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Vooraf.
Enige tijd was het voor mij de vraag waar te beginnen.
Met Differentie- en Sommatie-rekening of inet de theorie van de Differentie-
vergelijkingen.
Het laatste is natuurlijk niet mogelijk zonder het eerste.
Toch is het de Theorie der Differentievergelijkingen geworden waarbij dan in-
dien nodig stukken uit de Differentie- en Sommatie-rekeninc,worden ingelast.
Deze keuze is zo uitgevallen omdat de differentievergelijkingen heden ten dage
midden in de belangstelling staan.
In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de gewone differentieverge-
lijkingen met niet-constante coëfficiënten en daarnaast aan de partiële diffe -
rentievergelijkingen.

Het is mogelijk de theorie van de Differentievergelijkingen zo op te bouwen
. dat die van de Differentiaalvergelijkingen hiervan een bijzonder geval vormt.

Daartoe dient men echter wel naar het schijnt los te moeten laten de tot nu
toe vrij algemene E-notatie van differentievergelijkingen (gebruik makend van
yi, i E~1V~) en over te stappen op de ~-notatie (d.i. gebruik maken van diffe-
rentiequotiënten).
Dit werd dan ook gedaan.
Rekening houdend met het "verleden" van vele lezers worden dan ook naast de
reeds bekende algemene definities en stellingen in de E-notatie deze geredi-
geerd in de ~-notatie.
Naast andere zaken zal worden ingevoerd het begrip sommerende factor (waarvan
de integrerende factor bij de differentiaalvergelijkingen een bijzonder geval
is). Uitvoerig zal worden (jvm) ingegaan op de bepaling ervan, toegelicht aan
de hand van een aantal voorbeelden.

~
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Preludium (P).

Als inleiding eerst enige definities en afspraken. N, Ng, Z, R en IIt} zijn de
gebruikelijke (j~) syrnbolen.
Voor vaste ~x E II2} (tenzij anders aangegeven zal steeds Ox ~ 0 zijn) zij:
N~x -{x E]Rlx - kOx, k E N}.

N~x - N~x l1 { 0 } .

Zax -{x :. ~Zlx - k~x, k E Z}.

tZ~x -{x E Z~xlx ~ 0} dus feitelijk - N~x.

z~x -{x E z~x~x ~ 0}.

Met xg E~t, 0 ~ x0 ~ ~x:

vx ~x- {x E Il~~x - x~ t k~x, k E z}.
0'

Blijkbaar is Vx ~x - x~ f ZOx
0'

R - x~EIVxO,~x
I{x~ E RIO ~ x~ ~ ~x}

Va,~x n VS,~~: - ~

Vervolgens zij
1

EQx - ( 1 t ~X) ~x

~OX - (e0X)X~

Het differentiequotiënt (~-quotiënt) van y- y(x) is

~ - Y (xf~x) -Y (x)
~x ~x

De differentiequotiënten van de ke-orde (k E N~) van y- y(x) zijn:

~0
Y

~XO
- y

~ktl Q 0 k

~ kt~ - ~x (~k)

a, S E I, a~ S.

k E N .

(a)

Voor x E~t zij x- xg f k~x, 0 ~ x~ ~ ~x, k E Z en
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yk - y(x) - y(x~ t k~x),

dan is

~xk - yk~X-Yk en met ~x - 1- ~Yk - ykfl - Yk.

Vaak zal, indien y- f(x) is, geschreven worden

yX - f(x;-~x) - fx, yx - f(x-Ox) - fx;

m.b.v. de operator E~x dus fX - EDxf, fx - E~Xf.

~ voo?- (a) en (b) kan dus nu ook geschreven worden
t

4y yx-y t
~x - ~x ' Dyk - yk - Yk~

Is z- f(z,y) een functie van twee veranderlijken dan is

df df(x,y) f(xtpx,y)-f(x,y) enax - ax - ~x

8f - 6f(x,y) - f(x,ytpy)-f(x,y)dy ~y Qy .

(b)

Dit zijn de partiële differentiequotiënten (part. p-quotiënten) van f(x,y)
naar x en y.
Let op ( jvm) de "kromme d" in tegenstelling tot de "ronde d" voor partiële

~ differentiaalquotiënten gebruikelijk.

af - lim df af - lim df
ax ~xy0 dx ' aY ~~g dy.

