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Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι
Ασκήσεις - 19/10/2017

Ακριβείς Διαφορικές Εξισώσεις-Ολοκληρωτικοί Παράγοντες

Η πρώτης τάξης διαφορική εξίσωση

M(x, y) +N(x, y)y′ = 0

ή ισοδύναμα, γραμμένη στην μορφή

M(x, y)dx+N(x, y)dy = 0,

καλείται ακριβής σε κάποιο χωρίο Ω του x y επιπέδου, αν υπάρχει ψ(x, y) ∈
C1(Ω), δηλ. μια συνεχής συνάρτηση ψ(x, y), με συνεχείς μερικές παραγώγους
πρώτης τάξης, η οποία ικανοποιεί τις σχέσεις

Μια τέτοια συνάρτηση ψ(x, y) λέγεται
συνάρτηση δυναμικού για το διανυσματικό
πεδίο v⃗ =

(
M(x, y), N(x, y)

)
και

οι σχέσεις αριστερά παίρνουν την
διανυσματική μορφή v⃗ = ∇ψ.

∂ψ(x, y)

∂x
=M(x, y),

∂ψ(x, y)

∂y
= N(x, y), (x, y) ∈ Ω.

Κάθε διαφορίσιμη συνάρτηση y = y(x) αποτελεί λύση μιας ακριβούς
διαφορικής εξίσωσης αν και μόνον αν ικανοποιεί την συνθήκη

ψ(x, y) = c, c ∈ R.

Αυτό συμβαίνει γιατί, αφού η διαφορική εξίσωση είναι ακριβής, μπορεί να
ξαναγραφεί στην μορφή

∂ψ(x, y)

∂x
+
∂ψ(x, y)

∂y
y′ = 0

ή ισοδύναμα στην μορφή

d

dx
ψ(x, y(x)) = 0.

Μια ικανή κι αναγκαία συνθήκη που μας εξασφαλίζει αν μια διαφορική
εξίσωση είναι ακριβής είναι η εξής:

Έστω ότι οι συναρτήσειςM(x, y) και N(x, y) είναι C1 στο απλά συνεκτικό 1 1 Δηλαδή ένα υποσύνολο του R2 που δεν
έχει “τρύπες”.χωρίο Ω του x y επιπέδου. Τότε, η διαφορική εξίσωσηM(x, y) + N(x, y)y′ = 0

είναι ακριβής (στο Ω), αν και μόνο αν

∂M(x, y)

∂y
=
∂N(x, y)

∂x
, (x, y) ∈ Ω.

απλά συνεκτικό όχι απλά συνεκτικά
χωρίο χωρίαΤο θεώρημα αυτό αναφέρεται ως λήμμα του Poincaré στον R2 και γενικεύεται

κατάλληλα στον Rn.
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Άσκηση 1. Να εξεταστεί αν η εξίσωση

(yexy cos 2x− 2exy sin 2x+ 2x)dx+ (xexy cos 2x− 3)dy = 0

είναι ακριβής. Στην περίπτωση που είναι, να βρεθεί η (γενική) λύση της.

Λύση.
Η εξίσωση είναι στην μορφήM(x, y)dx + N(x, y)dy = 0, μεM(x, y) =

yexy cos 2x − 2exy sin 2x + 2x και N(x, y) = xexy cos 2x − 3, οι οποίες
προφανώς είναι C1 σε ολόκληρο το R2. Για να είναι λοιπόν η ΣΔΕ ακριβής,
αρκεί και πρέπει να ισχύει ότιMy(x, y) = Nx(x, y) για κάθε (x, y) ∈
R2. Έχουμε ότι

My(x, y) = exy cos 2x+ yxexy cos 2x− 2xexy sin 2x

και
Nx(x, y) = exy cos 2x+ xyexy cos 2x− 2xexy sin 2x.

