på formen 
 

RK( [s1(x,y1,y2), s2(x,y1,y2)] , [x, y1, y2], [x0, y10, y20], h, n) 
 
osv. osv.  

 
Eksempel 1: Vi ser først på første-ordens differentialligningen  
 

cos( )dy x y
dx

= ⋅  

 
med begyndelsesbetingelsen x0 = -2 og y0 = 1. Det er ikke svært at løse den ek-
sakt: 
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Der er altså tale om funktionen y = e sin(x), som vi jo så nemt kan plotte en graf for 
på intervallet fra –2 til 2. Ved at inkludere en RK-kommando kan vi også løse 
den numerisk, fx med steplængde 0.1 og 125 skridt:  
 

 
 

RK-kommandoen kan plottes (hvis vi altså husker at slå Approximate Before 
Plotting til på Options-menuen!). Som det ses er der perfekt grafisk overens-
stemmelse mellem den eksakte løsning og den numeriske løsning: 
 

 
 

Vi kan også checke den numeriske overensstemmelse. VI kan nemlig nemt få ud-
regnet tabellen over RK-approksimationerne med kommandoen ≈. Da tabellen har 
125 rækker viser vi blot den sidste del af tabellen, samt til kontrol en tilnærmet 
udregning af den symbolske løsning i det sidste punkt: 
 

 
 

Som det ses stemmer den symbolske og den numeriske løsning overens med 7 
decimaler, så vi kan åbenbart godt bruge den numeriske løsning i praksis.   ☺ 
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Således opmuntrede kaster vi os over et eksempel, som ikke så nemt kan løses 
eksakt (og hvor de eksakte udtryk – hvis ellers man kan finde dem – er temmelig 
uoverskuelige!) 
 
Eksempel 2: Hvis man skyder en kanonkugle lodret op fra Jordens overflade, vil 
den – hvis altså ikke den har fart nok på – falde ned igen. Vi vil opfatte kanon-
kuglen som en raket (jfr. Wells roman om ’Rejsen til Månen’, og vi vil ignorere 
luftmodstand. Kanonkuglen løser da differentialligningen:  
 

2

2 2

d r GM
dt r

= −  

 
Vi vil opfatte Jorden som en kugle og indfører derfor Jordens (middel-)radius givet 
ved r0 = 6371 km. Kuglens højde h over jordoverfladen er da givet ved r = r0 + h. 
Ved Jordens overflade er accelerationen som bekendt givet ved g = 9.82 m/s2 , så 
der gælder også sammenhængen: 

2
0

GMg
r

=   

 
Differentialligningen kan derfor omformes til: 
 

2

22

0

1

d h g
dt h

r

= −
 

+ 
 

 

 
Hvis starthastigheden v 0 er meget lille kommer kuglen ikke særligt højt op og vi 
kan ignorere nævneren. Bevægelsen foregår da lokalt med konstant acceleration 
g, hvilket giver anledning til den velkendte parabelbevægelse   
 

h = v0·t – ½g·t2  . 
 

Men vi er interesseret i et ordentligt knald, så vi giver raketten starthastigheden  
 

v 0 = 5 km/s. 
 
Regnes højden i km skal vi også regne tyngdeaccelerationen g i km /s2, dvs. g får 
talværdien 0.00982. Vi vil nu undersøge specielt de følgende to spørgsmål: 
 

Hvor langt kommer raketten op, dvs. hvad bliver stighøjden? 
 

Hvornår falder den ned igen? 
 
Da differentialligningen ikke er lineær i h kan vi ikke umiddelbart løse den med 
DSOLVE2. Vi omskriver den i stedet til det følgende system af første ordens diffe-
rentialligninger: 

2

0

,

1

dh dv gv
dt dt h

r

= = −
 

+ 
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Vi skal så have fundet en passende steplængde og et passende antal skridt langs 
løsningskurven. Et passende antal skridt er typisk 100-200 skridt, hvis ikke be-
regningerne skal svulme urimeligt op. Ved at eksperimentere lidt frem og tilbage 
viser det sig, at en passende steplængde er 10. Vi afgiver altså RK-kommandoen 
med den numeriske tilføjelse ≈: 
 

 
 

Lidt længere nede i løsningstabellen finder vi: 
 