Enige vaak gebruikte formules uit de Differentíe-rekening (p-rek.) zijn met
f- f(x) en g- g(x):

~c - 0 (c constant)4x

~ (f t 9) -
~f } ~g

~x ~x ~x

4 (fg) - ~f .g t ft ~g - f.~9 t 4f gt
4x ~x x~~x px px x

Q( f) - ~X g- f
Ox

~;c g t
gx ' g



~ x(n) - nx(n-1)~ n E N~x

In xÓX) zullen we vaak het suffix Ox weglaten. In functies van x wor-
den natuurlijk de differentiequotiënten naar x genomen. Indien anders,
dan wordt dit aangegeven.

x (x (n) ) - (xt~x) (n-1) , n E N.

Kettingregel:
Is y- f(g(x)) een samengestelde (jvm) functie dan is

~x f (g(x) ) - Ó f (g) ~~x'g

Gegeven functie y- f(x) met de inverse functie x- cp(y) dan is

Ox 1
~y - ~

Ox

~



- jvm5 -

I Differentievergelijkingen in het algemeer;.

Met het oog op het komende lijkt het praktisch niet als gebruikelijk diffe-
rentievergelijkingen (~ -verg.) alleen maar uit te drukken m.b.v. y. - y(i),i
i E N0, maar ze ook te schrijven door gebruikmaking van differentiequotiënten
(p-quotiënten). Het is verstandig om ze ook als volgt te redigeren. (jvm)
Def. 1.1
Zij y- y(x), x E R een functie van x.
Een gewone differentievergelijking is een betrekking

F(x,Y~Dy,~2y,....OkY) - 0 k E N

~ ~.a5en x, y en de differentiequotiënten

2 k
AY -~. 42y -~, ..., pky - ~Y van y naar x.px px Qxk

Deze definitie van het p-type is gelijkwaardig met die van het E-type als boven
bedoeld.
(Zie ook: "p-vergelijkingen en operatoren" uit de reeks Ter Discussie, nr.
81.04, maart 1981)

Def. 1.2
Een functie y- y(x) heet een oplossing van differentievergelijking

F(x.Y,DY,---,~kY) - 0 k E N (1.1)

! als na substitutie van y- y(x) deze vergelijking voor alle x E Il~(V) een iden-
titeit wordt. (R(V) is de verzameling waarvoor (1.1) gedefinieerd is).
Def. 1.3
Onder de orde van een differentievergelijking verstaat men het verschil tussen
de hoogste en laagste orde der differentiequotiënten (de nul-de orde 4~~y - y
inbegrepen).

Def. 1.4
De graad van een differentievergelijking is de hoogste macht waarin een der
differentiequotiënten voorkomt.
Def. 1.5
Als van differentievergelijking (1.1) de functie F(x,y,~y,...,~y), k E N een
lineair polynoom is in de ~ly, 0 ~ i ~ k, heet de differentievergelijking
lineair (ev. van de le graad).
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Een lineaire differentievergelijking van de ke orde is dus van de gedaante

~ky } al~k-ly t... t ak-l~y t aky - b k E N

Hierin zijn de coëfficiënten a, en b al dan niet functies van x.i

(1.2)

Is b- 0 dan heet de differentievergelijking homogeen.
Is b~ 0 dan spreekt men van een niet-homogene of volledige differentieverge-
lijking.

Plaast de gewone differentievergelijkingen heeft men ook partiële differentie-
vergelijkingen. Deze komen later aan de orde.
Met deze zullen vooral de gewone differentievergelijkingen met niet-constante
coëfficiënten onze aandacht krijgen.

Voor de gewone differentievergelijkingen met constante coëfficiënten, homogene
zowel als niet homogene, zij verwezen naar het al eerder genoemde "~-vergelij-
kingen en operatoren" uit de reeks Ter Discussie.
Nog een opmerking. (jvm)
In het komende zal bij tijd en wijlen het een en ander tussengevoegd worden
uit de Differentie- en Sommatie-rekening (4- en S-rek.) daar deze beiden tot
op heden nogal stiefmoederlijk bedeeld zijn.

~
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II Gewone differentievergelijkingen van de le orde en de le graad.

Beschouwd zullen worden differentievergelijkingen van de vorm

M t N ~x - U,

waarin M en N functies van x en y zijn.
Deze differentievergelijking zullen we ook in de meer symmetrische vorm schrij-
ven

M4x t N~y - 0.

. I~eiaas is het niet mogelijk hiervan de algemene oplossing te geven.
We moeten er ons toe beperken enige soorten vergelijkingen te beschouwen waar-
bij dít wel mogelijk is, zoals daar zijn
1. exacte differentievergelijkingen,
2. differentievergelijkingen oplosbaar door scheiding van variabelen,
3. homogene differentievergelijkingen,
4. lineaire differentievergelijkingen van de le orde.