Οπότε, πράγματι,My(x, y) = Nx(x, y), (x, y) ∈ R2 και επομένως η εξίσωση
είναι ακριβής. Σύμφωνα με τον ορισμό λοιπόν, υπάρχει μια C1 συνάρτηση
ψ(x, y), τέτοια που ψx(x, y) = M και ψy(x, y) = N , για κάθε (x, y) ∈ R2,
δηλαδή

ψx(x, y) = yexy cos 2x− 2exy sin 2x+ 2x (1.1)
ψy(x, y) = xexy cos 2x− 3 (1.2)

Ολοκληρώνοντας την εξίσωση (1.2) ως προς την μεταβλητή y, βρίσκουμε
ότι

ψ(x, y) = exy cos 2x− 3y + f(x),

όπου f(x) τυχαία διαφορίσιμη συνάρτηση. Παραγωγίζοντας τώρα την
συνάρτηση ψ ως προς την μεταβλητή x έπεται ότι ψx(x, y) = yexy cos 2x −
2exy sin 2x+ f ′(x). Καθώς όμως η συνάρτηση ψ πρέπει να ικανοποιεί και την
εξίσωση (1.1) του παραπάνω συστήματος, βλέπουμε ότι πρέπει να είναι

yexy cos 2x− 2exy sin 2x+ 2x = yexy cos 2x− 2exy sin 2x+ f ′(x),

δηλαδή πρέπει f ′(x) = 2x, από όπου έπεται τελικά ότι f(x) = x2 + C, C ∈
R. Χωρίς βλάβη της γενικότητας, μπορούμε να επιλέξουμε C = 0. Έτσι
λοιπόν, ψ(x, y) = exy cos 2x − 3y + x2 και συνεπώς η λύση της διαφορικής
εξίσωσης δίνεται, σε πεπλεγμένη μορφή, από την σχέση

exy cos 2x− 3y + x2 = c, c ∈ R.

Παρατήρηση. Επιλέξαμε να ολοκληρώσουμε την εξίσωση (1.2) γιατί οι
πράξεις ήταν ευκολότερες από αυτές που θα είχαμε αν η αφετηρία μας ήταν η
εξίσωση (1.1).
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Άσκηση 2. Να λυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

(2x− y)dx+ (2y − x)dy = 0, y(1) = 3

και να καθοριστεί το σύνολο ισχύος της λύσης.
Λύση.

ΘέτονταςM(x, y) = 2x− y και N(x, y) = 2y − x, εύκολα βλέπουμε ότι οι
συναρτήσεις αυτές είναι C1 σε όλο το R2 και ότιMy(x, y) = −1 = Nx(x, y),
για κάθε (x, y) ∈ R2. Άρα, η διαφορική εξίσωση είναι ακριβής (στο R2), οπότε
υπάρχει μια C1 συνάρτηση ψ(x, y), ώστε

ψx(x, y) = 2x− y (2.1)
ψy(x, y) = 2y − x (2.2)

για κάθε (x, y) ∈ R2.
Ολοκληρώνοντας την εξίσωση (2.1) ως προς την μεταβλητή x, αμέσως

έπεται ότι
ψ(x, y) = x2 − yx+ g(y)

όπου g(y) τυχαία διαφορίσιμη συνάρτηση. Επομένως ψy(x, y) = −x +

g′(y). Αλλά, από την εξίσωση (2.2) έχουμε επίσης ότι, ψy(x, y) = 2y − x. Θα
πρέπει λοιπόν 2y − x = −x + g′(y), δηλαδή g′(y) = 2y και άρα g(y) = y2.
Έχουμε λοιπόν ότι ψ(x, y) = x2 − yx + y2, και άρα η γενική λύση της

Από όλες τις συναρτήσεις g(y) = y2 + C
με C πραγματική σταθερή, επιλέξαμε
χωρίς βλάβη της γενικότητας αυτή με
C = 0, αφού η σταθερή ολοκλήρωσης θα
εισέλθει στο τέλος όταν θεωρήσουμε την
συνάρτηση δυναμικού ψ(x, y) = c.

διαφορικής εξίσωσης δίνεται από την σχέση

x2 − yx+ y2 = c, c ∈ R.

Για την τιμή του x ίση με 1 στην τελευταία σχέση, λόγω της αρχικής τιμής
y(1) = 3, έπεται ότι

c =1− 3 + 32= 7.

Συνεπώς, η λύση του π.α.τ. περιγράφεται απο την σχέση

x2 − yx+ y2 = 7, (x, y) ∈ R2.