 
 

Det viser, at stighøjden nås et sted mellem 680 og 690 s (dvs. efter godt 10 mi-
nutter) og at raketten når op i knap 1591 km højde. En lineær interpolation på de 
midterste data, hvor vi udnytter at hastigheden skal være nul i toppunktet, og at 
vi kan antage at hastigheden ændrer sig lineært i intervallet, giver os et mere nøj-
agtigt  tidspunkt: 
 

0.04312125335680 10 686.858
0.04312125335 0.01975908982

+ ⋅ ≈
+

 

 
Den tilhørende højde, hvor vi skal regne med konstant acceleration, giver  
 

21590.590812 0.0431212 6.857668 0.5 0.0062880 6.857668 1590.739+ ⋅ − ⋅ ⋅ ≈  
 
Længere nede i tabellen finder vi tilsvarende  

 

 
 

der viser, at raketten styrter ned et sted mellem 1370 og 1380 sekunder, hvilket 
passer meget godt med det dobbelte af den tid, det tager at komme til tops. 
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Vi kan også plotte RK-bevægelsen. Det kræver at vi trækker de to første søjler ud 
af løsningstabellen, hvilket sker ved hjælp af kommandoen: 
 

EXTRACT_2_COLUMNS( tabel, søjle1, søjle2 ) 
 

som netop er konstrueret med dette formal til øje. Vi kan ydermere sammenligne 
RK-bevægelsen med den tilsvarende naive bevægelse svarende til den konstante 
acceleration g:  

 
 

 
 

Vi ser da netop, at RK-bevægelsen når et godt stykke højere op (i overensstem-
melse med at tyngdefeltet bliver svarer længere oppe) og at nedslaget sker tilsva-
rende senere. Selvom RK-bevægelsen ser ud som en parabel, så ved vi jo godt at 
accelerationen varierer betydeligt hen langs banen og et FIT med et anden-
gradspolynomium fungerer da heller ikke særligt godt: 
 

 
 
Starthastigheden er tydeligvis for lav og oppe omkring toppen fungerer fittet heller 
ikke særligt godt: 
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Men RK-bevægelsen er jo kun en approksimation, så hvor meget kan vi egentlig 
stole på den? I dette tilfælde kan vi faktisk godt beregne den eksakte stighøjde ved 
at udnytte en energibetragtning, idet den mekaniske energi jo er bevaret: 
 

22
0

0

1 1
2 2

GMm GMmmv mv
r r

⋅ − = ⋅ −  

 
Men i toppunktet er hastigheden v = 0 og afstanden til centrum er netop r0 + hmax. 
Indsættes dette i formlen og løses den med hensyn til hmax finder vi: 
 

 
 

Vi har altså en eksplicit formel for stighøjden og skal blot substituere de relevante 
værdier. Inden da udnytter vi sammenhængen G·M = g·r02, så vi får tyngdeaccele-
rationen g på banen: 

 

 
 
Den eksakte stighøjde er altså givet ved 1590,739 km og det ligger jo forbløffende 
tæt på RK-værdien. Vi kan altså stole på modellen!  ☺     
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Opgave 3: I en model for en sø med konstant tilførsel af fosfor antages det, at kon-
centrationen  y  (målt i mg/m3)  af fosfor i søen som funktion af tiden t  (målt i år) 
tilfredsstiller en ligning af formen 

 
dy b k y
dt

= − ⋅  

 
Konstanten  b  er den årligt tilførte mængde fosfor (målt i mg pr. m3 søvand), og  k  
er en konstant, der blandt andet afhænger af vandfornyelseshastigheden i søen. 
 
For en bestemt sø er der sket en nedsættelse af fosfortilførslen, således at den år-
ligt tilførte mængde fosfor er  54  mg/m3 . Konstanten  k  er 0,45, og til tidspunktet t 
= 0 er koncentrationen af fosfor 200 mg/m3 .  
 

Bestem y som funktion af t, når t ≥ 0.  
 
Bestem lim ( )

t
y t

→∞
. Hvilken oplysning giver denne grænseværdi om fosforkoncentrati-

onen i søen? 
 

Fra hvilket tidspunkt er forskellen mellem y  og  lim ( )
t

y t
→∞

  mindre end 2 mg/m3 ? 