Vooraf echter het volgende.
Het is bekend dat y- ex kan gedefinieerd worden als de unieke oplossing van
de differentiaalvergelijking

dy
dx - Y. Y(0) - 1.

We zullen nu in een analoog geval proberen op te lossen de differentieverge-
lijking

Dy
~x - Y, Y(0) - 1.

Zij (jvm) daartoe x- x~ t k~x, xp en Ox E Il2, 0 ~ x~ ~ ~x, k E Z.
Verder schrijven wij y- y(x) - y(x~ t kL~x) - yk.
De differentievergelijking in (2.1) wordt nu

~yk
~x - Yk

of

(2.1)

yk}1 - (itOx)yk - 0.
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Dit is een gewone differentievergelijking van het E-type met constante coëffi-
ciënten met, zoals bekend, de algemene oplossing

yk - c(lt~x)k, c constant.

x-x
Nu is k- ~x~. Daarmee wordt (2.2)

x-x~

Y(x) - c(lt~x)
~x ,

en (jvm) omdat y(0) - 1, is
x~

c - (ltpx)~x

zodat voor (2.3) geschreven kan worden
x

y(x) -(lf~x)~x x E Il2, 4x ~ 0

of
y (x) - e~x (zie P) .

(2.2)

(2.3)

(2.4)

De limieten van (2.1) en (2.4) voor ~x -~ 0 zijn de differentiaalvergelijking

dx - Y, Y (0) - 1

en
xy - e

(2.5)

Dit laatste is de oplossing van (2.5).
Men kan (2.5) (d.i. de differentiaalvergelijking) zien als een bijzonder geval
van differentievergelijking (2.1).
Hiermee hebben gevonden
Stellinq 2.1.
Differentievergelijking ~x - y, y(0) - 1 heeft als enige oplossing

y - eQx (x E Il~) .

Het is niet zo moeilïjk om puntsgewijs een gedeelte van de grafiek van

te tekenen bij gegeven ~x.
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Daartoe beschouwen we eerst (jvm)

y- s~x, x E z~x - N~x.

Met x- k~x, k E N~ kan men ook schrijven

y - (1tOx)k.

y
CG.~IrGY.~ )

~o,~"ox~'~

i~

O~ 1
A ~l r~

~I X Í~{ .
~`

- Yd Y.. - 74 ac -2A ic -CX du.. 2AK 3qx 5~ilx

Fig. 1

F o, (~ . ~~.~j ~l 3

C~o ~ a~x~,

,-~t~X

a,R ( " ~)~i~aX~,
lo~ , .~,~ ~

x.~

Grafiek van y- ex , x(-- Zdx ~x'
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We gaan als volgt te werk. (zie fig. 1)
Teken in (0,1) van de y-as stuk AB - Ox (~x is gegeven) evenwijdig aan de x-as,
dan is tga - ~x (met a- LAOB).
Cirkel om vanuit A stuk AB: C-(O,lt~x).
Trek door C lijn DE evenwijdig aan de x-as, D op OB, E op x- ~x: DC -(lf~x)~x
en E - (~x, lt~x).
Cirkel om vanuit C stuk CD: F-(0, (lt~x)2).
Trek door F lijn GH evenwijdig aan de x-as, G op OB, H op x- 2~x: FG -
(it~x)20x en H - (20x, (lt~x)2).
Cirkel om ....... etc.
Nu voor x E ZOx.
Pas op CE af stuk CL - 1(-0A) dan is tgR - 1}~xl(~ - LCOL)
Trek AM evenwijdig aan de x-as, M op OL: AM - ltax.
Trek uit M een loodlijn op de x-as: U.
Cirkel om vanuit O stuk OU - 1: N 1).lt4x - (0' lf~x
Trek door N li'n P evenwi'di aan de x-as: P o x--~x 1J Q J g p , Q op OL: NQ -

en P - (-~x, 1 (lf~x)2
1tOx)'

Trek uit Q een loodlijn op de x-as: V.
Cirkel om vanuit O stuk OV - 1 . R.
Trek door R lijn ST evenwijdigláán)de x-as: S op x--2~x, T op OL: RT - 1
en S - (-2~x, 1 (1}~x)3

2) etc.
De unten S P(lÁAxEp ,,,, H, K behoren tot de "kromme". Niettegenstaande de gra-
fiek van y- e~x, x E ZOx een puntenverzameling is, hier

{-----, S, P, A, E, H, K, ------}~

zullen we toch spreken over de grafiek van y- e~x als de kromme y- eQx.
Later zal ter s rake komen x gp y- eAx met definitie ebied Vx Ax met x0 ~ 0.