Η σχέση αυτή μπορεί να γραφεί ισοδύναμα ως y2 − 2y x
2 + x2

4 = 7 − 3x2

4 ή
ισοδύναμα και ως (

y − x

2

)2
=

28− 3x2

4
.

Αμέσως λοιπόν, βλέπουμε ότι θα πρέπει 28 − 3x2 ≥ 0 ή αλλιώς ότι |x| ≤√
28/3. Καταλήγουμε λοιπόν ότι η λύση y(x) του προβλήματος αρχικών

τιμών ισχύει για x στο διάστημα [−
√

28/3,
√
28/3], και μάλιστα λύνοντας

την παραπάνω σχέση ως προς y, ότι

y(x) =
x

2
+

√
28− 3x2

2
.

(γιατί επιλέξαμε τον + κλάδο;)
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Άσκηση 3. Να βρεθεί η τιμή του b ∈ R για την οποία η διαφορική εξίσωση

(xy2 + bx2y)dx+ (x+ y)x2dy = 0

είναι ακριβής, και έπειτα να λυθεί η εξίσωση χρησιμοποιώντας αυτήν την
τιμή του b.
Λύση.

ΈστωM(x, y) = xy2 + bx2y και N(x, y) = (x + y)x2. Εύκολα βλέπουμε
ότι οι συναρτήσειςM και N είναι C1, για κάθε (x, y) ∈ R2 και

My(x, y) = 2xy + bx2, Nx(x, y) = 3x2 + 2yx.

Η εξίσωση, λοιπόν, είναι ακριβής αν και μόνον ανMy(x, y) = Nx(x, y)

δηλαδή ανν 2xy + bx2 = 3x2 + 2yx ή ισοδύναμα bx2 = 3x2. Αφού η εξίσωση
αυτή θα πρέπει να ισχύει για κάθε πραγματικό αριθμό x, συμπεραίνουμε ότι
b = 3. Άρα, η εξίσωση είναι ακριβής αν και μόνον αν b = 3. Υπάρχει, λοιπόν,
μια C1 συνάρτηση ψ(x, y), σε όλο το R2, ώστε

ψx(x, y) = xy2 + 3x2y (3.1)
ψy(x, y) = (x+ y)x2 (3.2)

Από την εξίσωση (3.1), ολοκληρώνοντας ως προς x, έπεται ότι

ψ(x, y) =
x2

2
y2 + x3y + g(y)

όπου g(y) τυχαία διαφορίσιμη συνάρτηση. Τότε όμως, ψy(x, y) = x2y + x3 +

g′(y), ή λόγω της (3.2), (x + y)x2 = x2y + x3 + g′(y) και έτσι συμπεραίνουμε
ότι g′(y) = 0 ή αλλίως ότι η συνάρτση g(y) είναι σταθερή. Επιλέγοντας
την μηδενική συνάρτηση, δίχως να χαλάμε την γενικότητα, βρίσκουμε ότι
ψ(x, y) = x2

2 y
2 + x3y, καταλήγοντας έτσι στο συμπέρασμα ότι η (γενική)

λύση της (ακριβούς για b = 3) ΣΔΕ, δίνεται έμμεσα απο την σχέση

x2y2 + 2x3y = c, c ∈ R.
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Ας υποθέσουμε τώρα ότι η διαφορική εξίσωση

M(x, y) +N(x, y)y′ = 0 (A.1)

δεν είναι ακριβής, αλλά μπορούμε να βρούμε μια συνάρτηση µ(x, y), όχι
ταυτοτικά μηδέν, τέτοια ώστε η εξίσωση

µ(x, y)M(x, y) + µ(x, y)N(x, y)y′ = 0 (A.2)

να είναι ακριβής, σε κάποιο απλά συνεκτικό χωρίο του R2. Η συνάρτηση

Όταν πολλαπλασιάζουμε μια δοσμένη
ΣΔΕ με μια συνάρτηση µ(x, y),
προσέχουμε να μην εισάγουμε “τρύπες”
στο χωρίο Ω που ορίζεται η αρχική ΣΔΕ.

