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1 Indledning

Denne manual giver en kort beskrivelse af hvordan man kan løse differentialligninger med GeoGebra (ver. 5.0.80).
Ved skriftlig eksamen i Mat A ved HHX vil man i opgaver med hjælpemidler primært skulle finde partikulære
løsninger.

2 Fuldstændig løsning

Differentialligninger af 1. grad løses i CAS-vinduet ved hjælp af kommandoen
BeregnODE[<ligning>]
Default er, at den uafhængige variabel hedder x og den afhængige variabel hedder y. Den afledte hedder y′. Den
fuldstændige løsning vil i almindelighed være givet med en ubestemt konstant. Sådanne ubestmte konstanter
vil hedde c1, c2, . . . Hvis man blot indtaster en funktion af de to variable x og y, vil det blive opfattet som højre
side af en differentialligning, hvor venstre side er y′.

I GeoGebras oversigt over CAS-kommandoer bliver der endvidere angivet en mulighed for at løse differenti-
alligninger med andre navne for de variable end x og y, men dette fungerer ikke i den nuværende varsion af
GeoGebra.

3 Partikulær løsning

Partikulære løsninger til differentialligninger findes ved at angive et punkt. Kommandoen er

BeregnODE[<ligning>,<punkt>]
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Punktet skal angives på sædvanlig vis med startparentes, 1. koordinat, komma, 2. koordinat og slutparentes.
Kommandoen kan skrives i CAS-vinduet eller i inputlinjen. Hvis den skrives i inputlinjen, vil løsningkurven
blive vist på tegneblokken. Hvis ligningen løses i CAS-vinduet, kan man få løsningskurven vist på tegneblokken
ved at klikke på den lille cirkel ved linjenummeret.

Hvis man skal regne videre med løsningsfunktionen kan det være nyttigt at skrive kommandoen som

f(x):=BeregnODE[<ligning>,<punkt>]

hvorved funktionen bliver gemt under navnet f . Man kan herefter lave yderligere beregninger med f .

4 Differentialligninger af 2. orden

GeoGebra kan løse differentialligninger af 2. orden med omtrent de samme kommandoer, der bruges til løsning
af ligninger af 1. orden. I ligningen skrives den 2. afledte som y′′ . En partikulær løsning f findes ved at angive
2 punkter hvoraf det første skal ligge på grafen for f og det andet skal ligge på grafen for f ′.

5 Numerisk løsning af differentialligninger

Førsteordens differentialligninger af formen y′ = f (x, y) kan løses numerisk via inputlinjen. Det sker via kom-
mandoen

BeregnODE[ <f’(x, y)>, <Start x>, <Start y>, <Slut x>, <Trin> ]
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Start x og start y angiver henholdsvis 1. og 2. koordinat til startpunktet. Trin angiver skridtstørrelsen og slut
x angiver ved hvilken x-værdi man skal stoppe. Resultatet er et plot på tegneblokken.

Eksempel 1. Vi ønsker at finde den numeriske løsning til differentialligningen y′ = −0.8y gennem punktet
(0, 6) . Som skridtstørrelse kan vi f.eks. vælge ∆x = 0.9 . Vi er interesseret i løsningskurven i intervallet [0; 5].Den
numeriske løsning kan findes med kommandoen
BeregnODE[-0.8 y, 0, 6, 5, 0.9]

hvilket giver følgende plot.

Figur 1: Numerisk løsning af differentialligning.

Hvis resultatet af BeregnODE f.eks. gemmes under navnet g , vil antallet af punkter i plottet kunne findes med
kommandoen

Længde[g]

Punkterne kan gemmes med kommandoen

Først[g,<tal>]

hvor <tal> angiver hvor lang en liste man ønsker.
Det er også muligt at løse differentialligninger af formen(

x′

y′

)
=

(
f (x, y)
g (x, y)

)
.

Dette gøres med kommandoen

BeregnODE[ <y’>, <x’>, <Start x>, <Start y>, <Slut t>, <Trin> ]
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