0'x
Het (jvm) is nu eenvoudig af te leiden dat y - c(ifa~x)~x de oplossing van
4y
~x - ay voor alle a E gt.

Zo komen we tot

Def. 2.1
Voor a E]R, a~ 1 is

1

Ea~x - (lfa~x)a~x~

Bx

ea~ -(1ta4xi a~~ ~ E~ x ~ ZQx,

dan is
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en

x
Eá~x - (lfa~x)~x (oplossing van ~X - ay)

Esx - Eax voor s- a.aax a0x

Met Ox -~ 0 is

~~O Ea~x - e' ~x}0 ea[Yx - eax,

ax
1im e - eax, lim ssx - esx.
~xi0 t1x ~x~0 a4x

N.B. Voor ~x ~ 0 en a~ 1 is ea~x ~ e~X ook al hebben ze dezelfde limiet.
Stelling 2.1

. Voor a, s E Il~ is

~ ax ax1. ~x (ea~x) - aea~x'
~x a

~ ax ( E.~x ) -1 ax2. Qx (eQx) - Qx S EQx,
(EaOX)u-1

3. x (Ea4x) - a4~x 'Ea~x (a ~ ~)'
zoals eenvoudig is in te zien. a-1

Voor a t N geeft 2: ~x ( eQX) - EQx E ( eQX)i.
3 geeft als á E N (dus (3 fE Na) : i-0

~ 1 iB a~x
~x (EaOx) - aea~x aEO (Ea~x) .

Def. 2.2
~ De totale differentie van f(x,y) is

~f(x,y) - f(xt4x;yf~y)-f(x,y),

kortweg 4f - f}} - f.xY

Men kan nu schrijven (jvm)

~f(x,y) - f(xf~x,yt0y) - f(xt~x,y) f f(xt4x,y) - f(x,y).

De volgorde wisselend is dus

~f (x~Y) - df (x,Y) ~x t df (xfOx,y)
dx dy Dy

of f
df

~f - áX ~x t dyx py
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df}
ev. ~f - áx ~x t áy ~Y~

zoals gemakkelijk is na te gaan.

- Exacte differentievergelijkingen.
De uitdrukking y~x f x0y is een totale differentie. De differentieverge-
lijking

y~x f x~y - 0

noemt men een exacte differentievergelijking.
Def. 2.3
Een differentievergelijking heet exact als (jvm) het le lid van de op nul her-
leide vergelijking een totale differentie is.
Stelling 2.2
Opdat differentievergelijking

M~x f Ndy - 0

exact is, is het nodig en voldoende dat

dM dNx
sy - dX

Bewijs: Stel M~x t N~y is een totale differentie, zeg - ~f, dan is

df}
M- SX en N- d x

Y
of

dus
M- sX en Nx - áy,

dM d2f d~f dNx
dy - dydx - dxdy - dx '

De voorwaarde is nodig. (j~)
Zij omgekeerd dM - dNx.

dy dx
Stel F is een functie van x en y zó, dat voor y is constant geldt áF - M, (a)

dan is d2F d2F SM dNx
dxdy - dy dx - dy -

Het le en 4e lid geeft
dx

dx (Nx - áy) - 0,
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(b)

Zi~ nu f- F t~(y) met ~(y) - ~~yy), dan is áy - áv f~(y) - Nx met (b), dus

dus Nx - Sy is constant t.o.v. x, zeg -~(y).

Verder is Sx - dx - M met (a), zodat M~x t N~y - aX ~x f S ~y - 4f, een to-
Y

tale differentie.
De voorwaarde is ook voldoende.
Voorbeeld 2.1.

x - N. f
dy df SF 8f Sfx

Sf

y4x t x4y - 0.

SN-
M- y, N - x dus áM - 1- dXx. De vergelijking is exact (jvm):

Y

~ ( (x-~x) y) -- 0

Oplossing: (x-~x)y - c c constant.
Voorbeeld 2.2.

~y y~x - 0.
xf~x - (x}~x ) ( 2 )

M - - y 1 dM
(xf4x)(2)~

N - xtOx dus Sy - -

xf~x
.~y t y0(X) - 0

~ (y) - 0
x

Oplossing: y - c.x

1 SNx
. Exact.

(xtOx) (2) - dx

- Scheiding van variabelen.
Kan men een gegeven differentievergelijking schrijven in de vorm

f(x)~x t g(y)py - 0

dan heet dit de variabelen scheiden.
Voorbeeld 2.3.