µ(x, y) με την παραπάνω ιδιότητα καλείται ολοκληρωτικός παράγοντας 2 ή 2 στην καθαρεύουσα: ολοκληρώνων
παράγων.πολλαπλασιαστής (του) Euler για την (μη-ακριβή) διαφορική εξίσωση (A.1).

Παρατηρούμε ότι οι λύσεις της εξίσωσης (A.2), θα είναι λύσεις και της
αρχικής εξίσωσης, (A.1) καθώς οι δύο εξισώσεις αυτές είναι ισοδύναμες,
αφού η (A.2) δεν είναι παρά η ίδια η (A.1) πολλαπλασιασμένη με την μη-
μηδενική συνάρτηση µ. Αν λοιπόν, μπορούμε να βρούμε κάποιο ολοκληρωτικό
παράγοντα, μπορούμε να λύσουμε και την διαφορική εξίσωση (A.2), και
συνεπώς και την (A.1).

Γνωρίζουμε ότι η εξίσωση (A.2) θα είναι ακριβής, αν και μόνον αν

∂

∂y
(µ(x, y)M(x, y)) =

∂

∂x
(µ(x, y)N(x, y))

για κάθε (x, y) σε κάποιο απλά συνεκτικό χωρίο Ω του R2 ή ισοδύναμα ανν

N(x, y)
∂µ(x, y)

∂x
−M(x, y)

∂µ(x, y)

∂y
=

(
∂M(x, y)

∂y
− ∂N(x, y)

∂x

)
µ(x, y)

για (x, y) στο Ω. Βλέπουμε λοιπόν ότι, μια συνάρτηση µ(x, y) αποτελεί
ολοκληρωτικό παράγοντα της εξίσωσης (A.1) αν και μόνον αν ικανοποιεί
την εξίσωση

Nµx −Mµy = (My −Nx)µ, (x, y) ∈ Ω. (A.3)

Η εξίσωση (A.3) είναι μια μερική διαφορική εξίσωση για την άγνωστη
συνάρτηση µ(x, y). Συνεπώς η λύση της αποτελεί ένα πρόβλημα αν όχι
πιο δύσκολο, της ίδιας τουλάχιστον δυσκολίας με το αρχικό μας πρόβλημα,
δηλαδή της επίλυσης της ΣΔΕ (A.1). Συνεπώς, από πρακτική άποψη, η επίλυση
μιας μη-ακριβούς διαφορικής εξίσωσεις μέσω εύρεσης ολοκληρωτικού παράγοντα
δεν έχει νόημα, παρά μόνο στην περίπτωση που οι συναρτήσειςM(x, y) και
N(x, y) είναι τέτοιες ώστε μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε ειδικές λύσεις
της εξίσωσης (A.3). Ο λόγος είναι ότι, για την κατασκευή ενός ολοκληρωτικού
παράγοντα δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την γενική λύση της εξίσωσης
(A.3). Μια ειδική (μη-μηδενική) λύση της είναι αυτό που χρειαζόμαστε.

Μία από τις πιο συνήθεις ειδικές μορφές ολοκληρωτικού παράγοντα είναι
της μορφής µ(x, y) = f(x), δηλαδή η συνάρτηση µ να είναι μόνο συνάρτηση
του x. Τότε, η εξίσωση (A.3) παίρνει την μορφή

Nf ′(x) = (My −Nx)f(x)

ή, επειδή η συνάρτηση f(x) είναι μη-μηδενική,

f ′(x)

f(x)
=
My −Nx

N
. (A.4)
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Όμως, το αριστερό μέλος της παραπάνω εξίσωσης είναι συνάρτηση μόνο
του x. Θα πρέπει, λοιπόν, το ίδιο να ισχύει και για το δεξί. Αν, λοιπόν, οι
συναρτήσειςM(x, y) και N(x, y) είναι τέτοιες που, ο λόγος (My − Nx)/N

είναι ανεξάρτητος από την μεταβλητή y, τότε η εξίσωση (A.4) έχει νόημα και
μετατρέπεται στην γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης

f ′(x) =
My −Nx

N
f(x)

η οποία λύνεται αμέσως για να δώσει ότι

f(x) = c exp
(∫

My −Nx

N
dx

)
όπου c τυχαίος πραγματικός αριθμός. Συνοψίζοντας λοιπόν, έχουμε ότι:

Άν οι συναρτήσειςM(x, y) και N(x, y) είναι τέτοιες ώστε, η συνάρτηση
(My − Nx)/N είναι ανεξάρτητη από την μεταβλητή y, η (μη-ακριβής)
διαφορική εξίσωση

M(x, y) +N(x, y)y′ = 0

επιδέχεται ολοκληρωτικό παράγοντα της μορφής µ = µ(x) που δίνεται απο
την σχέση

µ(x) = exp
(∫

My −Nx

N
dx

)
.