~ - x(2)y(3)
px

Scheiding van variabelen geeft

x(2)4x - -~ - 0
Y
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p((3x(3) ) T ( 1 (2) )) - 0
2 (Y-pY)

Oplossing: lx(3) t 1 - c.
3 2 (y-py) (2)

- Homogene differentievergelijkingen.
Def. 2.4.
Een differentievergelijking van de le orde heet homogeen als ze geschreven
kan worden in de gedaante

pX - f (X) .

Met de substitutie y- vx wordt f(y) - f(v), een functie van v alleen.x
Voorbeeld 2.4. 2 2
Vergelijking ~- x}2 is homogeen.

2x
Substitueer y - vx:

v t (xtpx) Ov - lfv2
px 2 '

Voorbeeld 2.5.
Vergelijking ~X - 3xX2y is ook homogeen.
Met y - vx:

v t(xtpx) ~X - 3 t 2v

(x}px) ~X - v f 3.

Blijkbaar geldt voor homogene differentievergelijkingen, zoals te zien is aan
de voorbeelden 2.4 en 2.5 en zoals gemakkelijk te bewijzen is, dat steeds
scheiding van variabelen kan worden toegepast.
Stelling 2.3
Elke homogene differentievergelijking van de le orde kan worden opgelost door
scheiding van variabelen.

Lossen we voorbeeld 2.5 verder op.
(2.4 moet nog even worden uitgesteld) (j~)

Vergelijking ~X - 3~ werd m.b.v. y- vx

(XtpX) pX - Vt3.
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Met v t 3- V en x t ~x - X:

~V
X QX - V

met oplossing V - cX
dus vf3 - c(xf~x)

en y t3 - c (xfOx) .
x

De oplossing is dus 3xty - c(xf4x)~2).

- Vergelijkingen die te herleiden zijn tot homogene differentievergelijkingen.
Dit zijn vergelijkingen van de vorm

4y - ax t by f c
~x - px t qy t r.

(a, b, c, p, q en r constanten)

Voorbeeld 2.6.
Vergelijking ~X --4x X-iy t 2 is niet homogeen
Los op het stelsel

4x t 2y t 2- 0

x- 1- 0 ~ x - 1, y- 1.

e4et behulp van de transformatie

x- X t 1, Y- Y f 1

~ wordt de gegeven vergelijking

~Y -4Xt2Y
~X - X ~

die wel homogeen is.
Voorbeeld 2.7.
Het vorige voorbeeld (jvm) lukte goed omdat het stelsel vergelijkingen oplos-
baar was. ~

~y - y-xf 1Bij ~x - y-xf5
gaat dit niet op.
Stel echter y-x - z dan is

4z zf 1
1 } ~x - zt5
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en ~z -4
~X - ZfS ~

Scheiding van variabelen geeft

(zt5)~z - -4~x
} (zt5) (2) t4x - c

} (y-xt5) (y-x-~ (y-x) t5) f4x - c

zodat (y-xt5) ( (y-Dy)- (x-~x) f5) f8x - a

(met 2c - a).
- Lineaire differentievergelijkingen van de le orde.

Dit zijn vergelijkingen van de gedaante

waarin P en Q functies zijn van x(en niet van y).
Een eenvoudig voorbeeld is (jvm)

~X f X . y - (x-~x) (2) .

Vermenigvuldig beide leden met x:

x ~y t y- x(3)
~x

dus

(2.6)

~ ( (x-Ox)y) - x(3)

zodat de oplossing luidt (x-4x)y -~x(4) t c.

De factor x, waarmee vermenigvuldigd werd, zullen we een sommerende factor
noemen.
Trachten wij nu in het algemeen een sommerende factor te vinden.
Stel deze is u- y(x). Vermenigvuldig beide leden van (2.6) met U:

UÓx t uPY - UQ.

Indien het eerste lid het differentiequotiënt wil zijn van een product, zal
dit moeten zijn van u-y. Stel dusx

~Ó } uPy - ~x (uxy) - y ~x } u ~x (2.7)

In het 2e lid van (2.7) werd uxy geschreven i.v.m. formule
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f t p9px(fg) - ~x'g t fx'px

Vergelijk nu in (2.7) het le en 3e lid, dan is (jvm)

of
u~ - y

pux
px

1 pux
u Qx - P.

Omdat het in de praktijk handiger blijkt te zijn, schrijven we

u 1
- - 1-Ppx'
Ux

Een u- u(x) die hieraan voldoet is een sommerende factor van (2.6).
1In bovenstaand voorbeeld was P--x'

Met (2.8) is

u 1 x
- 1 - pX - x-px'

ux x
Hieraan wordt inderdaad voldaan door u- x.
Men kan dit resultaat nog enigszins algemener maken.
Zij vergelijking (2.6) nu

P pX t QY - R~

waarin P- P(x), Q- Q(x) en R- R(x) functies van x zijn.
~ Is u- u(x) weer een sommerende factor, dan is nu

u 1

Of indien de differentievergelijking gegeven is in de vorm

Pykt1 - Qyk - R

(2.8)

(2.9)

(2.10)

(E-type) (2.11)

met P- P(k) , Q- Q(k) en R- R(k) , is
een sommerende factor U- u(k) nu zó, dat

u Puk - Q, (2.12)

immers schrijf voor (2.11):
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of
P(Yktl - yk) t (P-Q)yk - R

P ~k } (P-Q)yk - R
4y

dan is met (2.10):

of

u 1
uk - i - PPQ 4k

u- P want ~k - 1.

~k Q

k'~N 0

met ~k - 1

Stelling 2.4.
Differentievergelijking P ~X t Qy - R met P, Q en R al dan niet functies van
x heeft een sommerende factor u- u(x) zó, dat

u 1

uX - 1 - P ~x

Is de vergelijking van het E-type: Pyk}1 - Qyk - R, k met P, Q en R al

dan niet functies van k, dan voldoet een sommerende factor u- u(k) aan (j~)

u P
uk Q

Is nu u gevonden dan geeft vermenigvuldiging

van ~ f Py - Q met u uóXfuP-uQ

zodat ~x(uxY) - uQ (blz. ].6 (2.6))

van Y ~x t Qy - R met u

van Pykt 1- Qyk - R met u

~ Q R
u ~x } u~P~y - u~P
zodat pX(u xy) - uP (blz. 17 (2.9))

~yk P-Q uR

u pk } u~ p yk - P

zodat ~k (ukyk) - P(blz. 17 (2. 11 ))

met ~k - 1
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III Berekening van sommerende factoren.

In (P) zagen wij
x(n) ,- x(x-px) ----- (x-(n-1)px)

Deze definitie wordt enigszins uitgebreid.
Def. 3.1.
Voor willekeurige functies fk - f(k), k E N~ is

. Nog algemener
Def. 3.2.

Voor willekeurige functies fk - f(k), k E N~ en pk ~ 0 is

t~fet f(x) - x, k- x, pk - px vindt men x~X) - x(x-px) ------.

f~k)(k) - 1.

Hoe kan men nu een sommerende factor u vinden?
Voor welke k L N~ heeft het gevonden resultaat dan zin?
Gaan we uit van de differentievergelijking

PYk}1 - QYk - R

(3.1a)

(3.1b)

(3.2)

met P- P(k), Q- Q(k), R- R(k), k ~ N~, met sommerende factor U- u(k) zó,
dat

(m)fk - fkfkflfk-2 ----- fk-mfl

f (0) - 1 .k

f~k) (k) - f(k) f(k-pk) ----- f(k- (m-1) pk) k, m ~ N k~ m

u Puk - Q.

Schrijven we (jvm) voor (3.1a) (en mutatis mutandis voor (3.1b)):

of

(~)
fk - fkfk-lfk-2~.. ad inf .

fk - TT fk-i - TT f(k-i) - f(~) (k) .
i-0 i-0

(~)

k, m t N k~ m

(3.3)

(3.3) wordt nu (voorlopig nog heel formeel):
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U- P- P(k)P(k-1)P(k-2)..... X Q(k-1)Q(k-2)..... - P(~)(k) X Q(~)(k-1).
uk Q P(k-1)P(k-2)..... Q(k)Q(k-1)Q(k-2)..... - P(~)(k-1) Q(~)(k)

(3.4)
Voor P(en zo ook voor Q) schreven we dus

P - P (~) (k)

P (~) (k-1)
k E N.

We zullen deze wijze van doen voortaan noemen: P voortzetten.

Men kan nu het volgende opmerken.
1. In (3.4) kan men in principe teller en noemer onbeperkt voortzetten.
2. P voortzetten (en dus ook Q) betekent: elke factor van P voortzetten.
3. Mogelijk verschijnen zodoende (P en Q voortzettend) nullen in de teller en

dan ook in de noemer van (3.4) en~of omgekeerd. Hierdoor (jvm) wordt u
onbepaald (van de gedaante ~). Uk

4. Afgezien van het eventueel verschijnen van nullen kan men het voortzetten
van elke factor in teller en noemer op ieder gewenst moment afbreken.