Άσκηση 4. Να βρεθεί ένας ολοκληρωτικός παράγοντας για την διαφορική
εξίσωση

3xy + y2 + (x2 + xy)y′ = 0

και στη συνεχεία να λυθεί.
Λύση.

Παρατηρούμε ότι η εξίσωση είναι στην μορφήM(x, y) + N(x, y)y′ = 0,
όπουM(x, y) = 3xy + y2 και N(x, y) = x2 + xy. Οι συναρτήσεις αυτές
ανήκουν στην κλάση C1(R2) και ισχύει

My(x, y) = 3x+ 2y, Nx(x, y) = 2x+ y.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότιMy ̸= Nx και άρα η εξίσωση δεν είναι ακριβής. Όμως,
υπολογίζοντας την ποσότητα (My −Nx)/N έχουμε ότι

My(x, y)−Nx(x, y)

N(x, y)
=

3x+ 2y − 2x− y

x2 + xy
=

x+ y

x(x+ y)
=

1

x
,

δηλαδή η συνάρτηση (My − Nx)/N είναι ανεξάρτητη από την μεταβλητή
y. Συνεπώς, η εξίσωση δέχεται ολοκληρωτικό παράγοντα µ που είναι συνάρτηση
μόνο του x και δίνεται απο την σχέση

µ(x) = exp
(∫

My −Nx

N
dx

)
= exp

(∫
1

x
dx

)
= exp(ln |x|) = |x|.

Χωρίς βλάβη της γενικότητας, επιλέγουμε µ(x) = x. Έτσι, λοιπόν, πολλαπλασιάζοντας
την αρχική εξίσωση με x καταλήγουμε στην ακριβή διαφορική εξίσωση

3x2y + xy2 + (x3 + x2y)y′ = 0
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Τώρα μπορούμε, λοιπόν, να βρούμε μια συνάρτηση ψ(x, y) ∈ C1(R2) με

ψx(x, y) = 3x2y + xy2 (4.1)
ψy(x, y) = x3 + x2y (4.2)

για κάθε (x, y) ∈ R2. Ολοκληρώνοντας την (4.1) ως προς x, είναι

ψ(x, y) = x3y +
x2

2
y2 + g(y), (x, y) ∈ R2

με g(y) να είναι κάποια διαφορίσιμη συνάρτηση. Τότε, ψy(x, y) = x3 +

x2y + g′(y), ή, μέσω της (4.2), x3 + x2y = x3 + x2y + g′(y) και άρα g′(y) =
0. Επιλέγοντας την συνάρτηση g(y) να είναι η μηδενική, έχουμε ότι ψ(x, y) =
x3y + x2

2 y
2 και άρα, τελικά, η λύση της διαφορικής εξίσωσης δίνεται, έμμεσα,

από την σχέση
2x3y + x2y2 = c, c ∈ R.

Η γραφική παράσταση της λύσης για
διάφορες τιμές της παραμέτρου c.
Καμπύλες με ίδιο χρώμα αντιστοιχούν
στην ίδια τιμή της παραμέτρου c.

Άσκηση 5. Να δειχθεί ότι η διαφορική εξίσωση

ydx+ (2x− yey)dy = 0

δεν είναι ακριβής, αλλά γίνεται ακριβής όταν πολλαπλασιαστεί με τον
ολοκληρωτικό παράγοντα µ(x, y) = y. Έπειτα, να λυθεί η ΣΔΕ.
Λύση.

ΘέτονταςM(x, y) = y και N(x, y) = 2x − yey , βλέπουμε ότι η εξίσωση
είναι της μορφήςM(x, y)dx+N(x, y)dy = 0. Συνεπώς, για να είναι ακριβής,
πρέπει και αρκεί οι συναρτήσειςM(x, y) και N(x, y) να ικανοποιούν τη
σχέσηMy = Nx. Προφανώς, οι συναρτήσειςM και N έχουν συνεχείς μερικές
παραγώγους πρώτης τάξης σε κάθε σημείο του επιπέδου και

My(x, y) = 1, Nx(x, y) = 2.

Αφού, λοιπόν, η σχέσηMy = Nx δεν ικανοποιείται, συμπεραίνουμε ότι
πράγματι, η ΣΔΕ δεν είναι ακριβής.

Έστω τώρα ότι

M̃(x, y) = µ(x, y)M(x, y) = y2

και
Ñ(x, y) = µ(x, y)N(x, y) = 2xy − y2ey

Τότε,
M̃y(x, y) = 2y = Ñx(x, y).

Αυτό όμως σημαίνει, ότι η εξίσωση M̃(x, y)dx+ Ñ(x, y)dy = 0 είναι ακριβής,
δηλαδή η εξίσωση µ(x, y)M(x, y)dx + µ(x, y)N(x, y)dy = 0 είναι ακριβής,
που σημαίνει ότι η αρχική διαφορική εξίσωση, μετατράπηκε σε ακριβής
ύστερα από τον πολλαπλασιασμό με y και άρα, πράγματι, η µ(x, y) = y

είναι ολοκληρωτικός παράγοντας της εξίσωσης.
Μπορούμε να βρούμε, λοιπόν, μια συνάρτηση ψ(x, y), που να είναι C1 στο

R2 και

ψx(x, y) = y2 (5.1)
ψy(x, y) = 2xy − y2ey (5.2)

για όλα τα (x, y) ∈ R2.
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Απο την εξίσωση (5.1), με απ’ ευθείας ολοκλήρωση, βρίσκουμε

ψ(x, y) = xy2 + g(y),

για κάποια διαφορίσιμη συνάρτηση g(y). Αλλά τότε, ψy(x, y) = 2xy + g′(y)

ή, μέσω της εξίσωσης (5.2), 2xy − y2ey = 2xy + g′(y). Έτσι, λοιπόν, είναι
g′(y) = −y2ey . Άρα

g(y) = −
∫
y2ey dy = −y2ey + 2

∫
yey dy = −y2ey + 2yey − 2ey + C,

όπου C τυχαία πραγματική σταθερά. Για C = 0, έχουμε ότι

ψ(x, y) = xy2 − y2ey + 2yey − 2ey

και επομένως, η λύση της (αρχικής) διαφορικής εξίσωσης δίνεται, έμμεσα, από
την σχέση

xy2 − y2ey + 2yey − 2ey = c, c ∈ R.

Παρατήρηση. Είδαμε στην τελευταία άσκηση ότι μια διαφορική εξίσωση
που δεν είναι ακριβής, μπορεί να δέχεται ως ολοκληρωτικό παράγοντα μια
συνάρτηση μόνο της μεταβλητής y. Επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία
που ακολουθήσαμε για να βρούμε ικανές συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούν
οι συναρτήσειςM(x, y) και N(x, y), ώστε μια μη-ακριβής εξίσωση να δέχεται
ολοκληρωτικό παράγοντα μια συνάρτηση μόνο του x, μπορούμε να δούμε ότι:

Άν οι συναρτήσειςM(x, y) και N(x, y) είναι τέτοιες ώστε, η συνάρτηση
(Nx − My)/M είναι ανεξάρτητη από την μεταβλητή x, η (μη-ακριβής)
διαφορική εξίσωση

M(x, y) +N(x, y)y′ = 0

δέχεται ολοκληρωτικό παράγοντα της μορφής µ = µ(y) που δίνεται απο την
σχέση

µ(y) = exp
(∫

Nx −My

M
dy

)
.

Λύστε την Άσκηση 5, επαληθεύοντας ότι η συνάρτηση (Nx −My)/M είναι
μια συνάρτηση μόνο του y, και άρα ότι ένας ολοκληρωτικός παράγοντας
δίνεται από την συνάρτηση

µ(y) = exp
(∫

Nx −My

M
dy

)
= y .