Wat nu is de bijdrage van elke factor uit teller en noemer van (3.3) aan u?
We gaan enige mogelijkheden na.
A Een factor aktb, a, b E Il2, a~ 0, k E N.

Schrijf voor voldoend grote k(hoe groot blijkt later):

ak t b - (aktb)(a(k-1)-b).....
(a(k-1)tb).....

We maken nu de volgende afspraak:
Zet aktb als a~ 0 zo lang voort als de factoren in teller en noemer positief
blijven. Is a ~ 0 schrijf dan eerst

akfb - -(a'ktb'), a' - -a ~ 0, b' - -b

en handel vervolgens als voor a~ 0.

Schrijf nu voor a~ 0 en m ~ NO

(akfb) (k-m)
aktb - - (aktb)(a(k-1)fb),..., (a(mtl)fb)

(k-m-1) (a(k-1)Tb),..., (a(mfl)tb)
(a(k-1)tb)

De laatste factor in teller en noemer is a(mtl)tb. Dit is gelijk aan
a(k-(k-m-1)~b in de teller en



- jvm21 -

a((k-1) -(k-m-2)) f b in de noemer.
Volgens de afspraak dient te gelden:
k-m is de maximale waarde uit N~ waarvoor a(mfl)Tb ~ 0 is.
Bij zekere k is dan m de minimale waarde uit N~ waarvoor a(mtl)yb ~ 0 is.
Onderscheid als a, -- á(nulpunt van aktb):

q, ~ 0 en q, ~ 0

Zij eerst a~ 0 met a~N,,.

a~.tb is voor a S 0 een stijgende functie van Q.

In (aktb) ( R) , Q~ N~ geldt nu: neemt k
toe dan stijgt het aantal factoren.
Neemt het aantal factoren toe dan daalt

c`~ ~ de laatste factor in waarde(a ~ 0).
U.~ f

La~ {,
~ ~

In (akfb)(k-m) zal bij zekere k als m
toeneemt de waarde van de laatste factor
stijgen.
Neemt voor zekere k nu m af dan daalt de
waarde van de laatste factor. In k-m moet
voor zekere k het getal m E: N~ zolang af-
nemen als a(mtl)fb ~ 0 is. Dit is tot
m-[a] t 1(immers als a~ 0 en niet ge-
heel is, is [a] ~ a en [a] t 1~ a).
Zie (jvm) hiertoe ook figuur 2.
Zij nu a ~ 0 met a~ N~.
Wel is nu aa f b- 0. Dit is echter geen
bezwaar. Immers voor alle k:: N is k(k)-k!
Zij nu per definitie 0(~) - 0! dan is

0(~) - 1 en dit is ~ 0: dus m- a.
Als a ~ 0 is, wisselt akfb voor geen enkele k E: N~ van teken, dan is m- 0.

Voor a ~ 0:

.- ~ tf r
a~.

~

riguur 2.

akfb - (-1) (a'kfb' ) (k-m)

E- -~-~-.-

(a(k-1)tb')(k-m-1)
met a' ~ 0. (a' - -a, b' - -b)

We kunnen dan weer verder zoals we zojuist gezien hebben.
Betreffende de factor -1: zie C.
Dus voor a~ 0 is

(akfb) (k-m)
akfb -

(a(k-1)tb)(k-m-1)
k, m E N~, m ~ k.



- jvm22 -

Als a-- á het nulpunt is van aktb, dan geldt voor m~ N~:
1. a~ 0 en niet geheel: m-[a] f 1
2, a~ 0 en geheel : m- a

3. a ~ 0
Voorbeeld 3.1.

5 0 (k-2)
Schrijf Sk-6 -(Sk-6) voor alle k~

Factor 5k-6: a- 6 Q N, dus m- 2.

(jvm)
(5k-11) (k-3)

Factor k-6: a- 6 E Np dus m- 6.
(k-6) ( k-6 )

Schrijf k-6 - voor alle k~ 7.

. m - 0.

2 (k-7)
Factor 3kt2: a-- 3 ~ 0 dus m- 0.

Schrijf 3kf2 -(3kf2)(k) voor alle k~ 1.
(3k-1)(k-1) -

B Een factor ak2tbkfc, a, b, c E II2, b2-4ac ~ 0.
Bovenstaande afspraak is overbodig daar ak2tbktc niet van teken wisselt.
Als a ~ 0:

ak2tbktc - (ak2tbkfc)(k)
(a(k-1)2tb(k-1)fc)(k-1)

Als a ~ 0:

ak2tbkfc - (-1) (a'k2tb'kfc')(k)

k E N.

kEN
(a'(k-1)2fb'(k-1)Tc')(k-1)

a' - -a ~ 0, b' - -b, c' - -c.

Voor-factor -1: zie C.

C Een factor a E Ilt, a~ 0(dus ook a--1 als bedoeld in A en B)
Schrijf a- k-1 voor alle k E N.

a

D Een factor ak, a E~, a~ 0.

k ak.ak-l.ak-2 ... a a~(k}1)(2)Schrijf a - k-1 k-2 -~k(2) voor alle k E N.
a .a ... a a

Voor u vindt men nu:
u is het produkt der bijdragen van de afzonderlijke factoren van Q voor die
uk k C N waarvoor geldt:
k-1 ~ a, waarin a het grootste niet-negatíeve nulpunt van P en Q is.
k-1 ~ 0, als P en Q enkel negatieve en~of complexe nulpunten hebben.
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Voorbeeld 3.2.
Vergelijking (k2ti)Yktl - (4k2-9)yk - 0
u k2ti
- - (2k-3)(2kt3)uk

2 (k)
Nu is k2t1 - (k tl) k~ 1.

((k-1)2t1)(k-1) -
(k-2)

2k-3 -(~k-3) k a- 3, dus m- 2, k~ 3
(2k-5)

2kt3 - (2kt3)(k) a ~ 0, k~ 1
(2kt1)(k-1) -

dan is (jvm)

dus

en

zodat

2 (k) (k-3) (k-1)u (k tl) (2k-5) (2kt1)
uk - (2k-3)(k-2)(2kt3)(k) x - (k2-2kt2)(k-1)

u-

c (zie blz. 18)

- c (k-i) voor alle k~ 3.
yk (k2-2kt2) -

(k2t1)(k)
(2k-3)

(k-2 ) (2kt3 ) (k)

- (k2-2kt2)(k-1)
ukyk - (k-3) (k-1) yk -(2k-5) (2kf1)

(2k-5) (k-3) (2kt1) (k-1)

Voorbeeld 3.3.QY
Los op (k~tl) ~k t(4~2t1)yk - 0 Ok - 1
of (k tl)Yktl t 3k yk - 0

uk -3k ((k-1) tl) ~ " k'--' (-3)

2 2 (k) (k-1) 2 k-1u k tl (k ti) (k-1) (-3)- ~- ~ „-,,X{ ,.. } x .

aus is u - (k2tt1(k)
(k! ) 2 (-3) k

De oplossing luidt dus

((k-1)!)2 k-1yk - c (k2-2kt2)(k-1).(-3)

Voorbeeld 3.4.

~y n
~X - X - Y -

0

voor alle k ~ 1.
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u 1 x (xt (n-1 ) 4x) (n)

uX - 1 f X ~x - xinOx -(xtn~x) (n)

dus u - - 1
(xtn~x)(n)

en de oplossing is y(x) - c(xt(n-1)~x)(n).
Dit voorbeeld kan ook opgelost worden m.b.v. homogene vergelijkingen.
Voorbeeld 3.5.

4Q - 3y - 0 ( constante coëfficiënten).
ti- ~ l~

u .1

ux - 1 f 4~x

~'x

Oplossing y(x) - c e~QX-~x) ,

ev. y (x) - c e~~x.

Telkens blijkt weer dat, waar de limieten bestaan (en ook zin hebben), voor
~x -~ 0 de resultaten van c1e overeenkomstige problemen over differentiaalver-
gelijkingen te voorschijn komen.
Bijvoorbeeld:
Op blz. 16 voldoet de sommerende factor u van de differentievergelijking (jvm)

aan
1 ~ux - P.u ~x

(1 t 4~x) ~x

NVoor ~x -; 0 levert (a) als lim P- P en lim Q- Q
~x-.0 ~x-~0

dy

en (b)
dx } Py - Q

1 au - P
u dx

(a)

(c)

(d)

Volgens (d) is u- efPdx en dit is inderdaad de integrerende factor van dif-

(1 f 40x)~x

1 1
-x-

(1 f 4~x)~x E~x

~) Formule blz. 17 (3) heeft geen zin want voor Ox -. 0 geeft deze 1- 1.
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ferentiaalvergelijking (c).
Steeds weer blijkt de theorie van de Differentiaalvergelijkingen een bijzonder
geval te zijn van die der Differentievergelijkingen.
In Voorbeeld 3.6 is voor ~x -~ 0 de differentiaalvergelijking (j~~
4 áX - 3y - 0 en de oplossing y- ce~x.

~
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